2015-10-22, Helena Wottle

Kallelse/underrättelse

Regionstyrelsen
Kallelse till sammanträde:

29 oktober 2015 kl. 9.00.
Visborgsallén 19, Rådhuset, Bornholm
Bokmärken finns inlagda i pdf:en.

ÄRENDEN

1.

Justeringsledamot i tur: Isabel Enström och Simon Härenstam.
Justeringssammanträde: tid: 9 november kl 14.00 plats: Rådhuset rum
1316 (Helenas rum). Vid förhinder kontakta Rosita.

Arbetsutskottets protokoll 2015-10-06

2.

§ 290
Ä2

Delårsrapport 2015:2 ledningskontoret/politikerorganisation och
serviceförvaltning

Bilaga

3.

§ 291
Ä3

Delårsrapport 2015:2. Även § 318 Ä 2 vid arbetsutskott 2015-10-19--20

Bilaga

4.

§ 292
Ä4

Regionala strategier för god och jämlik hälsa

Bilaga

5.

§ 293
Ä5

Tekniksprånget - praktikprogram för gymnasieelever från
naturvetenskapliga och tekniska programmen

Bilaga

6.

§ 294
Ä6

Miljöprogram för Ekokommun Gotland Miljöprogram för Ekokommun
Gotland

Bilaga

7.

§ 295
Ä7

Översyn av vårdprocessen för medicinskt säker tillnyktring

Bilaga

8.

§ 297
Ä9

Tilläggsanslag. Investeringar i infrastruktur Kopparslagaren 1

Bilaga

9.

§ 298
Ä 10

Tilläggsanslag. Återställningsarbeten vid Snäck campingplats

Bilaga

10.

§ 299
Ä 11

Tilläggsanslag. Region Gotlands exploateringsbudget för 2015

Bilaga

11.

§ 300
Ä 12

Remiss. Betänkande av Bostadsplaneringskommittén - En ny regional
planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59)

Bilaga

12.

§ 301
Ä 13

Remiss. Betänkande av E-hälsokommittén - Nästa fas i E-hälsoarbetet
(SOU 2015:32)

Bilaga

13.

§ 302
Ä 14

Remiss. Slutbetänkande av utredningen "Nationell strategi mot mäns våld
mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck" (SOU 2015:55)

Bilaga

1 (3)

Region Gotland

Kallelse/Underrättelse

14.

§ 303
Ä 15

Ansökan om direktanvisning av mark inom kv. Sergeanten, f.d. A7

Bilaga

15.

§ 304
Ä 16

Exploateringsavtal och köpekontrakt för Visby Såpsjudaren 4

Bilaga

16.

§ 305
Ä 17

Uthyrning av byggnaden på fastigheten Gotland Visby Östermur 26, Gamla
brandstationen

Bilaga

17.

§ 306
Ä 18

Slutrapport avseende ombyggnad Visby Korpen 5, Projekt 10595

Bilaga

18.

§ 307
Ä 19

LEVA Kungslador – begäran om förvärv av mark inom del av Visby Visborg
1:9

Bilaga

19.

§ 308
Ä 20

Kappelshamns hamn

Bilaga

20.

§ 309
Ä 21

Motion. Parkeringstal för Visby innerstad

Bilaga

21.

§ 310
Ä 22

Motion. Inkluderande ansökningar, blanketter och enkäter för
transpersoner

Bilaga

22.

§ 311
Ä 23

Motion. Bygg sprängkistor/-tunnlar

Bilaga

23.

§ 316

Ägardirektiv och bolagsordning för GotlandsHem

Bilaga

Arbetsutskottets protokoll 2015-10-19--20

24.

§ 319
Ä3

Strategisk plan och budget 2016

Bilaga

25.

§ 320
Ä4

Budget för regional stöd- och samverkansstruktur för barn, vuxna och
äldrefrågor (BarnSam och ÄldreSam)

Bilaga

26.

§ 321
Ä5

Regionstyrelsen i rollen som landstingstyrelse

Bilaga

27.

§ 322
Ä6

Remiss. Slutbetänkande av utredningen om en kommunallag för framtiden
En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

Bilaga

28.

§ 323
Ä7

Förslag till ett nytt reglemente för regionstyrelsen

Bilaga

29.

§ 324
Ä8

Uppdrag. Serviceförvaltningen avkastningskrav 2015

Bilaga

30.

§ 325
Ä9

Uppdrag. Sänkta internhyror 2016

Bilaga

31.

§ 326
Ä 10

Uppdrag. Best Practice och serviceförvaltningens roll för ökad
kostnadseffektivitet

Bilaga

32.

§ 327
Ä 11

Uppdrag. Förslag hur resultaten i kommunkompassen, medborgarundersökningen, insiktsmätning mm ska inarbetas i ordinarie styr- och
planeringsprocess

Bilaga
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33.

§ 328
Ä 12

Uppdrag. Inventering av enkelt byggbar mark i tätorterna, i samverkan
med samhällsbyggnads- och teknikförvaltningarna

Bilaga

34.

§ 329
Ä 13

Uppdrag. Socialnämndens fördjupade redovisning kring ställningstagande
om SÄBO-utvecklingen i Hemse

Bilaga

35.

§ 330
Ä 14

Uppdrag. Utvecklingsplan för kollektivtrafiken

Bilaga

36.

§ 331
Ä 15

Fördelning av medel för personalkostnadsökning 2016

Bilaga

37.

§ 332
Ä 16

Inventering av stora, komplexa projekt i Region Gotland – ett
kunskapsunderlag

Bilaga

38.

§ 333
Ä 17

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

Bilaga

39.

§ 334
Ä 18

Principer för hantering av buffert för kostnader kopplade till asylboende

Bilaga

40.

§ 335
Ä 19

Avrapportering åtgärdspaket

Bilaga

41.

§ 338

Information. Biogasstrategi

-

42.

§ 340

Avsiktsförklaring Migrationsverket

-

43.

§ 341

Budget exploateringsplan

Bilaga

Övriga ärenden

44.

Månadsrapport september 2015 serviceförvaltningen och
ledningskontoret/politikerorganisationen

Bilaga

45.

Månadsrapport september 2015

Bilaga

46.

Nordstream Project 2

-

47.

Ansökan. Projekt Gotland - attraktionskraft och tillväxt, anslag 1:1

Bilaga

48.

Anmälningsärenden: Beslut fattade med delegation

Besluten förvaras i pärm som finns tillgänglig på sammanträdet

49.

50.

Information:
−

Förteckning över vissa inkomna handlingar

−

Minnesanteckningar Näringslivsråd

−

Ordförandens ev. information

Ev. övriga ärenden

Ordföranden
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Datum 17 september 2015

Regionstyrelsen

Delårsrapport 2/2015 - ledningskontoret, samt
politikerorganisationen
Budgetavvikelsen på årsbasis bedöms för närvarande uppgår till + 5,3 mnkr.
Överskottet förklaras i huvudsak av kontorets buffert och till vakanser, inte
minst på en av direktörsposterna, koncern övergripande anslag samt i övrigt till
återhållsamhet mot bakgrund av det fastställda åtgärdspaketet.
Uppemot 1,5 mnkr av överskottet kan sägas vara kopplat till åtgärdspaketet
och då vakanshållning av ~änster, samt till de utvecklingsanslag
ledningskontoret hanterar såsom anslaget för näringsliv, utbildning och
stimulans biogas med flera där aktiviteter hålls igen.
Den förbättrade prognosen jämfört med juli, som uppgick till 4,0 mnkr,
förklaras i huvudsak av att kapitaltillskottet för täckande av Wisby Strand &
Congress beräknade förlust justerats ner från 4,5 mnkr till ca 3,5 mnkr.
För perioden januari-augusti uppgår det justerade resultatet till +3,7 mnkr
vilket i stort hänförs till motsvarande poster som för helårsprognosen.
Vid en bedömning av uppfyllelse av målen i styrkortet kan sägas att kontoret
når målnivån beträffande ekonomi och medarbetare/ledare. Beträffande
processer och brukare krävs ett fortsatt utvecklingsarbete. När det gäller
samhällsperspektivet kan konstateras att de aktiviteter som nu genomförs,
planeras eller har slutförts syftar till att bidra till samhällsutveckling. I bilaga
framgår en lägesrapport av aktuella aktiviteter i kontorets verksamhetsplan för
2015.
Det samlade prognostiserade resultatet för politikerorganisationen uppgår till
+0,6 mnkr.

/
Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Region

Gotland
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Resultaträkning, tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Netto

Jan-aug 2015
et
utfall
11370
-146602 -148834
-141156 -137464

Kapitalkostnader
Tillskott av skattemedel
Resultat

Avvikelse
+5924
-2232
+3692

-208148

Helår 2015
Avvikelse
+9235
-220227
-3910
-202823
5325

-1 760

-1 760

O

-2640

-2640

O

142916
O

142916
+3692

O
+3692

210788
O

210788
+5325

O
+5325

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

Ekonomi
Mål, framgångsfaktorer, målnivå och uppfyllelse mm för
ekonomiperspektivet i kontorets styrkort
MåL,
• Ekonomin är uthållig och i balans ut ett generationsperspektiv
l'ramgångifaktorer:
1.
2.
3.

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

MålnilJå:
1.
2.
2.
3.

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

Mätningar flir att lJisa måluppjjllelse:
1.
2.
3

Avstämning av VPs aktiviteter
Uppföljning av avvikelser
Avstämning årligen

Måluppfyllelse (prognos)
Målet uppnås, detta mot beaktande av bland annat prognosen om + 5,3 mnh,

I bilaga framgår en lägesrapport jO'r de aktilJiteter som är kopplade till perJpektilJet.

Ärsprognos, effekt av åtgärdspaketet och periodens
resultat
Budgetavvikelsen på årsbasis bedöms f n uppgå till +5,3 mnk!. Utöver
bufferten om 0,7 mnk! förklaras överskottet av personalrelaterade orsaker och
då i huvudsak till vakanser, ca 2,3 mnk!. De koncernövergripande anslagen
(näringsliv, biogas, utbildning, partistöd m fl) svarar för dryga 2,0 mnk! av
överskottet. Uppemot 1,5 mnk! av överskottet kan sägas vara kopplat till
åtgärdspaketet och då till vakanshållning och till lägre aktivitet i de
koncernöverg~pande anslagen.
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För perioden januari till mars, uppgår det justerade resultatet till ca +3,7 mnkr
vilket i stort hänförs till motsvarande poster som för helårsprognosen.

Investeringsprognos
Investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 35,2 mnkr, inkl
kompletteringsbudget och budget för förvärv av Snäcks camping (12,1 mnkr).
Budgeten för campingen har att flyttas till tekniska nämnden där förvärvet har
redovisats. Av kvarstående medel 25,4 mnkr, i huvudsak för IT-investeringar,
beräknas för närvarande 6,3 mnkr åtgå. Att investeringsutrymmet inte utnyt~as
förklaras av förskjutning i tid och av andra lösningar.

Jämförelse med tidigare prognos
Den förbättrade prognosen jämfört med juli, som uppgick till 4,0 mnkr,
förklaras i huvudsak av att kapitaltillskottet för täckande av Wisby Strand &
Congress beräknade förlust justerats ner från 4,5 mnkr till ca 3,5 mnkr.

Kostnads- och intäktsutveckling januari-augusti
Kontorets nettokostnad för perioden (exkl kapitalkostnader) ligger på 137
mnkr. Föregående års motsvarande nettokostnad var 89 mnkr. Den stora
ökningen beror på den förändrade redovisningen av så kallade kategori 1
*nster som uppgår till ca 38 mnkr för perioden och nytt bidrag till Godand
Grönt Centrum med drygt 7 mnkr, samt att vissa andra bidrag ökat med dryga
2 mnkr. Med beaktande av ovanstående så ligger nettokostnaden för perioden
jan-aug 2015 i paritet med föregående år.

Resultat per enhet
I nedanstående tabell redovisas budgetavvikelse för respektive enhet inkl dess
underliggande anslag.
Enhet
Ledning och kommunikation
f-IR
Kansli
Ekonomi, kvalitet och styrning
Adm utveckling, säkerhet o beredskap
Näl1ngsliv
Samhällsbyggnad
Follrllälsa och väl[qrd
TOTALT (mnkr)

Avvikelse
+4,0
+0,4
+0,4
+0,0
-0,4
+0,1
+0,4
+0,4
+5,3

Inom ledning och kommunikation redovisas överskott för den ålagda bufferten
+0,7 mnkr, vakans regiondirektör, samt överskott för diverse övergripande
anslag, + 1,7 mnkr. HR-enhetens överskott hänförs till vakans och till
övergripande anslag för utbildning. Enheten för administrativ utveckling,
säkerhet och beredskap uppvisar ett förväntat underskott mot bakgrund aven
licensreglering. Anslaget för partistöd (ungdomsdelen) ger kanslienhetens
resultat. Övriga enheters överskott är i huvudsak hänförliga till
personalrelaterade orsaker, bland annat vakanser.
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Medarbetare och ledare
Mål, framgångsfaktorer, målnivå och uppfyllelse mm för
medarbetarIledarperspektivet i kontorets styrkort
Mål:
•

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

.t<ramgångifaktorer:
1.
2.
3.

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

MålnilJå:
1.
2.
3.

Aktiviteter genomförda i rätt tid
Målnivå minst i enlighet med regionmålet
Målnivå minst i enlighet med regionmålet

Mätningar jO'r att visa måluppJjllelse:
1.
2.
3.

Avstämning av VPs aktiviteter
Medarbetarupplevelse (medarbetarenkät)
Medarbetarupplevelse (medarbetarenkät)

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

I bilaga framgår en lägesrapport jO'r de aktiviteter som är kopplade till perspektivet.

Analys av personalstatistik och personalkostnad
Personalkostnaderna (exkl fackliga företrädare m fl) för perioden januari till
augusti ligger drygt 2,0 mnkr under budgeterad nivå beroende på de vakanser
som föreligger. Vid jämförelsen har även hänsyn tagits till tjänster som
fmansieras med projektmedeL
Under perioden januari-augusti 2015 uppgår personalkostnaderna till 28,0
mnkr. Motsvarande period föregående år uppgick personalkostnaderna till 27,2
mnkr en ökning med ca 2,8%. Nivån ligger således relativt nära
löneutvecklingsnivån. Vid en jämförelse vid årets slut kommer ökningen vara
marginell utifrån de nu befintliga vakanserna som ger full effekt först under
hösten.
Kontorets har en hög medelålder (53 år) och vid årsskiftet var andelen
medarbetare över 60 år 27 procent. Detta kommer innebära stora
omställningar framöver och redan i år har ett par pensioneringar hanterats.
Beroende på vilka ställningstaganden som görs framöver kan detta innebära
förändring i personalstaten och även ge effekt på
personalkostnadsutvecklingen.
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Nyckeltal - medarbetare och ledare (senast officiella siffror)

Antal anställda
Varav män
Varav kvinnor
Varav tillsv anst
Sjuktal
JVfedelålder

50
24
26
43
1,6
51

58
25
33
52
1,4

48
22
26
46
1,3

50
23
27
49
3,2

50
23
27
49
1,9
53

'1nklusiyc Inspiration C;otland

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

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

Framgångifaktorer:
1.
2.
3.
4.

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

Målnivå:
1.

2.
3.
4.

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

Mätningar fiir att visa måluppJjllelse:
1.
2.
3.
4.

Avstämning av VPs aktiviteter
Kundundersökning/RS/FC
Kundundersökning/RS/FC
Kundundersökningar ARUs kunder/RS/FC

Måluppfyllelse (prognos)
Vid 2014 års synpunktsinhämtlling från regionstyrelsen låg resultaten under
satt målnivå. Målnivån har fått ligga kvar på den ev ursprungligt höga målnivån
7,5 av 10. Det sammantagna resultatet för framgångs faktorerna ovan låg i stort
mellan 5,5 och 7,5 på den tiogradiga skalan. Det sammantagna resultatet var
oförändrat i jämförelse med föregående år 6,8 (2013 6,8). Ny undersökning
gentemot regionstyrelsen planeras ske senare under hösten 2015.

I bilaga framgår en lägesrapport flir de aktiviteter som är kopplade till perspektivet.
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Process
Mål, framgångsfaktorer, målnivå och uppfyllelse mm för
processperspektivet i kontorets styrkort
MåL,
•

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

"t'ra111gångifaktorer:
1.
2.

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

Målnivå:
1.
2.

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

Mätningar fo'r att ,!isa 111åluppJjllelse:
1.
2.

[\ vstämning av VPs aktiviteter
Medarbetarupplevelse, "internkontroll"

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

Samhällsutveckling
Mål, delmål 2011-2015, framgångsfaktorer och
uppfyllelse m m för samhällsutvecklingsperspektivet i
kontorets styrkort
MåL,
•

Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke

Del111ålfo'r 20 11-20 15:
•
•
•
•
•

i\Iinst 59 000 bor på Gotland
Gotlänningarnas välstånd ligger i nivå med rikets genomsnitt
Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen
Självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ligger över riksgenomsnittet
Miljö- och klimatarbete på Gotland rankas topp tio i landet

"t'ra111gång.rfaktorer:
1. Stärka medborgarnas möjlighet till dialog och inflytande
2. Främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdomar
3. Främja hållbar tillväxt och sysselsättning med särskilda satsningar på kvinnor och ungdomar. Satsa på kultur och idrott som viktiga utvecklingsfaktorer.
4. Öka takten för att ställa om till förnybar energi och effektivisera energianvändning. Säkerställa tillgång till och kvalitet på grund- och ytvatten.
Del§rsrapport 2/2015
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5. Stödja både lokala utvecklingsinitiativ och utveckling genom
internationalisering.
6. Säkra god planering av bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov.
7. Främja trygghet och säkerhet
8. Höja utbildningsnivån för att möta näringslivets och offentliga sektorns
kompetensbehov. Verka för ett utökat utbud av eftergymnasial utbildning.
9. Stärka varumärket för att bo och leva på Gotland och aktivt använda
etableringsstöd för att öka nyinflyttning.
10. Bredda besökssäsongen så att den omfattar hela året.

Måluppfyllelse (prognos)
Kontorets verksamhetsplan för 2015 är fastställd. Flertalet av aktiviteterna i
planen är kopplade till framgångsfaktorerna i samhällsperspektivet. De
aktiviteter som nu genomförs, planeras eller har slutförts syftar till att bidra till
samhällsutveckling. I bilaga framgår en lägesrapport betriiffande dessa aktiviteter.

Politi kerorga nisationen
Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för
anslagen för region fullmäktige, regionstyrelsen, revision,
överförmyndarnämnd, valnämnd och patientnämnd.
Det samlade prognostiserade årsresultatet för dessa anslag uppgår för
närvarande till +0,6 mnkr. För region fullmäktige och regionstyrelsen
prognostiseras ett samlat överskott om närmare +0,2 mnkr. För
överförmyndarnämnd och patientnämnd beräknas ett samlat överskott om
drygt +0,4 mnkr. Detta hänförs till kanslidelarna där bland annat vakanser
föreligger. Det samlade resultatet underskrider tidigare års resultat och detta
beror bland annat på att det i år har satsas på utbildning av förtroendevalda
efter fjolårets val. Vidare så uppvisade valnämnden ett betydande överskott
föregående år utifrån erhållet statsbidrag för genomförandet av de två valen
2014.

Resultaträkning politikerorganisationen, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Netto
Tillskott av skattemedel
Resultat

Jan-aug 2015
utfall
et
440
720
-15373
-15276
-14933
-14556

14933
O

14933
+377

Delärsrapport 2/2015 - Ledningskontoret (inkl politikerorganisationen)

Avv'ikelse
+280
+97
+377

O
+377

Bud ",t
660
-24377
-23717

23717
O

Helår 2015
Pro{ffios a'vv'ikelse
1148
+488
-24216
+161
+649
-23068

23717
+649

O
+649

9
Bilaga - Uppföljning av aktiviteter i LK styrkart - 2015 (2015-08-31)

Samhällsu tveckling
Mål: "Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke"
Delmål för 2011 - 2015:

1. Minst 59000 bor på Gotland
2. Gotlänningarnas välstånd ligger i nivå med rikets genomsnitt
3. Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen
4. Självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ligger över riksgenomsnittet
5. Miljö- och klimatarbete på Gotland rankas topp tio i landet

Fra mg~ ngsfa ktor
Stärka medborgarnas möjlighet till dialog och inflytande

Aktiviteter
)i-

Hemsidan gotland. se - förbereda för responsiv design, driva kontinuerliga utvecklingsinsatser ex.
nykalendariefunktion, integrerat dialogforum, förstasidans design, gemensamma innehålls- och
strukturfrågor. UH
Delvis klart. De utvecklingsinsatser som inleddesfore det att åtgårdjpaketet 2015 trådde i kraft årgenomjb'rda. Det
integrerade dialogforumetJim/s jb'rberett, den nya kalendetftmktio1le11 har tagits i bruk och jb'rstasidam desigl1 har
justerats så långt som det varplanerat ul1der 2015. J:rirberedande arbete il1jb'r responsiv design pågår året ut. (-)

)i-

Utarbeta riktlinjer för medborgardialog. UH
Pågår. Piirberedande arbete i fomJ av utbildningsinsats gentemot nya politiker år genomjb'rd (-)

)i-

Identifiera och stimulera nyhetsproduktionen inom regionen. Beställa gemensamma webbnyheter.
Leda nyhetsgrupp varje vecka. Samordna gemensam omvärlds bevakning inklusive verktyg. UH
Pågår. Nytt gemel1samt omvåddsbevakl1il1gsverkrygfo'r regionens jb'rvaltningar år bestålit och har tagtts i bruk ul1der
mCY1ul1i.f'ormema jb'r samordnad nyhetshantering har etablerats. (-)

)i-

Projektleda produktion Gotland i siffror, svenska och engelska. UH
Klart. (-)

)i-

Projektleda produktion av särtryck av årsredovisning. UH
Klart. (-)

)i-

Svara för löpande regionstyrelsebevakning. UH/TÄ
Pågår. (~)

)i-

Kommunikation och dialog med företagare genom frukostrnöten och i andra forum, på ett öppet och
jämlikt sätt. SP leE 2015
Arbetet pågår med både genom frukostmiiten, via nyhetsbrev och möten i nåringJlivsråd Aktiviteten har inget slut utan
betraktas som en arbetiform jrir den löpande kommunikationen. Arbetet inleddes med relativt stor intemitet, men
ledningskontoret kommer att balansera ned intemiteten något i takt med att näringslivet !Jälva utvecklar mölen och
forum. Alla är välkomna tillfrukostmölena ochJämlikhet efterstråvas såväl vadgåller kvinnor od) mål/. Dessutom
~ften'trå'vas en integrering av utrikeJjb'dda, bl.a. genom att den internationella jb'retagatj(ireningen nu ingår i
nåringslivsrådet. (1, 2)

"r Medverka till framtagande och fastställande av Regional Digital Agenda. BMI
RDA antagen av Pf och Lrt ledningsgrupp juni 2015 (1-5)
)i- I samarbete med SBF följa upp metodutvecklingsprojekt för jämställd och jämlik medborgardialog vid
fysisk planering. LS I CJ

1
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Metodutvecklingen fortsåtter i samarbete med SBP/TKF vid plan- och detaljprogram. Aven vid '!Y- od) omryggnad av
offentliga ryggnader/platser priivas dialog gållande tillgänglighetfrämst jör personer medfunktionsnedsåttning. Under
hojten sammanfattas eifarenheterna. (4)
~

I clialog med bland andra Gotlands Föreningsråd ta fram underlag för en överenskommelse med
id6burna organisationer på Gotland. Målsättningen är att ha en överenskommelse klar för beslut till
hösten 2015. LS/KR
Gotlands Po'reningsråd har tagit fram ett jörsta utkast som remitterats till)lireningarna under sommaren. Arbetet
fortsätter med internt utvecklingsarbete medfrirvaltningarna och dialog med Gotlandst<rireningJråd.

~

Följa upp nämndernas åtgärdsplaner enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer
med funktionsnedsättningar. LS / CJ /KR
Arbetet påbörjas hojten 2015 (4)

~

Erbjuda kompetensutveckling om bemötande, livsvillkor och hälsa bland HBTQ-personer på Gotland
i samverkan med RFSL och Länsstyrelsen. Arbetet utgår från den kartläggning som genomfördes på
Gotland under 2014. LS/KR
Kartläggning av kunskapsbehov, utbildning och metodtråninggenomjörs under hösten till medarbetare främst inom
grund- och gymnasieskola, kultur- och fritidsverksamhet samt hålso- och !/ukvård. Arbetet sker i samverkan med
RFSL-Gotland. (4)

~

Ta fram en handlingsplan för hur resultatet av medborgarundersökningen ska användas i regionens
planeringsprocess. AH/LF 2015
}<rirslagpå hantering har presenterats jör koncernledningsgruppen.Förslaget är att medborgarunderso'kningen genomjörs
årligen och att resultatet hanteras som input, tillsammam med annan information, i den ordinarie planeringsprocesselI.
Inget visiot1smål kan kopplas. (-)

~

Utveckling av protokollsutformning utifrån ett klarspråksperspektiv. JO
Pågår alltjämnt som en del av kompletterandet av W3 D3 med Nämndmodul (-)

Framgängsfaktor
Främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdomar

Aktiviteter
~

Rapportera uppföljning av det folkhälsopolitiska programmet inklusive en fördjupad läges bild om hälsa
och levnadsvillkor på Gotland. LS/VH
En rapp011 presenterades jör regionstyrelsen ullder våren. Ledningskontoret har i uppdrag att återkomma till RS i
oktober medjörslag tillprocess jör att uijOt7Jla gemensamma regionala strategierfiir god och jåmlik hälsa i regionen. (4)

~

Medverka till utvecklingsarbete för en hälsofrämjande och jämlik hälso- och sjukvård inom HSF.
LS/VH
Ledningskontoret deltar i hålso- och sjukvårdsjorvaltningens hålsqfrämjande Jjukvårdsråd i !lfte att bidra med hälsodata
och omvärldsperspektiv i utveddingsarbetet. (4)

~

Ta fram förslag till självmords förebyggande program. Programmet utgör delprogram utifrån
handlingsprogram för trygghet och säkerhet på Gotland. LS/VH
Ett progral1ifirslag har remitterats till nåmnderna och NSPH (Nationell Samverkan)lir P!ykisk Hålsa). Efter viss
revidering låmnar ledningskontoret programforslag till regionstyrelsen)lir beslut i septembn: (4)

~

Leda och vidareutveckla samverkans strukturer för arbete med levnadsvanor och hälsa.
Referensgrupper och arbetsgrupper fmns inom områdena tobak, fysisk aktivitet, mat och hälsa,
sexualitet och relationer. Under 2015 fokuseras särskilt tobaks frågor och fysisk aktivitet. LS/CJ/VH
Utbildning om bl a e-cigarettergenomjörs under hösten i samverkan med länsstyrelsen Gotland/Stockholm. En
inspirationsdagplanerasjör nåtverken inom omsorgen jörftmktionshindrade. Ny samverkaflJstruktur mellan
lednitzgskolltoret och seJ7Jicqorvaltnitzgens måltidslJerp.Jamhet utformas fmder hojten (enl re1Jiderad mat- och må!tidspoli~)'
an/ageJl i RFjtmi 2015). LedniJzgskontoret)li!/er upp /eknik:fofvaltllilzgem IIppdrag att skylta vid stiJ'rre lekplatser med
IIppmaning om att ''ro'kning lIndanbeds': Ledningskontoret jör dialog med samhållsryggnad~jorvaltningen i !)Ifte att
'Rökfiitt" ska slryltas i samiliga busskurel: Enheten deltar i en arbetsgrupp jor ~yke!plml r Tisry. Utvedelilzgsarbete
kring sexualitet och relationer samordnas genom STI-gruppen .lom arbetar utifrån ett hålso- och sjukvård.ifokus samt
geJlomFor~ryf(ir sexualitet odJ relationer, eJl jörvaltningso'vergripande grupp med uppdragfrån BamSam att genomjora
l

l
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årlig kompetensutvecklingfor medarbetare. Under 2014 minskade antalet klamydiafallfor forsta gången på flera år med
30 procent. Minskning ses i alla åldersgrupper utom i gruppen 16-20 år. (4)
~ I dialog med HSF finna nya former för samverkan med Stockholms Läns Landsting inom området

sexuell hälsa då nationellt ekonomiskt stöd till samverkansstrukturer upphör. LS/VH
Ledningskontoret har kontinuerlig kontakt med Stockholms Läns Ltndstings enhet for sexualitet och hälsa, med
inriktningpå att vidmakthålla kontakterna trots att det nationella ekonomiska stOdet for regional samverkan upphör.
Under 2015 anpassas formerna for kontakt utifrån spatpaketet. (4)
~

I dialog med SBF se över uppdrag och taxor för tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen. LS/HJ
Uppdragsijverenskommelse reviderad under våren. (4)

Framg§ngsfaktor
Främja hållbar tillväxt och sysselsättning med särskilda satsningar på kvinnor och ungdomar.
Satsa på kultur och idrott som viktiga utvecklings faktorer

Aktiviteter
~ Regional systemanalys för länen Östra Mellansverige inför strukturplaneringen från 2018. LJ / JW

Trqfikverket har erhållit ett regeringsuppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag infor perioden 2018-2029 (1)
~

Färjetrafiken -lyfta och behandla aktuella frågor. LJ/ JW
Reservhamnsjrågan aktuell (1)

~

Genomförande av länsplan för regional transportinfrastruktur. LJ /JW
Ett antal aktiviteter inom ramen for beslutad plan är på väg attgenomforas (1)

~

Delta i projektet "Flyget som utvecklings faktor". JL, HA, AL/JW
Slutrapport skall redovisas i september (1)

~

Skapa förutsättningar för etablering av Spendrup-bryggeri. AL/JW
AIJtal mellan parterna klart. Detaljplanearbete skall inledas (1)

~

Inleda arbetet i projektet "Turistcykelvägar 2015-18". LJ/JW
Arbetet beråknas komma igång under hösten (3)

~

Delta i arbetsgruppen med uppdraget att ta fram en cykelplan. HA/JW
Arbetsgruppen inte riggad än. Samhälls!!yggnadijörvaltningen ansvararför det operativa arbetet (4)

~

Följa upp och verka för att efterbörd och återstod av projektet Förenkla helt enkelt överförs till linjen
och bedrivs i samma anda. SP/CE 2015
Pro/ektet är formellt iiveiftjrt tillli,!jen, och när det gåller spedJikt myndighetshanteringen till
samhållsl:Jggnad.rftjrvaltningen och teknik:fo·rvaltningen. En grupp bestående av regiondirektor, .J(jrvaltningsch~fer.J(ir
nämnda flrvaltningat; näringslivschifoch nåiingslivsstrateg mols kontinuerligt och ansvararfor att hålla tryck i.frågan
internt. (2)

~

Implementera och kvalitetssäkra lotsprocess för företag och evenemang. SP /CE 2015
Arbetet pågår och skal! vara jå"rdigt til! årsskiftet. Utöver detta så har ett arbete med en digital lots och en integrering av
regionens myndighetshantering i verksamt. se påbo·rjats. (2)

~

Införa en nyordning för hantering av Region Gotlands företags stöd, dvs. ta fram ett förslag till RS att
lägga ut beredningen av ansökningar på Almi för att nå ökad samordning rörande företags finansiering.
SP/PB 2015
Arbetet pågår och skall vara färdigt under bo'tjan av 2016. Det har våxt då '!Jaforordningar for foretagsstöd har
antagits i riksdagen, vilket även.J(jratzleder en regional genomjyJtling, diskusJion och evetztuellt beslut i regionJryrelsen. (2)

~

Ta fram förslag till regional strategi för mat och livsmedel i samverkan med länsstyrelsen och
näringslivet, som efterföljare från matlandethuvudstadsåret. SP /I<F 2015
Re..gioJls(yreIJefJfattade beslut om att taji'am en regional strategijör mat och livJ7JJede! i jlmi, ~jier ett oJJ~fattande arbete
med att ta fam ett gemensamt beJlutsunderlag tillsammans med låimryrelsen. Strate..gin skall vara en del i planen for
tillvä:x:!arbetet 2016-2018. ('i)

3
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~

Ta fram ett förslag till industristrategi för Gotland. SP /PB 2015
Arbetet med att ta fram en industristrategi har påblhjats, men beMver rynkroniseras med processen kringframtagandet
aven plan for tillväxtarbetet 2016-2018. (2)

~

Delta i arbetet med framtagande av handlingsplan för tillväxtarbetet 2015-2018.
SP /PB/CE/KF / AG/lYD
Arbetet pågår och beråknas vara klart innan åmkiftet. (1,2,3,4,5)

~

Vidareutveckla och förädla Science Park Gotlands verksamhet rörande innovation. SP /PB 2015
Science Park Gotlands verksamhet har breddats genom ett prrjekt rijrande oppen innovation. Utöver detta så kommer
verksamheten att ffytta in i Uppsala Universitet - CanljJus Gotlands lokaler vid årsskiftet. (1,2)

~

Utveckla hållbarhetsintegrering i det regionala tillväxtarbetet samt ta fram nya blanketter och ny
handledning. SP / AG 2015.
Arbetet pågår och kommer att vara klart under Msten. (2, 4,5)

~

Delta i arbetet med de nationella geografiska programmen för nästa strukturfondsperiod. SP / AG /PB
2015-2020
Arbetet är slutfort då programmen är antagna och öppnade. (1,2)

~

I samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen utveckla formerna för arbetet med kulturella och
kreativa näringar. SP /KF 2015
Arbetet pågår och tangerar såvål proceJsen med den '!Ya kulturplanen, plan for tillväxtarbetet 2016-2018 och en plan
for KKN: (1,2)

~

Se över roll-, ansvars- och styrfrågor när det gäller de strategiska besöksnäringsfrågorna inkl. ta fram
nya ägardirektiv för de regionala näringslivsbolagen. SP/MJ/PB 2015
Arbetet pågår odJ kommer att vara klart under Msten. (1,2)

~

Ta fram en sammanställning enligt revisorernas önskemål om projektåtaganden 2010-2013. SP / AG
Arbetet pågår och kommer att vara klart under hOJ'ten 2015. (-)

~

Stärka samarbetet med Inflyttarbyrån i syfte att hitta former för arbete kring medflyttande vid
rekrytering från fastlandet. LS/TK
DialogJ?irs löpande där vi gemensamt kommitfram till ett '!Ytt arbetssått for Inffyttarryrån for att kunna itiformera
arbetsgivare om I,!ffyttarryråns mijjligheter att stolta personer som är på väg att ffytta till ön. Detfår seJ som ettforsta
stegjo'r att i dialog med arbetsgivarna jörhoppningsvis kunna hitta ett mer strnkturerat arbetssättfor att också kunna
utlderlåtta.ftjr mec!ffyttande att få jobb. (1,2)

~

Befåsta arbetet med Work Expo på Campus Gotland i syfte att marknadsföra gotländska arbetsgivare
för studenter samt att öka möjligheten för arbetsgivare att rekrytera kompetent arbetskraft samt att öka
befolkningsmängden i from av att studenter stannar kvar på ön efter studierna. LS/TK
InJ!yttarryrån har tagit på sig rollen att axla prq/ektledaransvaret for kommande årliga mässor. (1,2)

~

Arbeta för en implementering av arbetsmarknadskunskap i skolorna på Gotland. LS/TK
En alternativ modellfor likad kunskap om arbetsmarknaden utvecklad av Skolverket underso'ks nu/rjr att presenteras
for grundskolerektorerna i september. (2,4)

~

Delta i och stötta arbetet med ett nytt nätverk för kundserviceföretag på ön i syfte att utveckla
befintliga företag samt arbeta för att fler kundserviceföretag etablerar sig på Gotland. LS/TK
Arbetet pågår och deltagande.ftiretag har beslutat att starta ett gemensamt nåtverk där Tillvåxt Gotland kommer att
vara samordnare. Region Gotland deltar med sin egen kundtjänst, LK1 deltar vid nåtzJerksträlfar underytterligare en
period/rir att såkerstålla att nåtverksarbetet blir av. (1,2)

~

Inom ramen för Arbetsmarknads forum följa upp och revidera handlingsplan för Region Gotland inom
det arbetsmarknadspolitiska området. LS/TK
Go'rs under Msten 2015. (2,4)

~

Identifiera behov och samordna insatser i samband med revideringen av handlingsplanen för
arbetsmarknads frågor. LS /TK
Se ovan (2,4)

~ Följa I<.:FF:s arbete med sporthallens nyttjande och intäktsmöjligheter. AH/UJ 2015
I~går i

den ordinarie up!!foljni~gsproteJ. ren, men med särskiltfokus. (2,4)

~ Medverka i Kryssningskajsprojektet. AH/NO 2015

Ingår Jom projektcontroller i delprq/ektet produktion av kaj samt i styrgruppen tillsammans med CMP. (1, 3)

4
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Framg§ngsfaktor
Öka takten för att ställa om till förnybar energi och effektivisera energianvändning.
Säkerställa tillgång till och kvalitet på grund- och ytvatten

Aktiviteter
~

Arbeta fram förslag till nytt miljöprogram. HA/JN IJW
f<rjrslagframtaget, beråknas antas under hösten (5)

~

Genom olika aktiviteter och i nära samverkan med länsstyrelsen och andra aktörer delta i arbetet med
att förverkliga miljömålen med betoning på vatten- och energifrågor (sol, biogas och vindkraft).

HA/JN/JW
LK deltar i olika arbetsgrupper i !)IJte att bryta ned miljöJtJålen tillpraktisk handling (5)
~

Antagande av skyddsområde för Visbys grundvattentäkter i RS/RF. JW
RF har antagit fl'rslag. Liinssryrelsen har överklagat beslutet (5)

~

Delta i arbetet med vattenrelaterade projekt tillsammans med länsstyrelsen. JN IJW
LK deltar i ett flertal projekt som !)IJtar till att prbåttra vattenkvaliteten på ön (5)

~

Delta i arbetet med att planera och säkerställa en långsiktigt hållbar vattenförsörjning. JW
Arbetet utgårfån beslutad VAplan. Revidering inledspreliminärt under senMsten (5)

~

Initiera och inleda arbetet med att ta fram ett förslag till "Blå översiktsplan" inkluderande en marin
strategi. JN IJW
Möte och diskussion har skett med Havs- och vattenmyndighetett. Arbetet beräknas komma igång under 2016 (5)

~ Delta i projektarbeten inom nätverket "Östersjöinitiativet". JN IJW

LK deltar som regionens representant i arbetsgntppen
~

Delta i arbetet med implementering av den antagna biogasstrategin. HA/JW
Ettfintai aktiviteter pågår inom ramen pr implementeringen, t ex artt verkaiirJler mackar (5)

~

Delta i arbetet med att ta fram en resepolicy inom ramen för CERO-projektet. HA/JW
ReJevaneenkät tryiigen gmomford och på väg att analYseras (5)

~

Delta i styrgrupp och samverkansgrupp för utveckling av vindkraft. JW
Arbetetfortsätter utifrån beslutad plan. Aktuella frågor är ö'marl vindkaJt samt fl'rsvarifrågor (5)

~

Samordning av ERUFs insats område 3 för Småland och öarna "Att stödja övergången till en
koldioxidsnål ekon01ni inom alla sektorer". I-lA/JW
Arbetet liggerf n på iJ~ Biir lämpligen aktualiseras når den trya E U-samordnaren påbO'rjar sin anställning (5)

Framg§ngsfaktor
Stödja både lokala utvecklingsinitiativ och utveckling genom internationalisering

Aktiviteter
~

Verkställa bredbandutbyggnaden och informera om nuläget. ASM/JW
Utqyggnaden Jker i enlighet med den beJlutade plan som såger att alla bomde på lin skall ha tillgång till bredband settast
2016 (1)

~

Revidering av bredbandsstrategin. ASM/JW
Utgår. Finns inte längre något behov (1)

~

Arbeta för ökad IT -användning och implementering av bredbandsutvecklingen inom ramen för Den
Digitala Agendan. l\SM/JW
Digitala Agendan godkänd av såväl RG som länSJryrelsen. Nu inleds implemellteringsarbetet (1)

~

Genomföra projekt som är förenliga med den internationella strategin. BK/JW
Ettflertal prqjekt genomprs inom ramen iir strategin. Regelbundna lågmapporter till RS (1)

., Stödja igångsättandet av verksamheten vid Gotland Grönt Centrum ",\B (svb). SP IKF 2015
Gotland Grö'nt Centrum år bildat och verksamheten har Jtartats upp. l'ortsatt stM till bolaget i dess tidiga skede
kommetfortsatt också att vara naturligt och ~jåjvklart. (2)

5
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~

Stödja bredbandsutbyggnaden i enlighet med strategin. SPI AG 2015
Bredbandsryggadet är nästan klar på Gotland och beråknas färdigstållas under 2016.f<znamiella stöd låmnas då det
är tillämpligt ettligt strategin, jlera fo"reningar har dock valt helt kommersielle lösningar fljr vilka stöd inte kan utgå. (2)

~

Delta i arbetet med genomförandet av det transnationella programmet Central Baltic (InterReg).
SP I AG 2015-2020
Genomfo"randet påbätjades under våren med en fo"rsta utlYsning od) ledningskontoret deltarfljr regionens räkning i arbetet
med genomfo"randet samt stäcjjer aktö'rer på Gotland som villgå in med ansökningar. (2,3)

Framgängsfaktor
Säkra god planering av bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov

Aktiviteter
AL/JN/JW

~

Godkännande av strukturplan för utvecklingen av Visborgsområdet.
Färslagframtaget - politisk behandling i höj"! (1)

~

Uppföljning av rniljöcertifiering för byggande i egen regi. JN IJW
Fö'rJiag behandlas i samband medgodkännandet av Strukturplan Visborg senare i höst (1)

~ FÖP Östergarnslandet. JW

Färslag ute på samråd 15/7-30/9 (1)
~

Godkännande av planprogram Holmen-Kopparsvik-Hamnen. JW
Godkänt av RS i våras (1)

~

Fortsatt samverkan med Byggmästareföreningen mot bakgrund av avsikts förklaringen. ALl JW
Parterna trål/as regelbundet (1)

~

Delta i arbetet med "Gruppen för Centrumutveckling". AL/JW
Planprogram godkänt. Ett antal detaljplaner kommer att arbetas fram fo"r boende och handel. Parken'ngar- en
knåi:kfråga (2)

~

Presentera ett förslag för det framtida äldre boendet på Gotland. AL/JW
Arbete på olika fronter. Ett ex är "Bovieran-projektet" därfo"rslagpå tre områden i Visryområdet pmenterat.r (1)

~ Påbörja etapp två av NYKO-arbetet (nyckelkodsområden). AH/LF 2015

Etapp två har inte påbäljats. Fokus har legat på att anpassa NYKO-områdena (fter skolområden. (-)
~ Genomlys och utveckla exploateringsprocessen. JvWI AH

Prindperjor exploateringsprocessen samt budgetmodellgodkänd av politikett. Uppdatering en gångper år (1)

Framgängsfaktor
Främja trygghet och säkerhet

Aktiviteter
~

Planera och genomföra utbildningsinsatser samt övningar inom säkerhets-, kris- och
katastrofområdena. BM/JKI CS/PM/2015
Pågår. (4)

~

Revidera plan för extraordinära händelser (projekt). BM/CS/2015
Pågå;: (4)

~ Översyn reglemente för kris lednings n ämnden (projekt). BM/CS/2015

'\00.
r

>-

S kel' inom ramen fo"r '!)ilt reglemente (-)
Sammansta"11 a oe h f aststa"Il a k,.'
~
Å1S kommum'k'
atlOnsp lan. lJH/"I'Ä
"Åli('S/?Ol"
'J~ ~
Klart. (-)
v

-

?~

k'
"

Revidera och fastställa övergripande katastrofmedicinskplan (p1"Ojekt). BM/PM/2015 2 h
Pågår (4)
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~

Medverka i planeringen inför och under Almedalsveckan samt ta fram en säkerhets- och
beredskapsplan för arrangemanget. BM/CS/2015
Pågår. (3)

~ Översyn och utbildning för regionens krisstöd vid allvarlig händelse BM/CS/PM 2015

Pågår. (4)
~

Rakel- förvaltnings fas. BM/CS/2015
Pågår (4)

~

Ta fram ett övergripande och samlat program för "trygghet och säkerhet på Gotland". BM/CS 2015
Pågår. (4)

~

Leda genomförandet av Tryggare Gotland. BM/CS.
Pågår. (4)

~

Medverka i styr- och referensgmpp i Livsmedelsverkets projekt som ska utreda konsekvenserna för
livsmedelsförsörjning på Gotland. BM/CS
Pågår (4)

~

Revidera risk- och sårbarhetsanalyserna utifrån det geografiska området tillsammans med
Länsstyrelsen. BM/CS
Pågår (4)

~

Rapportera kvalitativ uppföljning av handlingsprogram för kvinnofrid. LS/KR
Uppfoffningen rapporterad till regionstyrelsen under våren. UpPfo!!nignen visar att starka insatsergiirs [ystematiskt när
våld uppmärksammas, att kompetens och rutinerflrbåttrats i verksamheterna under programperioden men att det
foreryggande arbetet sker i mindre utsträckning och inte [ystematiskt. Ledningskontoret ska återkomma medj(irslag till
process for revidering av handlingsprogrammet. (4)

~

Vidareutveckla arbetsformerna för samordnad planering och uppföljning av ordning och trygghet i
Visby sommartid utifrån reviderade alkoholpolitiska riktlinjer. LS/I-ij
Kontinuerlig uppfoffning od) återkoppling sker utifrån "Gemensam målbild "God ordning på stan': Aterkoppling Ooh
mwapportering sker den 14 oktober 2015. (3,4)

Framgängsfaktor
Höja utbildningsnivån för att möta näringslivets och offentliga sektorns kompetensbehov.
Verka för ett utökat utbud av eftergymnasial utbildning

Aktiviteter
~

Delta i arbetet inom "AR-gruppen" med Uppsala Universitet. AL/JN/JW
Diskussion genomforJfor att senast under hosten komma fram till en överellJkommelse om marillJtationemIramtid (1)

~

Utveckla formerna för samverkan med Uppsala Universitet Campus Gotland i syfte att
utbildningsutbudet så långt möjligt ska möta regionala kompetens behov. LS/TK
Pågår IO'pande. Dialog om socionomutbildning aktuellj(ir närvarande. (1,2)

Framgängsfaktor
Stärka varumärket för att bo och leva på Godand och aktivt använda etableringsstöd för att
öka nyinflyttning

Aktiviteter
~

Genomföra en analys, som gmnd för en framtida strategi, rörande serviceorter och periferi på Gotland.
SP/KF 2014
Ett prqjektdirektiv har påbörjats som ett delprqjekt inom ramen for revideringen av den regionala utvecklingsstrategin.
Direktivet skal! vara klatt under hösten och antas av regiollJ'!}re!.ren i december: (1,2,.:f.)
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);>

Utreda vad beslutet om lands bygds säkring ska innebära i berednings- och besluts sammanhang. SP /KF
2015
Arbetet pågår och dr en del av utformningen av horisontelle kriterier i drende- 0(1) pro/ektberedning. (1)

);>

Strategiskt projektansvar för planering enligt förslag till avsiktsförklaring om asylboende inför beslut i
region fullmäktige 15 juni. LS/CK
Avsiktiförklaring undertecknades i samband med Almedalsvetkan. Infor hästen fortsåtter planeringforgenomfiirandet.
(1)

);>

Medverka i arbetet med att öka Elyktingmottagande på Gotland. AH/NO 2015
Ingår i prrjektgruppen (1)

);>

Medverka i arbetet med att öka Elyktingmottagandet på Gotland. UH
Pågår. (-)

);>

Stödja kontinuerlig utveckling av Almedalsveckans kansli. Förbereda för nytt avtal för program, app
2016. UH
Pågår.(-)

);>

Projektleda och utveckla Region Gotlands värdskap på Donnersplats. UH
Klatt. (-)

);>

Utveckla utbud av PR-produkter och prof1lkläder. UH
Klart så långt som planerat. (-)

);>

Beställa region fullmäktiges värdskap vid möten inkl. riddaravtal mm. UH
Klart så långt som planerat. (-)

Framg~ngsfaktor
Bredda besökssäsongen så att den omfattar hela året

Aktiviteter
);>

Driva på och stötta utvecklingsprocesser kopplade till mottagning av ett ökat antal krys snings turis ter.
SP /:tvlJ 2104
Arbete! pågår som en del av detprogramlagda arbetet kopplat till krysJningskqj oih utiikad kryssningsturism. Arbetet
dr också en integrerad de! av proceJSen med att ta fram en plall for tillvdxtarbetet 2016-2018. (Y)

);>

Stödja aktörer som vill utöka cykelturismen, som fortsättning på den genomförda förstudien i SBF:s
regi. SP /M] 2015
Dialogpågå1; men det dr dnllu illte klart vad som behövs göras. Frågan hanteras som en del av arbetet med en planjlir
tillvdxtarbetet 2016-2018. (2)
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Brukare/kunder
Mål:
"Brukarna/kunderna upplever att de tär tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga
och respektfullt bemötta"

Framg~ngsfaktor
(Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås) - God tillgänglighet
till Region Gotland - snabb och korrekt service

Aktiviteter
y Fortsätta utveckla och förbättra funktioner på gotland.se i samarbete med förvaltningarna. UH
Pågår.
y Fortsatt utveckling av grafisk prof1l.. Framtagande av manual med grafiska riktlinjer, mallar etc. UH
Pågår.
y I samverkan med verksamheterna upphandla ny
BM/HL
Fiitfrågningsunderlag under,framtagande

e-~änsteplattform

och genomföra e-tjänsteplanen.

y Påbörja införande ave-arkiv. BM
Prqjektpåbörjat flir framtagande av handlingsplan
y Införa digital nämndshantering. BM
Pågår

y Översyn och beslutsunderlag för egenavgifter hjälpmedel. BM
Pågår, pri1ll:ipdokument framtaget av hjälpmedelskommitten
y Förbättra tillgänglighet till regionen via gemensam och förvaltningsintegrerad kundtjänst. BM
Uppflljning sker regelbundet med resultat att tillgå"nglighet m ökar/förbåttras. Tekniskt stö'd (50IiduJ) il!Firt.

Framg~ngsfaktor
(Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås) - SImpa goda
relationer

Aktiviteter
~

Se ovan

Framg~ngsfaktor
(Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås) - Möjliggöra brukar/kundmedverkan i planering, genomförande och uppföljning

Aktiviteter
? Utveckla nya former för brukarmedverkan förutom enkäter. AH
Inte påbiiryat.
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Framgängsfaktor
(Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås) - Bedriva en
systematisk synpunktshantering

Aktiviteter

Framgängsfaktor
(Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås) - Definiera och
kommunicera koncernens tjänster

Aktiviteter

>-

Ta fram ett systematiskt sätt att beskriva vad medborgarna kan förvänta sig av regionen. AH
Inte påbötjat.

Framgängsfaktor
Leverera beslutsunderlag av hög kvalitet i rätt tid

Aktiviteter
~

Säkra att w3d3-verkyget används på rätt sätt av alla medarbetare. JO/enhetschefer
Arbetet med information oth direkt stöd pågår kontinuerligt

Framgängsfaktor
Ha rätt kompetens tillgänglig

Aktiviteter
~

Matcha kontorets kompetensförsörjning, kompetens och organisation till nya krav och behov. PL 2015
Pågår oth är i högst grad aktuellt utifrån besparingar i budget 2016, aktuellafb'rändringar iform av pensioneringat~
b'kade krav ett:

Framgängsfaktor
Skapa förtroende för LKs hantering av uppdrag

Aktiviteter
~

Utveckla dialog med politiken bl a för prioritering av uppdrag. PL 2015
Kontinuerliga målen är inplanerade mellan regionråd oth regiondirektör oth mellan RSO od? RD.
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Processer
Mål:
" Processer ger resultat av god kvalitet tiU kostnader i nivå med jämfOrbara kommuner och
landsting"

Framg§ngsfaktor
(Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås) - Mäta, utvärdera,
samt jämföra med andra

Aktiviteter
y Revidera regionens mat- och måltidspolicy inklusive nya riktlinjer för specialkost. LS/CJ
Ny reviderad mat- och måltidspoliry flir Region Gotland antagen Ff§ 201 2015-06-15. Riktli1!Jerflir Spe.ialkost
implementeras iberorda flirvaltningar under Msten.

y Utveckla arbetssätt för förvaltningsgemensam analys av data om barns och ungdomars livsvillkor och
psykisk hälsa, som underlag för samordnat utvecklingsarbete i BarnSam och Barnnätverket. LS/ A D-H
BarnSam har gemensamt tagit del av och analYserat data om barm psykiska ohälsa och vårddata genom den nationella
s.k. PRIO-satsningen. Vidare har BarnSam fli!jt upp arbetet med samordnade individtIeiIa planer, kvantitativt och
kvalitativt. Till hOJ'ten planerar BarnSam att tillsammans med ansvariga flirtroendevalda ta del av ett nationellt
tlppfofjningssystem medfokus på ungdomars livsvillkor och delaktighet, LUPP, flir stållningstagande till eventuellt
gotlåndskt deltagande. Utve.klingflir gemensammaflirvaltningsövet:gripande uppfofjningar och analYserfortsätter.
y Vidareutveckla arbetsformerna för analys, rapportering och användning av data om hälsa, ohälsa och
hälsans bestämningsfaktorer. Under året fokuseras särskilt jämlikhet i hälsa. LS/VH
Uppfli!Jningen av det folkhålsopolitiska programmet har delvis gjorts med 'rya analYser av tillgängliga data, med särskilt
fokus på jämlikhet i hälsa. Utve.klingsarbetet fortsätter kontintlerligt i samverkan med bl a prqleSJOr Urban janlet1,
Umeå Universitet.
y Skapa förutsättningar för bättre analys av resultaten. AH
Arbetar med planeringsprocessen flir att samordna och analYsera olika resultat som underlagfo'r beslut.

Framg§ngsfaktor
(Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås) - Satsa på
verksamhetsutveckling - bedriva systematiskt förbättringsarbete

Aktiviteter
y Följa upp barnrättsperspektivet i regionens ärendeberedning. LS
PlaneraJ inftir hösten samarbete med nåintldsekreterarnätverket.
y Ta fram handlingsplan inom ramen för CEMR-deklaration om jämställdhet, Handlingsplan utgår ifrån
jämställdhetsintegrering och ska lämnas in senast 2016. LS/KR
Arbetet har ullder våren inriktat.rpå stöd i arbetet med en '!Y jåiJlJtålldhetjplan (i ledar-/ medarbetarpenpektivet). Inför
hÖJten påbo"jas arbetet med den övet:gripande handlingjplanen.
y Ta fram ny strategi för kvalitets- och verksamhetsutveckling. AH/LvH/RN 2015
Strategin framtagen under våren tillJammans med kvalitetmätverket med utgångjpunktfrån avsikt.!jorklaring,
kommtmkompass mm. Ska preJenteras flir koncernledningsgmppen hösten 2015.
y Utveclda kreativitetsarbetet vidare utöver förnyelsepriset. AH/LvH/RN 2015
Inte påbötjat
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Framgängsfaktor
(Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås) - Erbjuda snabb,
korrekt service - effektiv handläggning

Aktiviteter
~

Fortsatt utveckling av grafisk profll. Framtagande av manual med grafiska riktlinjer, mallar etc. UH
Pågå!:

~

Leda inköpsråd inför upphandling av kommunikationstjänster och tryckeritjänster. UH
Pågår.

Framgängsfaktor
(Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås) - Utveckla
styrprocessen för att möjliggöra koncernstyrning där alla drar åt samma håll

Aktiviteter
~ Ta fram nya ägardirektiv för Gotlandshem. AH/JO 2015

Pågår, Jka beJlutaJ under hÖJten 2015
~ Gör klart Policy för styrning och ledning. AH 2015

Inte klart.
~ Ta fram ett nytt koncernstyrkort i samarbete med de förtroendevalda, KLG och LK. AH/NO/UJ/LF

2015
Inte klart.
~ Revidera upphandlingspolicy och riktlinjer. AH 2015

Klart.
~ Genomför delprojekt 2 i upphandlingsutredningen. AH 2015

Pågår, rapport under hÖJten.
~

Ta fram underlag för eventuellt beslut om införande av nytt beslutsstödssystem i hela regionen.
AH/UJ/LF 2015
f'orJtudie genomford

~ Gör en plan för implementering av riktlinjer mot mutor och korruption. AH 2015

Riktlityerna utJkickade i lifyen for information ut till medarbetare m·h j(Jrtroendevalda.
~

Skapa enhetlighet i ärendeprocessen (nämndsekreterarnätverket). JO
Arbetet pågår kontinuerligt,juJt mi foCUJ på inforandet av Niimnmodulen i W3D3.

Framgängsfaktor
(Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås) - Samverka och
utveckla gränssnitt med brukaren/kundens bästa i cenlium

Aktiviteter
~

Bereda förslag till samordnad ledning och styrning av välfårdsfrågor efter remiss till berörda nämnder.
LS ochLvH
RegionJryreLren har ~fter remiJ~fjrJlaget beJlutat att inråtta en Jtrukturj(Jr Jamordnad ledning och Jryrning av
vå!(drdJji",g01: IlIledllingJviJ inriktaJ Jtrukturen på bam- flJJpektitJc dldre.fi'åg01: RegiollJ~Y1-e!Jen amvararfor
verkJamhet.rledamppdragen vilket innebiir att verkJamhetJIedaren for BarnSam går ih;er tillledninjJrkontoret Jamt att et2
t!y verkJamhetJledarefor iildr~rrågor rekryteraJ injrjr 2016.
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Framg§ngsfaktor
(Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås) - Styra utvecklingen
av IT utifrån verksamheternas behov

Aktiviteter
~

Införande av ny, mer Microsoftorienterad IT-plattform. BM/JB/HL 2015-2017
Pågår gemensamt med IIT.f'as l get/omfört och tas 2 (skrivarlosning, managetingsverk!Jg och '!Jtt epost/ kalender!J!Jtem) planeras

~

Systemförvaltningsmodellen genomförs för alla prioriterade verksamhetssystem. BM/HL 2015
Arbetsgrupp gemensam medförvaltningar och konslut har tagit fram rapport oo'h förslag tillförbättringsarbete

~

Beskrivning av IT-systemarkitektur. BM/JB 2015
Genom/lirt.

~

Framtagande av informationslagringsplan och påbörja förflyttning av digital information enligt plan.
2015-2017, BM
Genomfort.

~

Gemensamt med förvaltningar genomföra informationsklassning av information i verksamhets system.
BM/JB/JK 2015-2017
Delvis genomfo'rt, pågår

Framg§ngsfaktor
Ha fungerande styrprocess och rutiner på ledningskontoret

Aktiviteter
~

Utveckla modellen för inte111 kontroll för RS. HH (inkl SF)
Intern kon/roll plan drframtagen för RS. Planfijr 2016 dr under utarbetande under hösten 2015.
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Medarbetare/ledare
Mål:
Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens
utmaningar

Framg§ngsfaktor
(Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås) - Coachande ledare
som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling, god kvalitet, effektivitet och
arbetsglädje

Aktiviteter
~

Genomföra en första omgång av utvecldad introduktion för nya chefer, s k chefsskolan. EB
En./rirsta omgång av thejsskolan pågår oth avslutas under hösten. En ny omgång beråknas starta under november.

~

Säkerställa att regionens samtliga chefer har aktuella ledarkontrakt. EB
Har uppmanat samtliga jO"rvaltningar att ful!fo/ja framtagande ledarkontrakt till samtliga chifer. Kontraktenfinns i hög
grad, kan finnas viss iftersläpning ifter rekryteringar.

~ Översyn av regionens mall för ledarkontrakt. EB

Inte genomfo"rt.
~

Chefs dag. EB

Planering av årets ch~fsdagpågår. Kommer att kompletteras med två korta cheftmo'ten jO"r att fånga viktiga
,ftiigestållningar att jCircjjupa under thejsdage11. Dagen, som är ell halvdag, geno/lgors i Ljusgården, V/J'bOt:g.
~

Genomföra utbildning "Coachande ledare". CR
GenomjO"rd under våren.F-loJ'tens omgång instålld som./oJ;d av sparpaketet.

~

Utveclda IT-stödet i HR-arbetet. EB/sf
Nytt HR-.rystem infört fr l april 2016. Varit stora Jvårigheter och impleme11teringen har tltvärderats. Denna visar på
ett antal./o'rbå'ttringsområden i samspelet mellan leveranto'ren oth Region Gotland. Arbete pågår och projektet avslutas
jO"rst när båda patter anser att injO"randeJam/ är avslutad, jO"rhoppningsvis september-oktober 2015.

~

Medarbetarenkät, översyn och ev upphandling och genomförande. EB
Medarbetarenkå'ten kommer att genomform'på samma så'tt som 2014. Den genomjO"rs i samarbete med samma
leveranto'r som då. Itifrir 2016 kommer en jO"r/ryad diskussion om enkäten och dess uiformning.

Framgängsfaktor
(Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås) - Ta tillvara på
medarbetarnas kreativitet och innovationer

Aktiviteter
~

Utifrån genomförd förstudie fortsätta att driva frågan om ett nytt intranät. UH
Framffyttat på grund av åtgärdJpaket 2015.

~

Beställa Insidan, driva utveckling och säkra genomförande. UH
Pågår.

'j;.-

Utveckla kreativitets arbetet vidare utöver förnyelsepriset. AH/LvH/RN 2015
Finns även under jJrot:eJJer.

~

Utveckla koncept för medarbetarutbildning för att stärka en kultur som stärker verksamhetsutv. EB
t'orberedelserpågår. StOdpmonerfrån reJpjfit7Jaltningar är utsedda och ett grundkoncept./rir .ryJte, innehåll och
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omfattning drjf-amtaget och diskuterat i KLG. Det ekonomiska hget har inneburit en tidsforskjutning och
genomfiirande av konceptet stat1arfiirst 2016.
~

Genomföra utbildning för samtalsledare för medarbetarutbildningen. EB
Arbetet fiirskjuts m ett halvår på grund av den ekonomiska situationen. En del.fiirberedelser giirs under hösten.

~

Genomföra seminarier med regionens chefer inför medarbetarutbildningen. EB
S e svaret ovan.

Framg§ngsfaktor
(Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås) - Stärka
kompetensförsörjning på kort och lång sikt

Aktiviteter
~

Utveckla grafisk proftl för arbetsgivarvarumärket i samarbete med HR-enheten. UH
Pågår.

~

Work-expo, rekryteringsmässa i samarbete med Campus Gotland. EB
Genomfiird under våren. Många mölen med studenter och mijj!iga blivande medarbetare inom region Gotland.

~

Medverkan i Framtidsrnässan, yrkesmässa för studenter. CR
Genomfiird, regionen medverkade vid denna mdssa som genomfordes under våren.

~

Medverka arbetsgivarnätverk större arbetsgivare på Gotland. EB
F n relativt liten aktivitet, svårt hitta ldmpliga gemensamma arbetsområden. Hålls samman av Inspiration Gotland.
"Vägen till ledarskap", program för blivande chefer. EB
Genomfiirs som planerat. En 1!J omgång startar under hösten.

~
~

Ta fram en regionövergripande kompetensförsörjningsplan. EB
Inte genomfiirt.

Framg§ngsfaktor
(Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås) - Arbetsvillkor som
ökar attraktiviteten

Aktiviteter
~

Heltid som norm, deltid en möjlighet. Regionövergripande projekt under förutsättning av tillgängliga
resurser. EB
En.frirstudie genomfordes hösten 2014. Denna resulterade i ett.fijrslag till prfljektarbete ddr ledningskontoret skulle driva
och stöc!;a fiirvaltningar i arbetet. Efter avstiimning den politiska ledningen avsattes inga sarskilda medel och
mål.raltningen ska hanteras av nå'mnderna oförvaltningama.

~

Jämställda löner. MM
I 2016 år:r budget fiirutsålts detta hanteras inom ndmndema ekonomiska mm.

~

Utveckla ett hälsofrämjande arbetssätt inom arbetsmiljöområdet. EB
Inga sårskilda ö'vergripande insatser harg/m1s.

Framg§ngsfaktor
(Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås) - Möjliggöra
karriärutveckling

Aktiviteter
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~

Chef för chefer, ta fram utbildning. EB
Ledningskontoret har etablerat kontakter med Campus Got/and. En ideskiss har tagits fram men en sådan utbildning
kan starta tidigast ht 2016. I dagfinns inga beslut om genomfo"rande.

~

Synliggöra och utveckla karriärvägar inom regionen. CR
En partsammansatt gmpp har arbetat medfrågan på uppdrag av LK/ CSK. F nfinns inga särskilda imatser
planerade.

Framg§ngsfaktor
(Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås) - Säkra
likabehandling

Aktiviteter
~

Jämställdhetsplan 2016-18. ES
Förslag tillJäl1lStälldhetsplan fl"r perioden 2016-18 har tagits fram av HR-enheten i samarbete med en polikrk
riferem;gmpp. Planen kommer att hanteras vid RS septembermöte fl"r senare RF bulut.

~

Handlingsplan för jämställda löner. EB
Lönekartläggningen görs under hösten och ligger till gmndfl"r den handlingsplan for jämställda lö"ner som beråknas vara
klar i december. Det/na ska tas i RS.

Framg§ngsfaktor
Ha rätt kompetens, med rätt förutsättningar

Aktiviteter
~

Regiongemensam medarbetarutbildning, se ovan

Framg§ngsfaktor
Coachande ledare som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling, god kvalitet,
effektivitet och arbetsglädje

Aktiviteter
~

Utveckla chefernas, FLG:s, DL-gruppernas arbetsformer och förmåga att leda. PL/E-chefer 2015
Diskussion kring arbetsformer och roll i gmpperna år ständigt aktuellt.

~

Stärka sammanhållningen och arbetsglädjen på kontoret. PL/E-chefer 2014
Pågår ständigt, Kopp!it:g till punkten ovan.
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Ekonomi
Mål:
"Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. "

Framg~ngsfaktor
(Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås) - God ekonomisk
hushållning

Aktiviteter
~ Gör klart riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt regelverket. AH/UJ/NO 2015

Inte k/att

Framg~ngsfaktor
(Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås) - Kraftsamia så att
samtliga nämnder har ekonomisk balans

Aktiviteter
~

Arbeta fram underlag till strukturförändringar och effektiviseringar motsvarande 1% av
budgetomslutningen, minst 44 mnkr AH 2015
Atgärdsprogramframtaget, arbete pågår i nåtnnderna, Jka rapportetm ijanuari 2016. Kontakt är etab/erad med
SKL:J anafyJgrupp Jom Jka göra en genomfyStli1lg i J/litet av 2015.

Framg~ngsfaktor
(Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås) - Fördela resurser
utifrån demografi och nyckeltal (exempel kvalitet och produktivitet)

Aktiviteter
~ Ingår i ovanstående uppdrag. AH

Framg~ngsfaktor
(Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås) - Strategisk planering
av investeringar

Aktiviteter
~ Förändra budgetmodellen för kapitalkostnadsersättning. AH/NO 2015

11Ite k/att.
);>

Utveckla modellen för kompletteringsbudget AH/NO 2015
Arbetet påbörjat.

17
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Framg~ngsfaktor
(Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås) - Styrning och
kontroll av gemensamma resurser (t.ex. lokaler, transporter, IT, tele)

Aktiviteter
~

Implementering av regelverk för fastighetsförvaltning för regionens verksamhetslokaler. BM/PEE
I vå'ntlåge pga icke belut RS
~ Översyn lokalförsörjningsprocess med uppdelning i strategisk lokalförsörjning och
lokalinvesteringsplanering. BM/PEE
I vå'ntlå'ge pga i.ke beslut RS
~ Arbeta med fastighetsprocessen inkl internhyresmodell. AH/BM
Inte klart.

Framg~ngsfaktor
Ha en budget i och bokslut i balans

Aktiviteter
~

Mäta och rapportera (årsrapport, månadsrapportering, in- och utbetalningar samt prognosavvikelser).
HH 2015
Arsrapport, delårsrapport od) månadsuppföfjning sker enligt plan. Betalningsstatistiken i paritet med tidigare år, behov
av att strama upp sommatperioden.

Framg~ngsfaktor
Ha en buffert motsvarande 1 % av budgetram

Aktiviteter
~

Ha en buffert motsvarande 0,5-1 % av budgetramen. PL/HH
Kontoret har en buffert om 0,5% aVJatt. Godkå'ndes av RS inför budget 2014.

18
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Handlingstyp Missiv
Datum 16 september 2015

Regionstyrelsen

Ärendenr RS 2015/502

Inlämnande av delårsrapport 2 2015
Härmed lämnas allt underlag vad gäller delårsrapporten för delår 2 2015 utifrån
Anvisningar för delårsrapport 2015.

\

I detta underlag finns:

1. Sammanfattande kommentar om måluppfyllelsen
2. Måluppfyllelse per perspektiv
3. Ekonomisk uppföljning och prognos
I rapporten flnns ovanstående delar samt även en uppföljning av beslutat
åtgärdspaket vilket inarbetas i respektive perspektiv.

Serviceförvaltningen

~ 7!mrr41I/rSa414;Yt4f(;U>--'J

~~
Samuelsson
Servicedirektör

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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ot[and
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Handlingstyp Rapport, Delär 2 2015
Datum 16 september

Delårsrapport 2 2015 - serviceförvaltningen
Sel'Vicefölvaltningens uppdrag är att utveclda och erbjuda effektiva tjänster
som skapar värde för verksamheterna. Detta bidrar till att fÖl'Valtningarna kan
fokusera på sina kärnverksamheter.
Sammanfattande kommentarer kring måluppfyllelsen

Periodens resultat visar på ett överskott på +7,5 mnkr och en beräknad
årsprognos på +11,0 mnkr. Orsakerna till det fÖl'Väntade överskottet är
utöver bufferten om 3,0 mnla: framför allt vakanta ~änster som inte tillsatts,
försenad inflyttning i ombyggda kök, effektivisering i arbetssättet och
ökade/bibehållna intäkter
De samlade ekonomiska effekterna av åtgärdspaketet är svåra att
bedöma. Atgärderna har ännu inte fått genomslag i redovisningen utan
uppskattas endast i prognosen.
Det genomsnittliga NöjdKundIndex (NK!) visar en fortsatt positiv
utveclding och når nivån 74,6, vilket överträffar fÖl'Valtningens satta mål på
67. Det är endast en tjänst som inte klarar det enskilda målet med ett NKI på
minst 56. Totalt är 90 procent av de tillfrågade kunderna nöjda eller mycket
nöjda med de tjänster fÖl'Valtningen levererar, vilket är i nivå med det satta
målet.
Nya eller utökade tjänster har tagits fram utifrån förvaltningarnas
önskemål och behov. Exempel på detta är vårdnära tjänster och fler
ansvarsområden inom hjälpmedel.
Det iotema ~11'betet under året har präglats av diskussioner kring
förtydligande av roller, ansvar och styrning mellan sel'Viceföl'Valtningen och
ledningskontoret inom framförallt måltids-, it- och teletjänster.
Sjukfrånvaron har ökat något (4,38 procent), men är fortfarande lägre än
målet på 4,5. Utifrån fjolårets medarbetarenkät är medarbetarna nöjda med
s1n anställning inom fÖl'Valtningen.

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region
ot~and
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Utveckling av nya tjänster
Under året har fÖiYaltningen i satntåd med kätnverksamheterna identifierat

behov av nya tjänster. Det handlar om övertagande av tjänster som idag utförs
av andra/verksamheten eller i vissa fall helt nya tjänster.
"

Utökning av hjälpmedelsuppdraget

Förvaltningens hjälpmedelscentral har fått ett utökat uppdrag med hantering av
nyckelgömmor för blukare och synhjälpmedel. Uppdraget har krävt utbyggnad
av befmtliga lokaler.
..

vårdnära service

Sedan början av sommaren pågår ett mindre försök där förvaltningen levererar
stödresurser till lasarettet inom projektet RAK (Rätt Använd Kompetens).
Arbetet innebär att två extra resurser utför exempelvis föttådshantering,
transport av prover och patienter, samt städning vid patientutskrivning.
Satsningen har inte pågått tilltäckligt länge för att kunna utvärderas, men
beskrivs som uppskattad av berörd sjuidmspersonal.
"

Kompetens inom ekonomiadministration

I samband med utökning av flyktingmottagandet och asylverksamheten har
fÖlvaltningen fått i uppdrag att säkra kompetens kring ersättnings systemets
delar för att kunna återsöka medel vid Migrationsverket. Funktionen ska finnas
på plats under senhösten.
Vidareutveckling av befintliga tjänster

I kunddialogerna har behov fångats upp som lett till utvec1ding av befmtliga
~änster SOl11 utförs av selvicefölvaltningen.
o

Fortsatt satsning på måltidsupplevelsen inom skolan

Omställningsarbetet, som ska leda till ökad kvalitet på måltidsupplevelsen,
pågår och inom detta arbete har ett antal skollcök renoverats. Vissa har byggts
om, ett exempel är Foleskolan som fått ett tillagningskök, och vissa har byggts
ut, exempelvis på Romaskolan och Alleskolan. Det sistnämnda är resultatet av
ett samarbete mellan barn- och utbildningsfölvaltningen och selvicefÖlvaltningen, eftersom lokalerna används gemensamt. Flera skolrestauranger
har fått eller kommer inom. kott att få bullerdämpande möbler.
"

Mer mat till äldreboende

Vid övertagandet av äldreboendet Pjäsen till egen regi levererade fÖlvaltningen
endast ett mål mat om dagen. Efter önskemål från kunden levereras nu mat vid
två tillfållen per dag till de boende. Även en utökning av måltider till Tingsbrogården, som tidigare lagade maten själva, har skett.
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o

Miljöfokus i leasingavtal för fordon

Serviceförvaltningen har på uppdrag sett över regionens andel av leasingfordon
och har bytt ut i stort sett samtliga leasingavtal/fordon och ersatt dessa med
biogas-, miljödiesel- och elfordon. Antalet biogasfordon är chygt 150 stycken,
jämfört med 130 vid senaste årsskiftet. Förvaltningen bedömer att taket har
nåtts vad gäller andelen biogasfordon, med tanke på biogasmackarnas placering
och möjlighet att tanlm i nuläget.
Regionövergripande projekt
•

Övergång till ny it-plattform

Projektet med att lnigrera till Windows 7 har gått snabbare och blivit mindre
kostsamt än planerat då förvaltningen har kunnat använda egen kompetens i
stället för att anlita konsulter. Byte av e-post-plattform är nästa steg i arbetet
och beräknas vara genomfört under de första månaderna nästa år.
"

Bilpool på försök

Under dlygt ett år har samtliga medarbetare i regionen erbjudits möjligheten att
boka en bil via en bilpool istället för att köra med eget fordon. Försöket har
inte fallit ut i den omfattning som fÖlväntats och kostnaden överstiger idag
intäkterna. Rapport är lämnad tillledningskontoret som underlag för beslut.
o

Fortsatta problem i avslutade projekt

Projekt, s0tn är avslutade i teorin men som i praktilcen fortfarande påverkar
verksamheterna, är övergången till ny/enhetlig telefonileverantör. Det har varit
fortsatta driftsstörningar inom regionens telefoni och förhandlingar pågår med
operatör för att förbättra tillgängligheten.
o

Byte av HR-system

Vid årsskiftet driftsattes det nya HR-systemet. Under våren var problemen
omfattande och påverkade flertalet av regionens medarbetare. Problemen kan
härledas till såväl leverantören som till fÖlvaltningens interna organisation. Det
har lett till förseningar, ökade kostnader och stora brister i leverans av statistile,
vilket troligen kommer att påverka kundernas nöjdhet och tjänstens NK!.
Problemen i projektet har också lett till omfattande övertid inom
löneadtninistration vilket kan visa sig i medarbetarnöjdheten.
Förvaltningsövergripande projekt
"

Benehmarking

FÖlvaltningen har under året deltagit i ett benchmarkingprogram inom måltid
och städ. Resultatet av benchmarlcingen visar att måltids tjänsterna inom vissa
områden har förbättrat sitt resultat och städ försämrat. It-kostnaderna jämförs i
ett nationellt program, SLIT.
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Jämförelserna har gett fÖlvaltningen en rad data som nu ligger till gmnd för
fortsatt analys och utveckling.
o

E-handel inom förvaltningen

Utvärdering ave-handel för livsmedelsbeställningar har under året pågått i två
av måltidsverksamhetens kök. Behövliga tekniska krav ställdes inte på
livsmedelsleverantörerna i befintlig livsmedelsupphandling. Det medför att
fullständig e-handel inte kunna implementeras utan endast beställning har varit
möjlig att göra. För att få e-handel att fungera fullt ut krävs avtal med
leverantörerna som medger detta och i kommande livsmedelsupphandling har
dessa krav införts. E-handel är ett fortsatt prioriterat utvecklingsområde i
fÖ1\Taltningen.
Väsentliga I kritiska fa ktorer

Följande faktorer bedöms påverka hur väl selvicefölvaltningen lyckas uppnå
sina mål vid årsskiftet.
fl

fl

fl

fl

fl

Kvalitet i nya större projekt: En rad större projekt kommer att drivas
framåt där projektledning och styrning blir avgörande. Bland annat
drivs projekt som livsmedelsupphandling, införande av ny epostplattform och uppgradering av ekonomlsystem.
Störningar i pågående större projekt: Stora projekt (framförallt
inom telefoni och HR-system) som. inneburit störningar, högre
arbetsbelastning och lägre tillgänglighet. Det är viktigt att visa på att
förvaltningen klarar av att leverera dessa tjänster.
Åtgärdspaketets påverkan på interna stödtjänster: Det ekonomiska
läget ställer stora krav på kärnverksamheten och seivicefölvaltningen
måste vara lyhörda och flexibla i arbetet och bidra till att regionen
lyckas i siu arbete.
FÖlväntningar på nya tjänster: Säkerställa att fÖlväntningarna är
rimliga vid leverans av nya tjänster utifrån behov/önskemål.
Ny fÖlvaltningschef: Seivicedirektören tillträdde den 10 augusti, villcet
skapar en långsiktighet i styrningen av fÖivaltningen.
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Resultat för serviceförvaltningen
Ekonomi

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Delårsresultat

7,5
11,0
4,6
5,8

7,5
9,6
4,4
10,2

3,8
6,7
5,8
11,5

7,0
5,4
7,1
9,1

3,0
1,0
15,3
23,3

1,8
1,8
8,0
18,8

Ärsresultat (prognos -15)
Investeringsvolym delår
Investeringsvolym helår

Medarbetare

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Medarbetarnöjdhet

Ej mätt

Sjukfrånvaro

4,4
469

4,13
4,2
452

4,13
4,8
450

4,07
4,7
454

4,10
4,2
450

3,90
4,6
449

19

34

33

43

31

26

Tillsvidareanställda
(Ilrsarbetare)

VisstidsanstälIda (llrsarbetare)

Kund/Brukare

2015

2014

2013

2012

2011

2010

NKI*

74,6

73,S

72,2

68,9

69,9

66,5

89,8

89,S

82,2

Ej
mätt

Ej
mätt

Ej
mätt

Kundnöjdhet i procent
(genomsnitt)*

*

* Saknar NKT för löncadministration
** Ej mätt pil samma sätt. Vissa tjänster är kundnöjdheten vägd genom flem fr;\gor och för vissa är det en av fragorna i
NKI som har använts som mått.

Måluppfyllelse utifrån styrkorten
Brukare/Kund
Brukarna/kunderna upplever att de fJr tjänster av god kvalitet, är informerade,
delaktiga och respektfullt bemötta

Processer
-~ Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivJ med

jämförbara kommuner och landsting

Medarbetare/ledare
'...;.;~.;/ Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta

framtidens utmaningar

Ekonomi
Ekonomin är uthJllig och i balans ur ett generationsperspektiv

Samhällsutveckling
Gotland utvecklas i linje med visionsmJlen och har ett starkt varumärke

SERVICEFÖRVALTNINGEN
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SERVICEFÖRVALTNNGENS STYRKORT

Brukare/kunder:
Mäl:

Blukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade,
delaktiga och respektfullt bemötta.
Framgängsfaktorer:

o J(tllIdOliellterat förhållllilIgssätt
O FlIngeralIde kIlIIddialoger
o Le/Je/11m 8IIligt b'IJcrenskolll1Jle/ser med kl/lId
Måluppfyllelse kopplat till styrkort

NKI ska vara minst 56 för varje tjänst (gul)
Al/a (jälIster IItom elI k/amI' detla mål. Ett par (jällster har ällllll illte
gel101J!fO'r NK1
NKI för förvaltningen ska vara minst 67 (grön)
GmoJJlsllittligt NIa för al/a (jäJlster är 74,6.
lVIinst 90 procent av alla kunder ska vara nöjda (gul)
Gello'lJlsJlittlig ktllldlli!JdbetJoj' de (jällster SOIJJ bargeJlOIJ!fOd Sl;l
ktllld//Ilde/'Jo'kllillg är 89,8.
Serviceförvaltningens arbete i perspektivet brukare/kund
o

NKIoch kundnöjdhet

Av de tjänster som har geno1nfört kundenkät, är det endast en tjänst som :inte
når det förvaltningsövergripande målet på 56. Det är registraturtjänsten och
kunderna ger denna tjänst 55 i NIG, vilket är ett tapp med två enheter sedan
mätningen. Registraturen har under de senaste åren ingått i ett kvalitetsptojekt.
Detta avslutades i början av året, vilket kan vara en bidragande orsak
Administrativ sel'vice har ändrat sin utvärdering. Det gör att mätetalen från
förra årets kundenkät inte är jämförbara. Info-teamet har tappat 11 enheter
mellan mätningarna, vilket främst kan förklaras med låg bemanning,
personalomsättning och svårighet att uppfylla kundernas behov och önskemål.
Även serverdrift har tappat 11 enheter, trots att tillgängligheten har varit högre
under denna period än under motsvarande fötta året. En trolig orsak är att det
är många nya systemfölvaltare, framförallt inom hälso- och sjukvården, och
ansvarsfördelningen mellan fÖlvaltningarna är oklar för dessa.
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-Resultat 2015

~Resultat

2014

Resultat 2013 -Resultat 2012

·Mål

Serverdrift
Telefoni
",Digital arbetslllats
Webb\ltveckling.

Ekonomikonsl,llter

Enkättjän5 ter I

Måltidsförsörjning

löneadministration

Konferensservice ( -

Regionarkivet
I

\

Vaktmästeri \

) KanslItjänster

. /Administrativ service
Städenheterna
/

Varuförsörjningen'
/
Hjiilpmedi'

.. \

Information

"'HR-konsulter
Registratur

Svarsfrekvensen ligger runt 50 procent på i stort sett alla tjänster, villcet är lågt
och ger ett bristfålligt underlag för bedömning och utveckling. En bidragande
orsak kan vara enkättrötthet. Förvaltningen påbörjar ett arbete med att se över
kundenkä temas genomförande.
Kundnöjdheten är i snitt 90 procent (89,8 procent) vilket är en ökning med
knappt 0,5 procentenhet sedan fötta året. Av de mätta tjänsterna är det endast
sex som inte når upp till det förvaltningsgemensaml11a målet på 90 procent
nöjda kunder.
..

Svårighet att leverera enligt överenskommelse

Under perioden har störningar i vissa tjänster lett till att överenskommen
kvalitetsnivå inte har uppnåtts. Exempel på dessa är bytet av telefonileverantör
och HR-systemet. Vissa tjänster har förvaltningen inte kunnat leverera då
personalstyrkan varit för liten för att klara efterfrågan eller för sårbar då
backup salmats vid frånvaro.
"

Förväntan på tjänsterna högre än vad som avtalats

Kunderna har inte alltid full kunskap om vad som ingår i överensko1n1Uelserna
och därför uppstår ett glapp mellan fÖ1-väntan och leverans. Ett försök att
komma förbi detta är att ha dialog med de som är användare av tjänsten. Ett
exempel är städ inom förskolor och skolor, där städpersonalen har i uppgift att
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informera om innehållet i överenskommelsen till personalen.
Överenskommelserna tas även upp i kunddialogerna för att öka kännedom om
vad som är avtalat.
Utvecklingsområden
"

Mäta måluppfyllelse vad gäller god kvalitet

Många tjänster saknar fortfarande mått för vad som ska definiera god kvalitet.
Kunderna är nöjda, men det är inte tydligt om det beror på att kvaliteten är
god. Se mer under området Process.
"

Behov och nytta av förvaltningsgemensam kunddialogmodell

Förvaltningen salrnar en enhetlig kunddialogmodell. Det interna projektet med
att implementera regelverket har ett delprojekt som syftar till att se på
förutsättningarna och behovet aven gemensam modell.
"

Förbättrad kommunikation

Kommunikation via intranät, hemsida och möten är viktiga verktyg för att
informera om innehåll och utveckling av tjänsterna. Förvaltningen behöver ett
samlat angreppsätt för att nå tydlighet och enkelhet ut mot kunderna.
Effekter av åtgärdspaketet

Ån så länge märks inga större effekterna av åtgärdspaketet inom
kundperspektivet när det gäller NKIoch kundnöjdhet. Möjligtvis syns det mer
vid nästa undersölrningstillfålle. Kunddialogerna är en viktig kanal för att fånga
upp och samråda med kunderna om eventuella ändringar kopplade till
åtgärdspaketet.
Det som har varit märkbart inom perioden är ett förändrat köpmönster inon'}
måltids tjänster. Socialfölvaltningen köper mer specerier och färre färdiglagade
måltider. En möjlig analys av detta är att tillagningen av måltiden sker hos
kund. Detta ger inte någon reell effekt för kostnaderna inom regionen
eftersom de fasta kostnaderna inom fÖlvaltningen kopplat till denna tjänst inte
reduceras i takt med tillfållig minsIrning i måltidsbeställningen. Införandet av
förändrad prismodell under 2016, med fast och rörlig del, förväntas ge en
kvalitetsmässigt positiv styrningseffekt framåt.
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Processer:
Mäl:

Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara
kommuner och landsting.
Fra mgä ngsfa ktorer:

o J.läta, l/tlJärdera samtjämfiira med alldra
o Ett kOlltilll/erligtfl'rbättrillgsarbete
Måluppfyllelse kopplat till styrkort

Jämförelser genomförs på samtliga avdelningar (vit)
A//a avdelllingar kOJJlmer illte att gmoJlJfiirajäJlJfo'relser med alldra
Följs upp via dialoger (gul)
I samballd med kl/11ddia/ogerfo'b's (jällstema 1Ipp, tJJell detfilllls illgell
flh;a/tllillgsgeJlJcllsalJJ kT/IIddia/ogJJ1ode//fl'r att säkra ett gemeIlsamt

upplägg.
Serviceförvaltningens arbete i perspektivet processer:
G

Utvecklar tjänster efter kundernas behov

Under året har både nya tjänster tagits fram och befintliga utvecldats eller tagits
över utifrån kundernas behov. Upphovet har varit kunddialogerna och direkta
förfrågningar.
G

Nationell jämförelse med andra

Alla tjänster inom serviccfölvaltningen jämförs inte med externa leverantörer
av likvärdiga tjänster.

o Belld:JlJlarkillg il/om städ,fastigbet oi'h må/tid
Servicefönraltningen medverkar i ett nationellt benchmarkingprogrammet som
jämför tio konununala leverantörer av städ, måltid och fastighets skötsel inom
förskola, skola och äldreomsorg. Resultatet för tjänsterna inom måltid har
förbättrats vad gäller kundnöjdhet n1.edan städ tappat placeringar i framförallt
kostnadsjämförelsen.
Kostnaderna för en måltid inom skola, gymnasium och äldreomsorg är högre
på Gotland än i de andra kommunerna, villcet kan bero på en hög
ombyggnadstakt med högre hyreskostnader under renoverings tiden som följd.
Även selvicegraden är lägre. Det beror på att den offentliga måltiden oftast
bara erbjuder en rätt, villcet är diskuterat och beslutat i samråd med beställaren.

Ärendenr RS 2015/502

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 20 oktober 2015

Regionstyrelsen

Delårsrapport 2015:2
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

•

Delårsrapporten är mottagen
Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för
återställning av ett väntat negativt balanskravsresultat i samband med
årsbokslutet
Åtgärdspaketet ska följas under resten av år 2015. Nämnderna ska fortsatt vara
ytterst återhållsamma och arbeta för ett positivt resultat då den ekonomiska
situationen för regionen är mycket bekymmersam.

Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Alla nämnder ska lämna en extra månadsapport för oktober. Rapporten ska vara
fokuserad på en analys av personalkostnader i relation till personalstatistik. I
övrigt ska rapporten vara inriktad på det ekonomiska utfallet och prognosen.

Bakgrund

Ledningskontoret har upprättat en delårsrapport för perioden januari till augusti 2015
samt en prognos för helåret. Prognosen visar på ett underskott på -72 mnkr.
Nämnderna redovisar ett prognostiserat resultat på -99 mnkr. Det är ungefär på
samma nivå som delår 1 och även julirapporten. Underskotten återfinns inom vårdoch omsorgsnämnderna som sammantaget räknar med ett underskott på -134 mnkr.
Övrig verksamhet har inte tillräckliga buffertar för att täcka upp det stora
underskottet.
Redan i samband med delårsrapport 1 fanns det tydliga signaler om att regionen
riskerade att få ett negativt resultat på året. Man tog då beslut om ett åtgärdspaket för
att minska kostnadsutflödet under året:
- Farfarsprincip gäller för alla rekryteringsbeslut, även vikariat, hyrpersonal och
konsulter
- Rekrytering av administrativ karaktär ska beslutas i samråd med ledningskontoret
- Farfarsprincip gäller för utbildning, konferenser och resor
- Farfarsprincip gäller för beviljande av övertid samt mertid
- Intjänade semesterdagar ska i möjligaste mån läggas ut som ledighet.
Farfarsprincip gäller vid undantag
- Generellt inköpsstopp förutom nödvändigt material kopplat till
brukare/kund/elev etc
- Stor restriktivitet och farfarsprincip för all intern representation som bekostas av
arbetsgivaren, undantaget kaffe och te
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

-

RS 2015/502

Alla nämnder ska redovisa förväntade effekter av beslutade åtgärder i samband
med kommande månadsrapporter

Även i samband med beslut om maj- och julirapporterna togs beslut att:
• Beslut enligt delårsrapport 1 2015 ska genomföras. (RS 2015-05-28 § 141).
Efter julirapporten beslutades att regionstyrelsen ska utse en krisgrupp som ska
hantera den svåra ekonomiska situationen. Krisgruppens arbete ska vara inriktat på
att
• följa upp och säkerställa att ett positivt resultat uppnås 2016
• att vid budgetberedningen i maj 2016 föreslå en samlad hantering av
utbudsminskningar och andra förändringar inför 2017 – 2018, detta arbete ska
samordnas med det uppdrag som nämnderna har att ta fram utbudsminskningar
och effektiviseringsförslag inför budget 2017
• att samarbeta och ta tillvara det arbeta som SKL:s analysgrupp ska utföra för
regionens räkning under hösten – vintern 2015
Krisgruppen ska avvecklas i samband med budgetberedningen maj 2016.
Bedömning

Det är mycket bekymmersamt att nämnderna, trots ovanstående beslut inte har en
verksamhet i ekonomisk balans. Fortsatt stor återhållsamhet krävs för att nå en
budget i balans. Enligt beslutad tidplan finns ingen ekonomisk rapport för oktober.
För att kunna följa utvecklingen läggs ytterligare en månadsrapport efter oktober
fram.
Region Gotland kommer inte att klara balanskravsresultatet för 2015. I
delårsrapporten finns en prognos på balanskravsresultat som visar -86 mnkr. Enligt
kommunallagen kap 8 § 5a ska regionen vid ett negativt balanskravsresultat reglera
detta under de närmast följande tre åren. Regionfullmäktige ska anta en åtgärdsplan
för hur regleringen ska ske och beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det
tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet uppkom.
Det är av yttersta vikt att nämnderna fortsätter sitt arbete för att nå målen om att ha
ett grundfinansierat välfärdsutbud. Verksamhetens kostnader måste finansieras via de
ordinarie intäkterna, inte med hjälp av engångsintäkter
Det finns inga tecken på att kostnadsutvecklingen inom befintlig verksamhet
kommer att avstanna, snarare tvärtom med anledning av den demografiska
utvecklingen med fler äldre och större vård- och omsorgsbehov framåt. Region
Gotland måste arbeta med att komma fram till en utbudsnivå där intäkterna täcker
kostnaderna och där det finns utrymme för framtida verksamhetsutveckling.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1 Delårsrapport 2 2015
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Ärendenr RS 2015/526

Veronica Hermann
eora Juniwik

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

1 (2)

Datum 23 september 1015

Regionstyrelsen

Regionala strategier för god och jämlik hälsa
Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar föreslagen process för att utforma gemensamma regionala
strategier för god och jämlik hälsa.
Bakgrund
I samband med uppföljning av det folkhälsopolitiska programmet beslutades att
ledningskontoret fick uppdrag att återkomma med förslag till process för att utforma
gemensamma regionala strategier för god och jämlik hälsa i befolkningen, RS § 121
2015-04-22.
Hållbar utveckling och god och jämlik hälsa

Hållbar utveckling innebär en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter till att tillfredsställa sina behov1•
Hållbar utveckling inbegriper ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella aspekter.
God och jämlik hälsa påverkas aven mängd faktorer i levnadsvillkor, livsmiljö och
levnadsvanor, inom alla tre dimensionerna i hållbar utveckling.
Social hållbarhet

God och jämlik hälsa beskrivs ofta som en del av den sociala dimensionen i hållbar
utveckling. Social hållbarhet innefattar följande områden: folkhälsa, jämställdhet,
jämlikhet, mänskliga rättigheter, kultur, trygghet, demokrati, medborgarinflytande2 •
God och jämlik hälsa inkluderas i Regional Utvecklingsstrategi, RUS

Ledningskontoret har i uppdrag att leda arbetet för att ta fram regional
utvecklingsstrategi för Gotland som bygger på befintlig regional utvecklingsplan,
Vision 2025. Plan för processen beräknas vara klar i december 2015.
Utgångspunkten för nuvarande Vision 2025 är en hållbar utveckling utifrån
ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner.
God och jämlik hälsa är en förutsättning för tillväxt och är en del av hållbar
utveckling i RUS. Framförallt ingår god och jämlik hälsa i den sociala dimensionen.
Möjligheten till god och jämlik hälsa påverkas även av mål inom dimensionerna för
miljö och ekonomi.

lBrundtlandkommissionen
Sveriges Kommuner och Landsting

2
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Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/526

Förslag till process

Processen för att ta fram strategier för god och jämlik hälsa innefattar att:
1. integrera mål för god och jämlik hälsa i övergripande mål för hållbar
utveckling i RUS
2. specificera strategier för god och jämlik hälsa för åren 2017-2021
Diskussioner påbörjas med verksamheter inom Region Gotland om mål och
strategier för god och jämlik hälsa. Förtroendevalda inbjuds till kunskapsseminarium
för diskussion om prioritering av fokusområden och strategier. Därefter fortsätter
arbetet för att utveckla strategier inom Region Gotlands verksamheter. Under våren
2016 integreras detta arbete i RUS-processen. Förslag till mål och strategier för god
och jämlik hälsa diskuteras fortsättningsvis i RUS-arbetets olika arenor och antas som
del i reviderad RUS.
Se processbild i bifogad bilaga.
I samband med dialog kring mål och strategier för god och jämlik hälsa tas hänsyn till
konsekvenser för barn- och unga, personer med funktionsnedsättningar, personer
med utländsk bakgrund samt utifrån HBTQ- och jämställdhetsperspektiv.
Bedömning
Ledningskontoret bedömer att arbetet med strategier för god och jämlik hälsa bör
ingå i reviderad regional utvecklingsstrategi. Regionstyrelsen föreslås anta föreslagen
process för att utforma gemensamma regionala strategier för god och jämlik hälsa.

\

Bilaga 1:

Process för att utforma regionala strategier för god och jämlik hälsa

2 (2)
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Ledningskontoret

1 (1)

Ärendenr RS 2015/36
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Camilla Regen

Datum 2 september 2015

Regionstyrelsen

Uppdrag. Tekniksprånget - praktikprogram för gymnasieelever
från naturvetenskapliga och tekniska programmen (Rf § 29)
Förslag till beslut
Regionen ansluter sig till Tekniksprånget genom att teknikförvaltningen tar emot
minst en praktikant under våren 2016.
Bakgrund
I en motion föreslogs att regionen ska ansluta sig till Tekniksprånget för att
därigenom kunna erbjuda bra praktikplatser för målgruppen och öka möjligheterna
att rekrytera tekniker och naturvetare till regionen framöver.
Bedömning
Ledningskontoret har utrett frågan om regionens möjlighet att ansluta sig till
Tekniksprånget. Utredningen visar att teknikförvaltningen ställer sig positiv till att
ansluta sig till Tekniksprånget. Teknikförvaltningen tar emot minst en praktikant
under 2016. Kostnaderna för praktikandön, sociala avgifter och eventuellt andra
utgifter ansvarar förvaltning för.
Ledningskontoret förordar att regionen ansluter sig till Tekniksprånget.
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-10-27

Rf § 29

Motion. Teknikspr§nget - praktikprogram för gymnasieelever frän
naturvetenskapliga och tekniska programmen
RS 2013/812
- Motion 2013-12-16
Gymnasie- och vuxenutbildrungsnämnden 2014-03-19, § 21
- Ledrungskontoret 2014-05-15
- Regionstyrelsen 2014-06-19, § 183

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls på så sätt att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda regionens
möjligheter att ansluta sig till Tekniksprånget.

E,}a Nypelius (e) och Alexander Jansson (e) föreslår i en motion att fullmäktige ska uppdra
till regionstyrelsen att inför hösten 2014 ansluta sig till Tekniksprånget för att därigenom
kunna erbjuda bra praktikplatser och öka möjligheterna att rekrytera tekniker och
naturvetare till regionen framöver.
Gymnasie- och lJUxenutbildningmämnden har ställt sig..bakom motionärernas krav på att
regionstyrelsen utreder möjligheten att ansluta sig till Tekniksprånget. De föreslår även
att man i utredningen undersöker möjligheten att förlägga arbetet med Tekniksprånget
till gymnasie- och vuxenutbildnings nämndens arbetsmarknadsenhet.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande beskrivit att Tekniksprånget är ett initiativ från
näringslivet och drivs på uppdrag av regeringen av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Genom Tekniksprånget kan ungdomar som gått ut gymnasiet
praktisera hos några av Sveriges mest intressanta arbetsgivare inom privat och offentlig
sektor. Målet är att locka flera ungdomar att välja att utbilda sig till ingenjör. Via
praktiken får de en bättre förståelse för yrket samt ökat intresse för att söka till en
ingenjörsutbildning. Tekniksprånget vänder sig till ungdomar som har behörighet att
söka till en ingenjörsutbildning (dvs. Matematik 4 samt Fysik 2), har fullständiga
gymnasiebetyg och är högst 20 år gamla. Praktiken är fyra månader lång, och praktildön
som lägst 13 500 kr per månad utgår. Hittills har 600 ungdomar fått praktikplats via
Tekniksprånget.
Statistiska centralbyrån beräknar att det till år 2030 kommer att saknas 50 000 ingenjörer
i landet. Ledningskontorets bedömning är att det flnns ett visst framtida behov av
ingenjörer inom regionen, främst i samhällsbyggnadsföi<Taltningen och teknil{förvaltningen.
fortJ.
Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-10-27

Protokoll

Rf § 29 forts.
Ledningskontoret har rekommenderat att förutsättningarna att ansluta Region Gotland
till Tekniksprånget utreds.

Regions!JIrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att motionen tillstyrks med
att uppdrag ges om att utreda regionens möjligheter att anslut sig till Tekniksprånget.
AnfO'rande
Anförande hölls av E1Ja f'{ypeiius (e).

Expedieras

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd

Utdragsbestyrkande:
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2013-12-16

Motion till Gotlands Regionfullmäktige
CENTERPARTIET

Ta del av satsningen på Tekniksprånget för att locka ingenjörer och
naturvetare till välfärdssektorn

Nu finns chansen även för kommuner, landsting och regioner att ta del av
regeringens satsning Tekniksprånget för att locka ingenjörer och naturvetare till
välfärdssektorn.
Tekniksprånget är en satsning där näringsliv, regering, fackförbund och
arbetsgivarorganisationer samarbetar för att bevara ingenjörstraditionen och
stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Tekniksprånget ger avgångselever
från gymnasieskolornas natur- och teknikprogram chansen att praktisera för att
få en bättre bild av vad ingenjörsyrket kan innebära.
Praktiken pågår i fyra månader med lön och antagning sker vår och höst.
Hittills har satsningen mest fokuserat på det privata näringslivet och
teknikintensiva företag. Men från och med hösten 2013 finns möjlighet även för
kommuner, landsting och regioner att delta i praktiksatsningen.
Välfärdssektorn känner - i likhet med andra arbetsgivare - av bristen på
ingenjörer och naturvetare. Och prognoserna pekar på en fortsatt brist framöver.
Att kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare av tradition inte heller
förknippas med tekniska och naturvetenskapliga yrken, gör att vi riskerar att bli
omsprungna när konkurrensen hårdnar ytterligare. Tekniksprånget är ett bra sätt
att synliggöra kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare även för
ingenjörs- och naturvetenskapliga yrken.
Tekniksprånget drivs av Ingenjörsvetenskapsakademien (lVAl och löper på fem
år. Praktikprogrammet vänder sig till ungdomar som gått ut gymnasiets natureller teknikprogram och ännu inte fyllt 21 år. Avgångsstudenter med fullständiga
betyg och behörighet till naturvetenskapliga utbildningar och
ingenjörsutbildningar, kan söka.
SKL förhandlar fram ett centralt avtal med berörda fackliga organisationer
där praktikanternas anställningsvillkor fastställs, bland annat en lön på 13 500
kronor i månaden och rätten till en handledare.
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Region Gotland behöver ta vara på alla möjligheter att erbjuda praktikplatser för
ungdomar. Det är viktigt för att klara försörjningen av medarbetare framöver. En
praktikplats kan också ha stor betydelse för den enskilda praktikanten som stöd i
valet av utbildnings- och yrkesväg framöver. En praktikplats ger också värdefulla
kontakter samt inte minst ett viktigt inslag imeritförteckningen.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att fullmäktige beslutar
att uppdra till Regionstyrelsen att utreda möjligheten för Region Gotland att
inför hösten 2014 ansluta sig till Tekniksprånget för att därigenom kunna erbjuda
bra praktikplatser och öka möjligheterna att rekrytera tekniker och naturvetare
till regionen framöver.
Lokrume den 16 december 2013

Alexander Jansson ( C)

Ärendenr RS 2013/536

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Helena Andersson
Jonas Nilsson

Datum 13 oktober 2015

Regionstyrelsen

Miljöprogram för Ekokommun Gotland

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
- ledningskontorets förslag till nytt miljöprogram lämnas till
regionfullmäktige för antagande samt att
- programmet överlämnas till nämnderna med uppdrag till dessa att
under våren 2016 ta fram handlingsplaner enligt miljöprogrammets mål
och intentioner.

Bakgrund

Under 2014/2015 har ledningskontoret haft i uppdrag att med en politisk
referensgrupp som stöd arbeta fram ett nytt miljöprogram.
Miljöprogrammet är regionens samlade dokument för att förverkliga
ekokommun Gotland och visa hur ett strukturerat arbete med egna miljömål
bidrar till såväl internationella mål som de nationella miljökvalitetsmålen.
Visionsmålen 2025 utgör övergripande avgränsning.
Varje nämnd/förvaltning ansvarar för att under våren 2016 ta fram sin del i
miljöprogrammets andra del; en nämnd/förvaltningsspecifik handlingsplan
med egna mål som ska följas upp och åtgärder som ska genomföras enligt
miljöprogrammets intentioner. Åtgärderna ska leda i riktning mot ekologisk
hållbarhet, utan att ge avkall på social och ekonomisk hållbarhet. Principerna
för hållbarhet är vägledande. Mål och åtgärder utformas så att de ryms i
regionens system för planering, styrning och uppföljning.

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
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Bedömning

I föregående mandatperiods styrkort finns målet att Gotlands miljö- och
klimatarbete ska rankas topp tio i landet. Målet nåddes inte, trots höga mål och
goda intentioner. För att nå ett bredare ansvarstagande och ägarskap till
miljöprogrammet uppdras därför denna gång till nämnderna att ta fram egna
handlingsplaner parallellt med höstens arbete med nya styrkort. Underlag till
detta biläggs.

Ledningskontoret

Per Lindskog
t.f. regiondirektör

Bilaga 1: Underlag till nämndernas arbete med handlingsplaner
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Bilaga 1
Underlag till nämndernas arbete med handlingsplaner
Information till nämnderna

Ledningskontoret fick genom regionfullmäktiges beslut §68 i juni 2013
uppdraget att utarbeta ett nytt miljöprogram. Enligt beslutet ska programmets
förutsättningar att få genomslagskraft särskilt belysas. Implementering i
nämndernas styrkort och återrapportering från nämnderna är två saker som
inte fungerat tillfredsställande när det gäller miljöprogrammet från 2008.
Förslagen från den workshop som regionfullmäktige genomförde har tagits till
vara i föreliggande förslag till miljöprogram, men konkreta åtgärder återstår för
nämnderna att besluta om.
Ledningskontorets bild av ledamöternas sammanfattade önskemål om vad
miljöprogrammet ska leda till är att
-

-

det genomförs information och utbildningsinsatser, som ökar
miljömedvetenheten och ger verktyg för att handla miljövänligt,
ett ökat nämnd- och förvaltningsövergripande internt arbete med
miljöfrågor ska prioriteras,
miljökompetens och stöd inom olika områden ska finnas tillgängligt
internt och externt,
det sker en samverkan med externa aktörer, även när det gäller
internationellt arbete, särskilt i Östersjöområdet,
den regionala utvecklingen bidrar till att stimulera gröna näringar,
hållbar turism och stödja utveckling av lokal produktion och förädling
inom livsmedel, förnybara drivmedel och annan förnybar energi,
en aktiv arbetsgrupp för miljöprogrammet ska tillsättas,
få med krav på ett strukturerat miljöarbete som en del i regionens
koncernstyrning samt att
miljöbokslut görs inom de viktigaste områdena, för att få en bättre
återkoppling än i dagens styrkortsuppföljning.

3 (5)

Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/536
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Vägledning till att identifiera sina viktigaste miljöfrågor och göra
egna handlingsplaner

Ringa in de miljöfrågor nedan som passar in på någon eller några av följande
kriterier. De som ringas in bedöms viktiga nog för att överväga egna åtgärder.
Kriterier

1. Stor miljöpåverkan på Gotland, 2. Stor miljöpåverkan från min förvaltning,
3. Hög kostnad, 4. Mycket krångel och administration, 5. Verksamhetsspecifik
kompetens eller ansvar, 6. Hög politisk prioritet
Miljöfrågor

• Energieffektivitet
• Elförsörjning
• Vattenförsörjning
• Kemiska produkter –
processkem, städ, textilier, möbler,
medicin, undervisning,
parkförvaltning, m m.
• Avfall och avlopp; behandling
minskning, sortering, återbruk,
material/energiåtervinning
• Personalens kompetens och
medvetenhet i miljöfrågor
• Skolundervisningens inslag av
miljöfrågor
• Trafik; personresor och/eller
varutransporter
• Upphandlingar med miljö- och
energifrågor i kravspecifikationer
• Grön IT
• Läkemedel
• Livsmedel

• Textilier
• Förbrukningsartiklar
• Medicinska gaser
• Byggprocesser
• Anläggningsarbeten gata, park
• Fastighetsskötsel, -förvaltning
• Räddningstjänst; släckningsskum,
oljeskydd
• Vattenhushållning, vattenskydd
• Hållbar markanvändning, fysisk
planering
• Markexploatering samt sanering
av förorenad mark
• Biologisk mångfald
• Tätortsnära natur
• Buller
• Miljötillsyn
• Konsumentvägledning

Några områden som ännu inte omfattas av miljömål inom regioner, kommuner
och landsting, men som kan vara på gång:

• Nanopartiklar och nanomaterial
• Sällsynta grundämnen
• Ekosystemtjänster och ESR (Ecosystem services review)
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Fundera därefter över följande frågor

1. Vad inom ditt ansvarsområde ger störst miljöpåverkan enligt din
mening?
2. Vad skulle er förvaltning prioritera om det fanns mer pengar till
miljöåtgärder?
3. Vilka miljöfrågor bedömer du tog mest av din tid förra året?
4. Vilken kommer att vara den största miljöfrågan för dig/din enhet/
avdelning/förvaltning att arbeta med under det innevarande år
respektive under resten av mandatperioden?
5. Vilken fråga kommer att vara den största miljöfrågan politiskt under
2015–16 enligt din bedömning?
6. I vilken omfattning styr miljölagstiftningen ditt arbete?
7. Hur bevakar din förvaltning/avdelning aktuella miljöfrågor?
8. Vilken miljöfråga har hittills varit mest kostsam att hantera eller
komma till rätta med i din förvaltning?
9. Inom vilket område/i vilken miljöfråga bedömer du behovet av
omvärldsorientering och vägledning vara störst (inom ditt arbete
och/eller din förvaltning)?
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FÖRORD
Förordet från RSO kommer efter RS
Följande korrigeringar har gjorts efter RSAU
Tre korrigeringar till att nämnderna styr:
sid 5 i Miljöpolicyns sista punkt
• Varje nämnd tar ansvar för att styra enligt miljöprogrammets intentioner och
tydliggör detta i chefsansvar och resursfördelning.
sid 10 under strategier för Vatten
 Uppdra till nämnder och bolag att sätta mål för god vattenhushållning i
sina respektive verksamheter.
sid 15 under Genomförande
Förvaltningschef och övriga linjechefer svarar för att miljöarbetet
organiseras på ett lämpligt sätt och genomförs enligt av respektive nämnd
beslutad handlingsplan.
På sid 7 är exempel för var och en av de fyra hållbarhetsprinciperna tillagda
På sid 8 har ”framtidsspaningen” utgått
På sid 9 är ett förtydligande gjort: År 2020, förutsatt ny fastlandskabel, är
produktionen av förnybar el på Gotland dubbelt så stor som det årliga elbehovet på
Gotland.
På sid 10, pkt 3, förtydligande: Öka vattenfrågornas betydelse inom regionens
översiktsplanering,
På sid 14 ersätter Definitionen av hållbarhet sätter människorna nu och i framtiden i
centrum, men för många är det också självklart att naturen har ett egenvärde…
”Ur ekosofisk synvinkel har naturen ett egenvärde…” och texten i övrigt på
den sidan är nu omarbetad.
På sid 15 är sista stycket korrat: Målkonflikter i samband med
genomförandet av miljöprogrammet ska så långt som belysas och lösas genom
utökat samarbete och dialog mellan alla berörda parter. Dialogen ska pågå
kontinuerligt och långsiktig hållbar utveckling ska vara den gemensamma
strävan.
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1. Inledning
Region Gotlands miljöprogram 1 är ett övergripande styrdokument. Syftet är
att Region Gotlands samlade verksamhet ska ge största möjliga nytta för
medborgarna och samtidigt vara långsiktigt hållbar. Vägen dit är ökad
miljöhänsyn inom verksamheterna, i deras ständigt pågående utveckling.
Miljöprogrammet består av två delar:
1. Ett strategiskt program som beslutas av regionfullmäktige och förvaltas
av regionstyrelsen.
2. En handlingsplan med innehåll som nämnderna bereder och beslutar om
en gång per mandatperiod.

Gemensamt ansvar

Region Gotlands organisation har ett gemensamt ansvar för att förverkliga
miljöprogrammet intentioner.
Samarbete mellan nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag behöver
utvecklas på miljöområdet för att hitta genomtänkta lösningar. Goda
exempel inom miljöområdet finns bland annat hos fastighetsavdelningen i
arbetet med energioptimering, i det förvaltningsövergripande projektet för
biogassamordning, i projektet Klart vatten, i alla initiativ som under årens
lopp fått ta emot ekokommunpriset och många, många fler.
För att miljöarbetet ska bli framgångsrikt krävs också att alla på Gotland blir
delaktiga. Nätverk och medborgarsamverkan utvecklas ytterligare.
Alla vi som verkar inom Region Gotland ska fortsätta att ta initiativ inom
miljöområdet och utveckla nya lösningar till nytta för miljön och både oss
själva och andra. Vi ska också se till att lyckade försök kan genomföras på
bred front på Gotland och att omvandlingen till hållbar region märks på
hela ön.

1

Ett program anger långsiktiga avsikter i en fråga av större vikt och är vägledande för beslut och styrning. Det innehåller
övergripande mål, inriktning och aktiviteter. Källa: Definitioner av begrepp inom Region Gotland, 2013
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Region Gotlands miljöpolicy
•

•

•

•
•

Miljöansvar och hållbar utveckling för att förverkliga Gotland som
ekokommun ska konsekvent och medvetet integreras och tydliggöras i
samtliga våra verksamheter. Detta ska framgå av budget, styrkort och
årlig redovisning.
Vi ska i våra verksamheter erbjuda invånare och näringsliv på Gotland,
infrastruktur och metoder som leder till att Gotland blir ett ekologiskt
hållbart samhälle till år 2025.
Vi ska bidra till att uppnå vårt övergripande mål ett hållbart samhälle på
Gotland, genom egna miljöförbättrande åtgärder och goda exempel på
miljöarbete.
Miljökrav enligt lagstiftningen ska klaras med god marginal i alla egna
bolag och förvaltningar samt hos upphandlade entreprenörer.
Varje nämnd tar ansvar för att styra enligt miljöprogrammets intentioner och
tydliggör detta i chefsansvar och resursfördelning.

I samband med uppdraget till nämnder och styrelser att ta fram
handlingsplaner, ska regionfullmäktige – vid behov – aktualisera miljöpolicy
och miljöprogram varje mandatperiod.
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2. Bakgrund
Redan i Vision 2010 antogs inriktningen för Gotland som ekokommun. På
1990-talet antog kommunfullmäktige på Gotland målet att bli ett hållbart
samhälle inom loppet av en generation, till år 2025. Det målet ligger fast.
Hållbar utveckling 2 är ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att
kompromissa med kommande generationers möjligheter att tillgodose sina
behov”. I FN:s 17 globala hållbarhetsmål kombineras arbetet för att inga
folkgrupper ska leva i extrem fattigdom, bromsa klimatförändringarna och
bekämpa ojämlika och ojusta levnadsvillkor.
Hållbar utveckling baseras på konsumtion och produktion som inte bryter
ner naturens resurser, skyddar miljön, stödjer allas lika möjligheter till en
god hälsa och undanröjer fattigdom.
Gemensamma målbilder behövs för hur miljöfrågor ska integreras i alla
beslut. Inte minst gäller det synen på de tre vanligaste aspekterna av hållbar
utveckling: ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

ekologisk
dimension
social
dimension

ekonomisk
dimension

ekonomisk
dimension

ekologisk
dimension

social
dimension

Den hittills vanliga modellen ovan till höger, lämnar utrymme för att väga
de olika delarna ekonomisk, ekologisk och socialt hållbarhet mot varandra i
politiska beslut. Modellen till vänster bygger på insikten om att ekologisk
hållbarhet är en förutsättning för ekonomisk och social välfärd.
Den yttre cirkeln är symbol för jordens biosfär och att de förutsättningar
som den ger till vår försörjning, stöd till samhällets infrastruktur, kultur och
rekreation inte kan överskridas i ett hållbart samhälle.
Den sociala cirkeln representerar människans sociala och kulturella
omgivning. Människan och allt annat levande på jorden är helt beroende av
att de yttre ekologiska systemen fungerar.
Den innersta cirkeln symboliserar ekonomin, det vill säga hushållning med
knappa resurser. Ekonomin är ett verktyg för att effektivt skapa och fördela
resurser och uppnå välfärd, utan att missbruka varken mänskliga resurser
eller jordens resurser.
2

enligt definitionen i Brundtlandrapporten från 1987, hållbar utveckling specificeras närmare i de 17 globala mål för hållbar
utveckling som antogs av FN 25-27 september 2015
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Modellskiftet motiveras av vår tids kunskaper om ”planetens hållbara
gränser” som håller på att överskridas i flera fall. Det strategiska ramverket
för att planera för en hållbar utveckling, enligt principerna för hållbarhet,
innebär ett skifte från synen på att ekonomisk tillväxt måste bygga på att ta
från naturen, till att utveckla tillväxt i samspel med naturen.
Principer för hållbarhet

En strategisk metod för att nå ekologisk hållbarhet och bevarande av
ekosystemtjänster i olika delar av samhällets utveckling är att göra
bedömningar enligt de följande fyra hållbarhetsprinciperna 3:
I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk
1. koncentrationsökning av ämnen från berggrunden
till exempel utsläpp av kvicksilver, arsenik, bly och fossilt kol från uppvärmningssystem,
industrier och transporter
2. koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion
till exempel utsläpp av freoner och partiklar i luften och utsläpp som ger övergödning,
försurning och anrikning av mikroplast i haven
3. undanträngning med fysiska metoder
till exempel utveckling av bebyggelse, industri och infrastruktur som inte lämnar plats för
vilda djur och växter, grönska och vatten och stora monokulturer i jord och skogsbruk
som inte ger livsrum för naturligt växt- och djurliv
och i det samhället hindras inte människor systematiskt…
4. från att tillgodose sina behov
utan samhällets struktur stödjer människors förmåga att nå hälsa, inflytande,
kompetens, delaktighet och mening 4
Åtgärder som bidrar till förbättring inom någon eller flera av principerna
ovan leder till ökad hållbarhet.
Hållbarhetsprinciperna är en gemensam strategisk grund för Sveriges
ekokommuner.
I vår tid är människans inverkan större än naturkrafterna i fråga om
påverkan på jordens yta. Stora delar av ekosystemens produktivitet används
redan för att försörja oss människor. Samtidigt ska en ökande befolkning
kunna få goda livsvillkor och förlusten av biologisk mångfald hejdas.
Både globalt och lokalt ställer det stora krav på att utveckla hållbara och
mer resurseffektiva samhällen. Hållbarhetsprinciperna 5 ger att ramverk för
strategisk hållbarhetsplanering.

3
4
5

Hållbarhetsprinciperna som de uttrycks 2015, texten har utvecklats under åren lopp
Aktuell forskning i ämnet social hållbarhet leder eventuellt till att fjärde principen kommer att delas upp på olika sociala faktorer
Mer om hållbarhetsprinciper finns på t ex www.sekom.se
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Målbild – år 2025 är Gotland ett hållbart samhälle

Grunden för detta miljöprogram är målen i Vision 2025.
Att sätta värde på ekosystemtjänster

Ekologisk hållbarhet är en absolut förutsättning för en långsiktigt hållbar
ekonomi. Ekonomiska resurser skapas av vad ekosystemen kan leverera.
Ofta sätter ekonomin ett värde på uttaget av begränsade resurser i
ekosystemen, men missar att värdesätta ekosystemens viktiga
livsuppehållande tjänster i form av ren luft, drickbart vatten eller de
reningsfunktioner, den nedbrytning och den återuppbyggnad som ständigt
sker i naturen.
Ekosystem är också de bästa modeller vi känner till för att beskriva ett
hållbart samhälle, där olika delar samspelar i en dynamisk utveckling som
över tid optimerar systemet som helhet i förhållande till yttre
omständigheter.
Det nationella målet för ekosystemtjänster är: Senast 2018 ska betydelsen av
biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och
integrerade i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och
andra beslut i samhället där så är relevant. Målet är att säkerställa
ekosystemens förmåga att också på lång sikt kunna förse oss människor
med livsmedel, rent vatten och alla övriga tjänster som utgör en
grundförutsättning för överlevnad och välfärd.
Livsstilsfaktorer

De flesta av oss lever idag på ett sätt som tidigare generationer inte kunnat
drömma om. Vi är friskare, mättare och mer välutbildade. Social och
ekonomisk utveckling har gett oss långt större möjligheter att välja vad vi
vill göra och hur vi vill leva våra liv, än de flesta före oss har haft.
Hur vi lever och bor, vad vi roar oss med, vad vi klär oss i, vad vi väljer att
äta och hur vi reser har orsakat att klimat och miljö förändrats både lokalt
och globalt till en grad som ger stark oro för vår framtid. En del av vår
konsumtion bygger också på dåliga arbetsvillkor och på att sociala och
ekonomiska förutsättningar skiljer sig ohållbart mycket mellan länder och
regioner.
Samtidigt finns det gott om hållbara lösningar som ger hopp inför
framtiden.

3. Miljöstrategier inom fyra fokusområden
Miljöprogrammets huvuduppgift är att peka ut fokusområden och strategier
för arbetet med att nå Region Gotlands övergripande miljömål om ett
ekologiskt hållbart samhälle 2025.
På de följande sidorna presenteras miljöprogrammets fyra fokusområden.
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Fokusområde 1
Energi och klimat

Övergripande mål
•

Gotland är en världsledande ö-region och visar vägen till ekologisk
hållbarhet.

På Gotland finns det kunskap, flera projekt i framkant och ett aktivt arbete
för att utveckla förnybar energi. På Gotland, som på många andra håll, är
ökad andel hållbar energi en språngbräda till ett ekologiskt hållbart samhälle.
Till år 2020 är målet att klara 100 procent lokal förnybar energi till hushåll
och de flesta företag på Gotland. Av bränslet till cementindustrin blir cirka
70 procent förnybart eller återvunnet till år 2020. (hållbarhetsprincip 1, sid 7).
År 2020, förutsatt ny fastlandskabel, är produktionen av förnybar el på Gotland
dubbelt så stor som det årliga elbehovet på Gotland.
Genom att ställa om från fossila bränslen till förnybar energi har
klimatutsläpp från energi som används till värme, el och transporter på
Gotland minskat med 45 procent, från år 1990 till år 2020. Cement- och
kalkindustrins bränslen undantas. De ingår i en Europagemensam kvot för
minskade utsläpp 6. Cementindustrin på Gotland har en egen vision för att
bli klimatneutral till år 2030.
Bättre hushållning med energi har gett minskat behov av inköpt el och
tillförda bränslen med i genomsnitt 1,5 procent per år för bostäder, lokaler
och service, resor och handel under 2010–2020.
Strategier

Region Gotland ska






6

Genomföra omställning av transporter och resvanor i enlighet med
energiplanen.
Energieffektivisera fastigheter och utrustning och ställa energikrav i
upphandlingar och inköp.
Integrera arbetet med klimatanpassning i all samhällsplanering.
Agera klimatsmart.
Bidra till ökad kunskap om miljö- och klimatfrågor bland medborgare,
besökare och näringsliv. Till exempel genom informationskampanjer,
dialogforum med näringslivsföreträdare etc.

EU:s handel med utsläppsrätter för klimatgaser, ETS, Emission Trade Scheme
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Fokusområde 2
Vatten
Övergripande mål
•

Rent grundvatten, god status för ytvatten på hela Gotland och en
levande Östersjö.

Regionens miljömål för vatten i Vision 2025 är helt i linje med de nationella
miljökvalitetsmål som finns för vatten och hav 7. EU:s vattendirektiv och
havsmiljödirektiv är implementerade i svensk lag och bidrar till att nå.
miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Ett rikt växt- och djurliv.
Havsmiljön är en viktig global samarbetsfråga 8, men också en fråga där alla
måste bidra. (hållbarhetsprincip 2, sid 7). Det behövs oerhört stora insatser på
flera plan, särskilt när det gäller Östersjön. Inte bara när det gäller utsläpp
och teknik lokalt, utan också i form av nationella styrmedel och skärpta
internationella överenskommelser.
Strategier

Region Gotland ska












Genomföra kommunala åtgärder i nationella åtgärdsprogram för grund-,
yt-, och havsvatten. Anta mål och tillföra resurser, så att arbete med
vatten och avloppsfrågor på Gotland är i nationell toppklass, för att
skydda Östersjön och det känsliga grundvattnet på Gotland.
Skydda Gotlands grundvatten, sjöar och vattendrag från
överutnyttjande. Värna skyddet av våtmarker. Skydda kustzonen mot
överexploatering. Minska utsläppen av miljögifter och närsalter som
kväve och fosfor.
Öka vattenfrågornas betydelse inom regionens översiktsplanering, inklusive
den kustvattenzon där staten och kommunerna har ett gemensamt
planeringsansvar.
Utveckla arbetet med vattenförsörjning och -kvalitet, hantering av
dagvatten och olika kretsloppslösningar som bidrar till vattenmålen.
Uppdra till nämnder och bolag att sätta mål för god vattenhushållning i
sina respektive verksamheter.
Tydligt ta ställning för de långsiktiga visionsmålen i målkonflikter kring
vatten.
Vara pådrivande i projekt som rör Östersjösamarbete samt aktivt söka
extern projektfinansiering.
Arbeta för att de ”blå” tillväxtfrågorna beaktas i
utvecklingssammanhang.

7

Främst Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och
skärgård, Myllrande våtmarker.
8

Sedan 1970 har hälften av havens fiskar och ryggradsdjur försvunnit. Klimatförändringar, ohållbart fiske, havsförsurning och
miljögifter påverkar ekosystemen i haven. Levande, friska hav är grundläggande för att bekämpa fattigdom och skapa välstånd för

miljoner människor. Försämringarna i havsmiljön drabbar människor i de fattigaste länderna allra hårdast. Fisk är en viktig
näringskälla i många utvecklingsländer, källa regeringen.se
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Fokusområde 3
Lätt att göra rätt – hållbara val
Övergripande mål
•
•

Hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi ger hållbar tillväxt på
Gotland.
Samhället bidrar till giftfria kretslopp.

Cirkulär ekonomi är ett mål inom hela EU. I en cirkulär ekonomi är saker
och ting gjorda för att hålla länge. Att spara på material och energi är viktiga
aspekter av kvalitet och hållbarhet. All design ska underlätta återvinning,
demontering och återbruk, vilket i sin tur ger nya affärsmöjligheter.
Produktion och transporter sker med förnybara bränslen. Cirkulär ekonomi
är också viktigt för att nå målen för giftfria kretslopp 9. Det ger hållbara
kretslopp mellan stad och land och det bidrar till minskat beroende av
ämnen som hämtas ur jordskorpan (hållbarhetsprincip 1, sid 7).
En utveckling av en cirkulär ekonomi 10 innebär också att ägande av
produkter ersätts av tillgång till service. Offentliga upphandlingar går från
att specificera produkter till att specificera de funktioner som upphandlas,
vilket både ger utrymme för teknisk utveckling och för nya marknader inom
servicesektorn. En cirkulär ekonomi är också en biobaserad ekonomi och
bidrar till att miljömålen nås.

9

Enligt ”Romklubbens” rapport maj 2015, kan en cirkulär ekonomi i Sverige ge 100 000 nya jobb och samtidigt 70 procent minskade
koldioxidutsläpp.

10

Styrmedel inom EU är t ex direktiven om ekodesign, energieffektivitet och återvinningskraven inom avfallsdirektivet.

Ärendenr RS 2013/536

Version 7.0 2015-10-13

11 (17)

Region Gotland

Miljöprogram

Ledningskontoret

Strategier

Region Gotland ska














Underlätta återanvändning av material och restprodukter. Se till att
minska uppkomsten av avfall. Använda upphandling som verktyg.
Skapa nya affärer inom service och kringtjänster. Prioritera i
upphandlingar för resurssnål användning av naturresurser, material och
energi.
Utveckla avfallshantering inom regionen till att innefatta åtgärder inom
avfallstrappans 11 första steg. Premiera de system som ur ett
livscykelperspektiv bedöms vara bäst för miljön. Ordna återvinning och
avfallssortering på Gotland och i egna verksamheter ännu enklare och
mer användarvänlig.
Låta miljö och social hållbarhet prägla all användning av fysiska resurser.
Det vill säga inköp av varor, bygg- och anläggningsprojekt och markoch vattenanvändning (hållbarhetsprincip 4, sid 7).
Minska miljöpåverkan från egna verksamheter. Minska användningen av
miljöbelastande material (hållbarhetsprincip 2, sid 7)och bidra till giftfria
kretslopp.
Låta upphandlings- och inköpsrutiner vara ett redskap för att nå
miljömålen och kontinuerligt se över resursförbrukningen. Föregå med
hållbara inköp i allt från livsmedel till val av material i byggprojekt.
Bidra till att cirkulär ekonomi växer inom de områden som regionen har
särskilt ansvar för. De är hantering av avfall, planering av infrastruktur
och kommunikationer. Regionen ska också bidra till hållbara flöden av
varor och tjänster.
Region Gotland ska på olika sätt 12 öka kunskapen om konsumtionens
miljöpåverkan och öka viljan att göra miljö- och klimatsmarta val.

11

EU:s avfallstrappa styr hur avfallet tas omhand: 1. Förebygga 2. Återanvända 3. Återvinna material. 4. Utvinna
energi. 5. Deponera. Se www.sopor.nu

12 Skolan, konsumentvägledningen, energirådgivningen, biblioteken, tillsynsvägledning till företagen, riktade

informationsinsatser inom energi och miljö.
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Fokusområde 4
Naturens mångfald
Övergripande mål
•

Naturen brukas hållbart; ekosystemtjänsterna värnas och biologisk
mångfald bevaras.

Gotlands natur- och kulturmiljöer är en viktig faktor när det gäller att locka
nya människor till ön, både tillfälliga besökare och hitflyttare. Naturen är
därmed en nyckelfaktor i den regionala utvecklingen. Utan naturen skulle
inte de gröna näringarna eller bioenergi, sol- och vindkraft existera. Vi är
helt beroende av naturens förmåga att ge oss mat och rent vatten.
Definitionen av hållbarhet sätter människorna nu och i framtiden i centrum, men för
många är det också självklart att naturen har ett egenvärde vars
existensberättigande inte behöver motiveras.
FN:s konvention för biologisk mångfald, EU:s beslut om grön infrastruktur
och det svenska miljökvalitetsmål för biologisk mångfald, särskilt målet för
ekosystemtjänster (sid 9) syftar till att både ge naturen plats och att
synliggöra dess roll i ekonomin.
Vid målkonflikter mellan naturvärden och människors olika behov och
önskningar blir naturen värderad efter olika måttstockar. Ofta innebär det
för en myndighet att ta ställning till hur stort intrång samhället enats om att
naturen ska tåla i form av gränsvärden, största tillåtna utsläpp eller
exploatering. I miljöekonomiska termer värderas naturen efter människors
betalningsvilja för att uppleva eller betala naturen, men de värden för
samhällsekonomin som fungerande ekosystem tillför, syns ofta inte i våra
kalkyler förrän funktionerna rubbas och måste ersättas med teknik.
I dessa lägen kan det vara värt att beakta att naturen och naturens
produktion inte bara är viktig, utan helt nödvändig att värna. Allt mänskligt
välstånd bygger ytterst på naturens resurser. En ständigt pågående
minskning av naturens mångfald ökar sårbarheten inför framtida
förändringar. Mångfald utgör en stabiliserande faktor i naturens samspel, ju
fler arter desto högre motståndskraft mot yttre påverkan. Det bevarar den
biologiska produktionskapaciteten i naturen, och påverkar därmed
förekomsten av nödvändiga ekosystemtjänster.
Vid strategiska beslut är det därför viktigt att all användning av mark, luft
och vatten planeras över gränserna för olika särintressen. Växande och
ibland motstridiga krav på ekosystemen måste hanteras utan att minska
naturens utrymme för att ge liv, tillväxt, rekreation och produktion.
(hållbarhetsprincip 3, sid 7).
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Bidra till att biologisk mångfald på ön bevaras13. I beslut och planer ge
förutsättningar för att Gotlands många särpräglade naturtyper, som
betade strandängar, hällmarker, hävdade ängen med flera, bevaras nu
och till kommande generationer. En förutsättning för att behålla den
biologiska mångfalden på många av dessa marker är livskraftiga lantbruk
och betesdjur över hela ön.
Använda och utveckla regionens naturvärdeskarta.
Planera för en markanvändning och förvaltning som bidrar till att
ekosystemens förmåga att leverera olika ekosystemtjänster bevaras och
utvecklas.
Bidra till att utsläpp till vatten och luft begränsas, både inom egna
verksamheter liksom inom näringsliv och i hushåll.
Bidra till att Visby och övriga tätorter på Gotland ska upplevas som
goda bebyggda miljöer med låga bullernivåer, ren luft, rena gatumiljöer
och med sammanhängande strukturer av grönska och vatten med höga
rekreativa och biologiska kvaliteter.
Förvalta egna skogar med största möjliga miljöhänsyn i skogsbruket och
utveckla ett variationsrikt skogsbruk. Bruka tätortsnära skog med
särskilda hänsyn till tillgänglighet och skogens sociala värden.

Se Prop 2013:14/141. En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
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4. Styrning och ansvar – vem gör vad
Regionstyrelsen har huvudansvaret för att miljöprogrammet verkställs, följs
upp, revideras och återrapporteras till regionfullmäktige.
Varje nämnd och styrelse har ansvar för att uppfylla miljöprogrammets
övergripande mål – ett ekologiskt hållbart samhälle 2025 – genom åtgärder
inom den egna verksamheten. Nämnder och styrelser ska bryta ned det
övergripande målet till mål och åtgärder som är anpassade till respektive
ansvarsområde. Åtgärderna ställs samman till en handlingsplan per
mandatperiod. Handlingsplanens åtgärder integreras sedan på lämpligt sätt i
den ordinarie verksamhetsplanen.
Eftersom verksamhetsplanerna följs upp och redovisas varje år i samband
med styrkortsuppföljning respektive plan och budget, kommer miljöarbetet
integreras med övrig uppföljning i nämndernas och styrelsernas årsbokslut
och följer därmed den ekonomiska redovisningsstrukturen.
Uppföljning med hjälp av nyckeltal

För att säkerställa att det arbete som genomförs leder i riktning mot det
övergripande miljömålet, följs utvecklingen med hjälp av ett antal
kvantitativa och kvalitativa nyckeltal. Nämnderna och styrelserna har ansvar
för att ta fram underlag för och rapportera de nyckeltal som direkt berör
den egna verksamheten. Regionstyrelsen samordnar detta arbete och kan
besluta om regionövergripande nyckeltal. Här kan även en koppling och
jämförelse göras med de nationella miljökvalitetsmålen.
Genomförande

Förvaltningschef och övriga linjechefer svarar för att miljöarbetet
organiseras på ett lämpligt sätt och genomförs enligt en av respektive nämnd
beslutad handlingsplan.
Chefer och medarbetare ska ha rätt miljökompetens för sina uppdrag. I en
kunskapsintensiv och lärande organisation som Region Gotland, är det
viktigt att alla medarbetare har aktuell kunskap inom miljöområdet. Det
gynnar ett ständigt förbättringsarbete och en hållbar utveckling. Detta utgör
regionens interna miljöledningssystem.
Omfattning

Miljöpolicyn och miljöprogrammet omfattar all verksamhet där Region
Gotland har arbetsgivaransvar samt för verksamheter som helt eller delvis
finansieras av Region Gotland.
Målkonflikter

Målkonflikter i samband med genomförandet av miljöprogrammet ska så
långt som belysas och lösas genom utökat samarbete och dialog mellan alla berörda
parter. Dialogen ska pågå kontinuerligt och långsiktig hållbar utveckling ska
vara den gemensamma strävan.
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Kommunikation

Innehållet i miljöprogrammet ska kommuniceras internt och externt under
programperioden. Alla nämnder och styrelser ansvarar för att kommunicera
sitt eget miljöarbete.
Ledningskontoret har ansvar för kommunikation kring det övergripande
miljöarbetet. Nämnderna har ett viktigt externt kommunikationsansvar
inom sina särskilda ansvarsområden.
Tidsram

Planen gäller till 2020. Region Gotland har sedan länge 2025 som horisont
för många hållbarhets- och visionsmål, vilket också miljöprogrammet
återspeglar. Planen gör också kopplingar till nationella mål med längre
tidshorisont, till exempel regeringens plan för ett Sverige utan nettoutsläpp
av växthusgaser 2050.
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5. Miljöprogrammet i förhållande till andra
styrdokument
Vision Gotland 2025 är regionens vision med övergripande inriktningsmål
som all verksamhet ska förhålla sig till.
Miljöprogrammet betraktas som ett operativt program inom ramen för
Vision 2025 eller dess efterföljare.
Följande dokument och riktlinjer finns 2015 som kompletterar styrningen
enligt miljöprogrammet och ska bidra till att nå övergripande miljömål. En
del av dessa dokument ska finnas enligt lag, andra hanterar Region Gotlands
rutiner och förhållningssätt när det gäller nationella lagar och förordningar,
medan en tredje kategori är frivilliga mål och åtaganden.
I huvudsak är dessa
•

Koncernstyrkort och nämndernas styrkort

•

Översiktsplan för Gotland – Bygg Gotland 2010–2025 samt
fördjupade översiktsplaner och planprogram

•

Energiplan för Region Gotland – Energi 2020

•

Biogasstrategi och handlingsplan för biogas 2014-2019

•

Renhållningsordningen med avfallsföreskrifter och avfallsplan

•

Vattenplan och Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland
2014–2022

•

Upphandlingspolicy och upphandlingsriktlinjer

•

Regler för drivmedel

•

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014–2025

•

Näringspolitiskt program

•

Folkhälsopolitiskt program

•

IT-policy och IT-strategiskt program

•

Policy för pensionsmedelsplaceringar

•

Riktlinjer för exploateringsprocessen

•

Klimat- och sårbarhetsanalys

•

Mat- och måltidspolicy för Region Gotland
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Ärendenr RS 2015/510
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Veronica Hermann

Datum 23 september 2015

Regionstyrelsen

Översyn av vårdprocessen för medicinskt säker tillnyktring
Förslag till beslut
Regionstyrelsen ger lednlngskontoret i uppdrag att utreda Region Gotlands
förutsättningar att tillhandahålla medicinskt säker tillnyktring inom befintliga
budgetramar.
Bakgrund
Aktuell situation

Inom hälso- och sjukvården, social~änsten, polisen och i massmedia uttrycks att det
finns problem i vården kring personer i behov av tillnyktring. Upplevelsen i
verksamheterna är att behovet av säker tillnyktring har ökat och att blandmissbruk
mellan alkohol och droger är vanligare nu än tidigare.
Tidigare beslut o tillnyktring

Socialnämnden beslutade om att lägga ned tillnyktrings enheten 2011-12-07, § 147.
Sedan dess har hälso- och sjukvården uppdraget att tillhandahålla tillnyktring för
personer som behöver observation i samband med tillnyktring, för det ska vara
medicinskt säkert. En enhet för medicinsk tillnyktring byggdes till en början upp
inom psykiatrin. Där bedömdes det medicinska tillståndet och behovet av tillnyktring
under observation. Vid behov av tillnyktring under observation stannade personen
kvar på enheten.
I samband med ökat vårdbehov inom psykiatrin finns inte lokalmässiga resurser på
psykiatrin för att tillhandahålla tillnyktring under observation. Personer som behöver
medicinsk bedömning och eventuellt tillnyktring under observation tas sedan våren
2014 emot på akutmottagningen.
. Behov av översyn

I samband med revisionsgranskning av missbruks- och beroendevården 2015
rekommenderade revisorerna Region Gotland att se över tillgång och dimensionering
av tillnyktring. Regionstyrelsen lämnade 2015-05-28, § 168, svar till revisorerna att
regionens ekonomiska läge inte medger någon utökning av verksamhet. Därmed
bedöms det inte möjligt att återuppbygga en tillnyktringsenhet i Visby.
Utifrån revisionsskrivelsen har hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden
15-06-10, HSN §65 och SON § 78, anhållit hos regionstyrelsen att initiera arbetet
med lokal överenskommelse mellan Region Gotland (inkl SON och HSN) och
polisen kring tillnyktringsverksamhet.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr

RS 2015/510

Bedömning
Det finns ett behov av att förbättra vårdprocessen kring tillnyktring inom Region
Gotland och därefter göra en överenskommelse med polisen. Ledningskontoret bör
stödja hälso- och sjukvården och social*nsten i översyn och förbättringsarbete.
Under arbetet förs även dialog med polisen.

Ledningskontorets bedömning är att regionstyrelsen bör ge ledningskontoret
i uppdrag att leda översyn av tillnyktringsprocessen och föreslå förbättringar inom
Region Gotlands befintliga budgetramar.
Region Gotlands Ledningskontoret leder arbetet och hälso- och sjukvården och
social~änsten deltar med sakkunniga.
I uppdraget ingår att:
• beskriva och analysera problem i nuvarande arbetssätt kring tillnyktring
• föreslå möjliga lösningar för att möta behoven på acceptabel mininivå med
utgångspunkt att nya medel inte kan tillföras
• undersöka lokalmässiga förutsättningar för ökat samarbete mellan befintliga
funktioner inom hälso- och sjukvården och social~änsten i vårdprocessen
kring tillnyktring
• göra överenskommelse om tillnyktring mellan Region Gotland och polisen
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Anders Lindholm
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Datum 14 september 2015

Regionstyrelsen

Kopparslagaren 1 - ansökan om tilläggsanslag för investeringar i
infrastru ktu r
Förslag till beslut
Regionstyrelsen begär hos regionfullmäktige tilläggsanslag på 1 300 000 kronor för
investeringsutgifter avseende byggande av gata samt vatten och avlopp till planerat
särskilt boende inom fastigheten Kopparslagaren 1, Terra Nova i Visby.

Bakgrund
Regionstyrelsen har 30 oktober 2014 beslutat att ge ledningskontoret i uppdrag att i
samråd med teknisk nämnden påbörja en hyresavtalsupphandling för ett
äldreomsorgsboende i Visby. Ett av möjliga alternativ som pekades ut i
regionstyrelsen beslut var fastigheten Kopparslagaren 1 på Terra Nova.
Teknikförvaltningens projektavdelning arbetar för närvarande med att ta fram ett
underlag för genomförande av upphandlingen. I projekteringen ingår att ta fram en
lämplig tomt för byggnaden. Här konstateras att region Gotland behöver anlägga viss
infrastruktur för att en anläggning ska kunna uppföras i enlighet med kraven i
kommande förfrågningsunderlag. Det handlar om byggande av vatten- och
avloppsledningar för att kunna erbjuda den nya byggnaden en förbindelsepunkt, samt
ett 100-tal meter gata inklusive belysning. Kostnaden för VA beräknas till 0,5 mnkr
och kostnaden för gata till 0,8 mnkr, totalt 1,3 mnkr. Den gata som byggs kommer
att kunna försörja det framtida bostadsområde som blir möjligt att exploatera i och
med utbyggnaden. Ledningskontoret avser att återkomma till regionstyrelsen med
förslag kring markanvisning gällande detta område.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Bedömning
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar att hos regionfullmäktige
begära tilläggsanslag om 1 300 000 kronor för investeringsutgifter avseende byggande
av gata samt vatten och avlopp till planerat särskilt boende inom fastigheten
Kopparslagaren 1, Terra Nova i Visby.

~:tore~
Per Lindskog
tf regiondirektiir

Bilagor:

Bilaga 1. Karta

Exp till:

TKF, mark och stadsmiljö
TKF, projektavd
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Ärendenr RS 2015/324

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 21 oktober 2015

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för återställningsarbeten vid Snäck campingplats
Förslag till beslut

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 1 600 tkr för återställningsarbeten vid
Snäcks Campingplats. Medel anvisas ur regionens eget kapital.
Bakgrund

Region Gotland har ingått i ett inlösenavtal med anledning av Snäcks Camping AB:s
frånträde av arrendeavtal för snäcks campingplats i Visby. Genom avtalet överlåts
den i avtalet specificerade egendomen på regionen. Egendomen överlåts i befintligt
skick.
Återställningskostnaderna för campingen uppskattades till 2 500 tkr, vilka skulle delas
lika mellan parterna men utföras av regionen.
Tekniska nämnden har inkommit med en begäran om ett uppskattat tilläggsanslag på
1 250 tkr. Möjlighet till omdisponering i befintlig investeringsbudget 2015 har
prövats.
Efter begäran om tilläggsanslag från tekniska nämnden är återställningsarbetet
färdigställt och den slutliga kostnaden uppgår till 1 600 tkr.
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker att tilläggsanslag medges på 1 600 tkr. Medel anvisas ur
regionens eget kapital.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Region Gotland
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Tekniska nämnden 2015-04-29

Protokoll

TN §

96

Tilläggsanslag för §terställningsarbeten vid Snäck
campingplats

AU §

47

TN 2015/786

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden ansöker hos regionstyrelsen tilläggsanslag för
återställningsarbeten vid Snäcks campingplats med 1 250 tkr.

F öredragande; ekonomichef Mats Renborn
Region Gotland har ingått i ett inlösenavtal med anledning av Snäck Camping AB:s
frånträde av arrendeavtal för Snäcks campingplats i Visby. Genom avtalet överlåts den i
avtalet specificerade egendomen på regionen. Egendomen överlåts i befintligt skick.
Aterställningskostnaderna för campingområdet har uppskattats till 2 500 tkr vilka ska
delas lika mellan parterna men utföras av regionen.
Investeringsbudget för återställningsarbeten vid Snäcks campingplats saknas, varför
1 250 tkr behövs i tilläggsanslag 2015. Möjlighet till omdisponering i befintlig
investerings budget 2015 har prövats.

Protokollsutdrag:

RS

, Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Ledningskontoret

1 (1)

Ärendenr RS 2015/372
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 8 september 2015

Regionstyrelsen

Ansökan om tilläggsanslag avseende Region Gotlands
exploateringsbudget för 2015
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
Tilläggsanslag för exploateringsverksamheten i Region Gotland tilldelas tekniska
nämnden med 15 mnkr enligt beslut om exploateringsverksamhet RS 2014-10-30, §
304. Tilläggsanslaget ska finansieras via försäljningsinkomster.
Bakgrund
Vid budgetberedningen 2014 redovisades exploateringsplanen för regionen med
tillhörande äskande om medel för genomförande av redovisade projekt 2015 och
2016. Ärendet återkom till budgetavstämningen hösten 2014 och beslut togs om att
godkänna planen, 2014-10-30, RS § 304. I underlaget ingick en ekonomisk
redovisning av de planerade exploateringarna 2015, men medelstilldelningen
framgick inte tydligt i beslutet.
Bedömning
Ledningskontoret menar att det var ett misstag att medelstilldelningen inte framgår i
beslutet. Planen är godkänd och i den framgår tydligt behovet aven bruttobudget
som i ett senare skede finansieras via försäljning av iordningsställd mark.
Vid regionstyrelsen 2015-05-28, § 150 beslutades om exploateringsplan med
exploateringsbudget 2016 - 2020. Budgeten ska revideras varje år eftersom
exploateringsverksamheten är föränderlig till sin natur.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Tekniska nämnden 2015-05-27

TN §

144

AU §

81

Protokoll

Ansökan om tilläggsanslag avseende Region Gotlands
exploateringsbudget för 2015

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden begär hos region fullmäktige tilläggsanslag om 15 Mkr för
exploateringsverksamheten för Region Gotland för budgetår 2015.

Vid budgetberedningen 2014 redovisades exploateringsplanen för Region Gotland med
tillhörande äskande om medel för genomförande av redovisade projekt och då i första
hand för 2015 och 2016. Emellertid fattades inget politiskt beslut om fastställande och
tilldelning av budget för exploateringsverksamheten med tillhörande VA -utbyggnad
vid 2014 års budgetberedning. En konsekvens av att inget beslut om budget fattades är
att den budget som beslutades vid 2013 års budgetberedning avseende 2015 inte längre
anses vara beslutad och att det därmed inte heller finns någon budget.
En förutsättning för förvaltningen ska kunna möjliggöra ett genomförande enligt fattade
beslut om byggande inom kv. Adjutanten, Malajen och den del av Sergeanten, som ska
markanvisas under 2015, är att tilläggsanslag beviljas för exploateringsverksamheten för
2015.
Det här ärendet får även anses var en förutsättning för äskandet om tilläggsanslag som
avser 18 mkr fördelat för 2015 och 2016 för yttre A 7 -området eftersom det byggde på
att det tidigare budgetbeslutet från 2013 avseende 2015 ansågs gälla.
Exploateringsverksamheten för yttre A 7 har redovisats i exploateringsplanen för
perioden 2015-2019. Den har bl a anpassats utifrån uppdraget att markanvisa för
bostadsbebyggelse och för att möjliggöra byggande aven förskola. Eftersom det
fattades ett beslut 2013 om budget för exploateringsverksamheten och inget annat
beslut fattades under 2014 förutsattes att 2013 beslut gällde. Av det skälet har
förvaltningen utgått från att beslutade 15 Mkr är verksamhetsbudgeten för 2015.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Tekniska nämnden 2015-05-27

Protokoll

Forts § 144
Den planering som har gjorts är i dagsläget klar för upphandling, d v s för byggande av
infrastruktur m m. Det måste göras nu för att möjliggöra start av byggnation enligt
intentionerna med den beslutade och nu pågående markanvisningen samt byggande av
förskola under 2016. Planeringen bygger även på en överenskommelse med
AB Gotlandshem att den nya gatusträckningen för Stora Törnekvior ska vara
färdigställd till inflyttningen i de 84 lägenheter som byggs inom kv. Adjutanten.
Av exploateringsplanen framgår att det planerade genomförandet hade en större
omfattning än de 15 Mkr som budgeterades 2013. Av det skälet har planeringen
anpassats utifrån de budgetförutsättningar som anses gälla. Emellertid fordras ytterligare
4 Mkr för 2015 vilket det andra tilläggsäskandet avser reglera. Planeringen ska som
minimum klara intentionerna för beslutad markanvisning samt möjliggöra byggande av
förskola.
Mot bakgrund av vad som har redovisats ovan är det teknikförvaltningens bedömning
att äskade medel är en förutsättning för ett genomförande enligt regionstyrelsens
intentioner med markanvisningen, d v s att byggande av infrastruktur m m ska ske under
2015 och 2016 för att kunna bebygga området med bostäder med möjlig start under
första kvartalet 2016 och framåt samt att ny förskola ska kunna byggas med start 2016.
Om medel inte tilldelas enligt äskandet kommer det initialt att få stor påverkan för
AB Gotlandshems bostadslägenheter eftersom inflyttning sker in i oktober månad.
Därutöver kommer det påverka möjligheterna att starta bostadsbebyggelse enligt
förutsättningarna i den pågående markanvisningen samt förskjuta starten av byggandet
av ny förskola i området.
All exploateringsverksamhet är underbalanserad. Sett över tiden kommer dock balans

uppnås vad gäller utgifter och inkomster.

Protokollsutdrag

RS

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/460
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt

Datum Den 14 oktober 2015

Regionstyrelsen

Remiss: En ny regional planering – ökad samordning
och bättre bostadsförsörjning
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar avge yttrande enligt upprättat förslag.
Bakgrund

Region Gotland har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade betänkande
från Näringsdepartementet.
I betänkandet pekar arbetsgruppen, Bostadsplaneringskommittén, på ett antal
faktorer som bidrar till den stora obalans på bostadsmarknaden som utgör ett
reellt problem i mer än hälften av landets kommuner. Det handlar då inte bara
om att bygga fler bostäder utan också att bygga de bostäder som efterfrågas.
Enligt kommittén samordnas bostadsförsörjningsfrågorna i alltför liten
utsträckning med den övriga samhällsplaneringen. Den övergripande funktion
som kommunernas översiktsplaner rimligen borde ha när det gäller bostadsplaneringen fungerar generellt inte på ett tillfredsställande sätt i praktiken.
Problemet är att samhällsplaneringen i hög grad präglas av en sektorsplanering,
inte minst när det gäller bostadsförsörjning. I betänkandet sägs att planeringen
istället borde utgå från ett vidare regionalt perspektiv utifrån de många
kommunövergripande faktorer som måste hanteras i samhällsplaneringen som
t ex klimatfrågor, infrastruktur, urbanisering och migration. Kommittén anser
att Sverige borde ta intryck av sina nordiska grannländer där den regionala
planeringen har en betydligt mer framskjutande plats än vad som är fallet i
Sverige.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se
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Ledningskontoret
Region Gotland

För att komma tillrätta med problemet föreslås följande 1. Finna nya former för en ökad samordning mellan kommunernas
planering för bostadsförsörjning och regional planering för bland annat
tillväxt, transportinfrastruktur och kollektivtrafik.
2. En ny lag som lyfter den regionala fysiska planeringen med länen som
indelningsgrund. Kommittén föreslår att regionerna och i
förekommande fall landstingen i de län som saknar regionförbund skall
få ett ökat ansvar för den regionala planeringen.
3. Skapa en nationell strategi för fysisk planering och bostadsförsörjning
och att inrätta ett nationellt forum för dessa frågor.
Kommittén menar att ansvaret för den regionala planeringen skall läggas på
den instans som har det regionala utvecklingsansvaret i varje län. Det regionala
fysiska planeringsdokumentet skall så snart det antagits vara vägledande för
översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.
För Gotlands del innebär det att ansvaret för den regionala planeringen läggs
på Region Gotland. I praktiken innebär det för samhällsplaneringen på
Gotland att den översiktsplan som regionen tar fram och aktualitetsprövar
varje mandatperiod rimligen borde vara identisk med den regionala fysiska
planen.
I den regionala planen bör samordningen poängteras när det gäller planeringen
av bostäder, tillväxtfrågor, infrastruktur etc. Den nuvarande kommunala
bostadsförsörjningsplanen föreslås försvinna som ett eget dokument och
ersättas genom att bostadsförsörjningsfrågorna behandlas i den regionala
planen. Därmed förstärks kopplingen mellan bostadsförsörjningen och övriga
strategiska planeringsfrågor.
Bedömning

Ledningskontoret har i dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat
ett förslag till remissyttrande.

Ledningskontoret
Per Lindskog
Tf regiondirektör

Ärendenr RS 2015/460
Handlingstyp Remissvar
Datum Den 14 oktober 2015

Regeringskansliet
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

En ny regional planering – ökad samordning och bättre
bostadsförsörjning (N2015/5036/PUB)
Region Gotland har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade betänkande.
Regionstyrelsen ställer sig i stort bakom förslagen i betänkandet som syftar till
att förstärka den regionala planeringen och implementera bostadsförsörjningsfrågorna i denna. Det är angeläget att få en bättre helhetssyn på den strategiska
samhällsplaneringen eftersom många viktiga frågor som infrastruktur-, näringslivs- och miljöfrågor inte har några geografiska gränser. Så är även fallet med
bostadsförsörjningen och då speciellt i storstadsregionerna, där det är vanligt
att arbeta i en kommun, storhandla i en annan och bo i en tredje.
För Gotlands del är förslagen av stort intresse då det borde ge möjligheter för
Region Gotland att bättre kunna påverka samhällplaneringen t ex infrastrukturfrågorna i de regioner där angöringshamnarna för Gotlandstrafiken finns.
Region Gotland föreslås även få det övergripande ansvaret för den regionala
planeringen vilket förefaller naturligt dels mot bakgrund av att det är regionen
som har det regionala utvecklingsansvaret dels genom regionens tradition att ta
fram översiktsplaner där region och kommun har samma geografiska
avgränsning. Regionstyrelsen välkomnar också förslaget att implementera
bostadsförsörjningsfrågorna i den översiktliga planeringen. På så sätt erhålls en
bättre planeringsprocess då bostadsfrågorna kan uppdateras i samband med att
översiktsplanen/den regionala planen aktualitetsförklaras varje mandatperiod.
Regionstyrelsen

Björn Jansson
Ordförande

Per Lindskog
Tf regiondirektör
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En ny regional planering
- ökad samordning och
bättre bostadsförsörjning

B etänkande av Bostadsplaneringskommitten
Stockholm 2015
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Kommittens uppdrag
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med kommunernas översiktsplaner och de kommunala riktlinjerna
för bostadsförsörjning. Länstransportplaner, regionala utvecklingsprogram eller strategier och program för trafikförsörjning pekas ut
som särskilt betydelsefulla i sammanhanget. Regeringen gör också
bedömningen att det är viktigt att se över behovet av att samordna
frågor på regional nivå som har betydelse för den fysiska planenngen.
Som skäl för behovet av bättre samordning mellan olika planeringsslag ligger ett antagande om att dessa kan stödja och främja ett
ökat bostadsbyggande. Därmed kan de också bidra till att bostadsförsörjningsbehoven kan tillgodoses på ett bättre sätt. Kollektivtrafik och transport infrastruktur tillmäts betydelse för att skapa
incitament för ett ökat bostadsbyggande och för att det sker på ett
hållbart sätt. Program för trafikförsörjning och länstransportplaner
påverkar förutsättningarna för att ny bebyggelse ska kunna genomföras.
Enligt vårt direktiv ska kommitten bland annat överväga om och
hur de regionala planeringsinstrumenten bör stärkas i förhållande
till den kommunala planläggningen. Det gäller särskilt om de nuvarande regionala planeringsinstrumenten visar sig ha otillräcklig
effekt på den kommunala planläggningen utifrån bostadsförsörjningsbehovet och behovet aven långsiktigt hållbar utveckling. Med
det sagt består vår övergripande problem bild av hur planeringsförutsättningarna ser ut med avseende på bostadsförsörjningsbehovet
och kraven på en hållbar utveckling och om det behövs några förändringar i de fem planeringssystem som kommitten ska se över.

Våra studier och utvärderingar
Samordning och samverkan inom fysisk planering och planering för
bostadsförsörjning
Vår kartläggning av samordning och samverkan mellan kommunal
och regional nivå pekar på att ökad rörlighet över lokala administrativa gränser kräver större insatser på regional nivå i bostadsplaneringsfrågor. Påverkan från de regionala programmen på kommunernas översiktsplanering är i dag relativt liten. Det kan bland annat
bero på att det saknas uppdrag för regionala utvecklingsansvariga
organisationer i frågor som rör bostadsförsörjningen i regionen. I
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Bostadsplaneringskommittens uppdrag har varit att utreda och vid
behov föreslå sådana förändringar i de regelverk som styr fysisk
planering och framtagande av planeringsunderlag på regional nivå
som behövs för att tillgodose bostadsförsöriningsbehovet och en
långsiktigt hållbar utveckling i alla delar av landet. Uppdraget innebär bland annat att vi ska utvärdera systemet med regionplanering
enligt 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL, liksom den särlagstiftning som avser Stockholms län. Vi ska också utvärdera hur
dessa planeringar förhåller sig till dels systemen med regionala utvecklingsstrategier respektive läns planer för transportinfrastruktur,
dels regionala program för trafikförsörjningen. Om våra studier
visar att regionplaneinstrumentet i PBL och övriga planeringar har
otillräcklig effekt på den kommunala planläggningen, bör vi utreda
och överväga om och i så fall på vilket sätt planeringsinstrumenten
och genomförandet kan stärkas.
I uppdraget har vidare ingått att utvärdera hur samordningen av
bostadsförsörjningsfrågorna på regional och kommunal nivå fungerar
i dag och hur nämnda regler förhåller sig till bestämmelserna i lagen
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (BFL).
Även samarbetet mellan olika regionala aktörer ska ses över. I detta
sammanhang bör vi särskilt utreda hur länsstyrelsernas stöd och råd
till kommunerna i planläggnings- och bostadsförsörjningsfrågor kan
förbättras. Regeringen anger också att ett eH ektivt instrument för
regionplanering bör kunna visa vilka hänsyn som bör tas till ett
nationellt och regionalt perspektiv vid den fysiska planläggningen i
kommunerna.
Direktivet understryker samtidigt vikten av att analysera behovet
av ökad samordning mellan regionala planer, program och strategier

SOU 2015:59

SOU 2015:59

Sammanfattning

Regionplaneringen i Stockholms- och Göteborgsområdet

Ett av våra uppdrag har varit att utvärdera regionplaneringen i Stockholms- och Göteborgsområdet. Dagens regionplanering regleras i
två lagstiftningar. Det finns en särskild lag om planering för de 26
kommunerna i Stockholms län, som anger att regionplanering där
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är obligatorisk och ska bedrivas av landstinget. För Sveriges övriga
kommuner är regionplaneringen frivillig och ska bedrivas av ett
utsett regionplaneförbund. Dessa regler återfinns i 7 kap. PBL. Utgångspunkten är där att kommunerna ska samverka på eget initiativ, utan lagreglering och statlig medverkan. Avsikten är att erbjuda
ett system för planering som ett fastare alternativ till ett informellt
samarbete. Den enda regionplanering som äger rum enligt 7 kap.
PBL avser 13 kommuner i Göteborgsområdet med Göteborgsregionens kommunalförbund som regionplaneorgan.
Vår utvärdering har syftat till att besvara två frågor.
1.

Är reglerna om regionplanering ett stöd för mellankommunal
sam01"dning?

Erfarenheterna från Stockholms- och Göteborgsområdet visar att det
upplevs som positivt att det finns en aktör som arbetar med mellankommunala och regionala frågor inom fysisk planering. Därigenom
skapas legitimitet för att diskutera dessa frågor och det kommunala
arbetet underlättas genom de underlag och analyser som regionplaneorganet tar fram. En annan fördel anses vara att det inte
behövs ett nytt regionalt organ varje gång ett regionalt problem uppkommer.
Möjligheten att upprätta en plan är även den en fördel med regelverket, eftersom det har skett för både Stockholms- och Göteborgsområdet. Strukturbilden för Göteborgsregionen kan sägas utgöra
en regionplan, eftersom den omfattar huvuddragen av mark- och
vattenanvändningen i regionen. Samtidigt utgör den formellt sett
inte en regionplan enligt 7 kap. PBL, eftersom den inte har tagits
fram med stöd av förfarandereglerna.
Erfarenheterna visar att planerna fyller en funktion som gemensamma plattformar, viljeinriktningar och utgångspunkter, vilket
talar för att planerna utgör ett stöd för mellankommunal samverkan. Samarbetet konkretiseras och ger en dokumentation av hur
det är tänkt att regionen ska utvecklas. Däremot anses genomförandet av planerna vara oreglerat. Svagheten med planeringen har
i båda fallen angetts vara genomförandet.
Mot bakgrund av att erfarenheterna från regionplanering är
övervägande positiva, kan förekomsten av regelverken anses vara ett
stöd för mellankommunal samordning. Samtidigt bedrivs mellankommunal samverkan även i andra former än regionplanering enligt
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analysen framkommer också en varierad men generellt sett låg samverkan kring frågor om bostadsförsörjning mellan lokal och
regional nivå. Även detta kan sannolikt förklaras aven otydlig roll i
frågan för regionala organisationer. Störst upplevs behoven av samverkan kring regional bostadsplanering i storstadsregionerna.
Seminarier som vi har arrangerat med företrädare för grupper på
kommunal och regional nivå som berörs av planeringen för bostadsförsörjningsfrågor, översiktsplanering, regional utvecklingsplanering samt transportinfrastruktur- och kollektivtrafikfrågor bekräftar den bild som framträder i nämnda kartläggning. Bostadsförsörjningsfrågorna är i liten utsträckning samordnade med övrig planering. Planerarna ser inte att de är särskilt involverade i andra processer än sina egna, även om det finns exempel på utvecklad samverkan. Skillnader i språk och kultur är sannolikt en av flera orsaker
till svag samverkan mellan planeringssystemen.
Samtliga aktörer ser samverkan som en absolut förutsättning för
en effektiv bostadsförsörjning och hållbar utveckling. Det finns
starka argument för tvingande system för att få kraft att genomföra
planeringen, men det finns lika starka argument för frivilliga system
för att uppnå legitimitet. Utmaningen är att forma ett flexibelt och
funktionellt system, som fungerar i alla delar av landet för de olika
behov och förutsättningar som råder.
En enkät till cheferna för samhällsbyggnadsfrågor i landets kommuner visar att samverkan mellan kommuner kring fysisk planering
är betydligt mer förekommande än samverkan kring planering för
bostadsförsörjning. Mer samverkan mellan kommuner genererar
ökad upplevd nytta, primärt kring förbättrad översiktsplanering.
Kommunerna uppfattar att de har tillräckliga kunskaper och kompetens för att planera men saknar tillräckliga resurser. De ser endast i
begränsad utsträckning att planering kan bidra till lösa bostadsförsörjningsfrågan.

Sammanfattning
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Sammanfattning

7 kap. PBL. Med hänsyn till att det i dag endast bedrivs regionplanering enligt PBL i ett område, kan bestämmelserna inte anses
ha bidragit till denna typ av mellankommunal samordning.

.2.

Har reglerna om regionplanering ökat möjligheten till samordning
fysisk planering på regional nivå samt mellan regional och lokal

Sammanfattning

SOU 2015:59

rådes utveckling, som planeras på kommunal nivå, lyfts genom
regionplaneringen till den regionala nivån.

Regelverken för de olika planeringsslagen

a'iJ

nivå?
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Regionplaneringen i Stockholms- och Göteborgsområdet har olika
förutsättningar och bedrivs på olika sätt. Det går inte att säga att
något av sätten är bättre eller sämre för att främja mellankommunal
samverkan av fysisk planering. Erfarenheterna är i stort sett desamma, både ur positiv och ur negativ synvinkel. Planeringen är förankrad bland de deltagande kommunerna på båda håll. Planeringen
i Stockholmsområdet bedrivs av ett organ som arbetar på regional
nivå, medan processen med rådslag i Göteborgsområdet tycks
skapa bättre förutsättningar för förankring än förfarandereglerna i
7 kap. PBL.
Regionplaneringen i Stockholmsområdet har bidragit till flera
samarbeten, dels för att synliggöra vissa kommuner i regionplaneringen, dels för att regionplaneringen pekar ut kommungemensamma frågor. Små kommuner tycks dessutom vara mer positivt
inställda till regionplanering än stora kommuner.
PBL-kommittens utvärdering av regionplaneringen i Stockholms län 2005 fann att den mellankommunala samordningen hade
ökat. Utredningar därefter visar att behoven av mellankommunal
samverkan inom alla sektorer ökar och även att samverkan ökar. I
de utredningar som har behandlat frågan om regionplanering har
bedömningen alltid landat i att någon form av regionplanering
behövs och är önskvärd, om än i varierad grad. Frågorna om vem
och vilka som ska bedriva den, om den ska vara frivillig eller obligatorisk, vilket territorium den ska omfatta och hur relationen mellan
stat och kommun ska se ut har dock besvarats på olika sätt.
Reglerna om regionplanering har även ökat möjligheterna till
samordning mellan regional och lokal nivå. Genom regelverken har
det bildats ett regionalt organ och ett forum för att föra dialog om
de gemensamma frågorna på regional nivå. S;ldana frågor är exempelvis transportinfrastruktur och kollektivtrafik, som i dag planeras
på regional nivå. Andra frågor som bebyggelseplanering och om-

Vi beskriver i betänkandet hur planering av mark- och vattenanvändning, transportinfrastruktur, kollektivtrafik, tillväxt och
bostäder utgår från olika syften. Planeringen presenteras även i
dokument som alla går under olika benämningar. Oavsett benämning är ingen av dem bindande för efterföljande beslut.
Tre av de fem planeringarna sker med länet som geografisk indelning. Såväl läns planen för transportinfrastruktur som den
regionala utvecklingsstrategin kan enligt reglerna omfatta fler än ett
län, men någon sådan plan eller strategi har inte ännu tagits fram.
Planering för bostadsförsörjning och mark- och vattenanvändning
sker enbart på kommunal nivå. Regionplanering avser kommuner
och omfattar allt ifrån samtliga kommuner i Stockholms län till att
omfatta ett obestämt och obegränsat antal kommuner i andra län.
Samtliga berörda planeringar utom regionplanering enligt 7 kap.
PBL är obligatoriska. Inget av regelverken innehåller några sanktioner för de fall ansvariga aktörer inte uppfyller reglernas krav.
Beträffande kollektivtrafikplanering och riktlinjer för bostadsförsörjning finns styrmedel i form av möjligheter att meddela förelägganden.
Länsplaner för transportinfrastruktur omfattar tolv år, en regionplan gäller i åtta år, kollektivtrafikplanering ska ske regelbundet,
riktlinjer för bostadsförsörjning ska upprättas varje mandatperiod,
en översiktsplan ska aktualitetsprövas varje mandatperiod, och för
de regionala utvecklingsstrategierna bestämmer ansvarig aktör den
tidsperiod som de ska omfatta. Strategierna, programmen och
planerna är till allra största del inte synkroniserade i tid. Länstransportplanerna är styrda av den nationella transportplanen.
Regelverken ställer heller inga krav på att samordning ska ske
mellan olika planeringsformer. Om en regionplan upprättas, ska
regionplaneorganet ta hänsyn till och samordna planen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program. Länsplaner
behöver inte samordnas med övrig planering. Samma sak gäller för
trafikförsörjningsprogrammen. En utvecklings strategi ska binda
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att organisera den nya länsvis a kollektivtrafikmyndigheten på tre
olika sätt. Följdaktningen finns det en asymmetri även när det
gäller ansvaret för kollektivtrafiken.

Länsstyrelsens verksamhet för fysisk planering och bostadsförsörjning

Verksamheterna för plan- och byggfrågor och bostadsförsörjning
hanteras och organiseras olika för varje länsstyrelse. Antalet årsarbetskrafter för verksamheterna varierar. Länsstyrelsen ger kommunerna vägledning, råd och stöd. De lämnar yttranden, tillhandahåller planeringsunderlag som är relevanta för planering och samordnar statens intressen.
Alla de sex länsstyrelser som har ingått i vår kartläggning av
länsstyrelsernas verksamhet anordnar regionala forum för samtal
om fysisk planering, bostadsförsörjning och boende. Syftet med
dessa forum är att skapa en gemensam kunskapsarena, att inspirera
och nå ut med samlad information och att erbjuda möjligheter för
deltagarna att bygga upp kontakter, nätverk och utveckla olika
forum.
Stor vikt läggs även vid att samordna olika insatser och perspektiv inom myndigheten, framförallt i de insatser som riktas till kommunerna.
Länsstyrelsen pekar på ett antal brister och utmaningar för
arbetet kring fysisk planering och bostadförsörjning. Ett område är
avsaknaden av statlig bostadspolitik, vilket för med sig att det är
svårt att göra bedömningar som gynnar bostadsfrågan. Det leder
till att bostadspolitiken utformas inom alla delar i systemet och
dessa går inte takt med varandra. Därutöver anser länsstyrelsen att
floran av nationella mål, planer och program är alltför omfattande.
Målen är motstridiga och det är svårt att få en överblick över
statens prioriteringar från nationell nivå. Allt förefaller vara viktigt.
Länsstyrelsen framför också att PBL förutsätter att länsstyrelsen är
förutsägbar och ger samlade besked i tidiga skeden, det vill säga i
sina granskningsyttranden till kommunernas översiktsplaner. För
att kunna svara upp mot det har länsstyrelsen behov av att få ett
bättre stöd från de nationella myndigheterna.
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samman planeringsprocesser med betydelse för en hållbar regional
utveckling och underlätta samverkan mellan länen.
Det regionala utvecklingsprogrammet ligger till grund för
regionala strukturfondsprogram, territoriella program, regionala
tillväxtprogram samt andra relevanta regionala program och insatser. Vad som avses med andra relevanta regionala program framgår
inte och får då bedömas vara en möjlighet snarare än en skyldighet
för dc planerare som tar fram dessa andra program att förhålla sig
till utvecklingsstrategin. I de flesta fall gör flera av länstransportplanerna och programmen för trafikförsörjning denna koppling till
den regionala strategin. Exempelvis nämner programmen, planerna
eller strategierna respektive sektors betydelse för utvecklingen som
helhet och för sin sektors utveckling.
Niir det gäller länsplaner för transportinfrastruktur är inflytandet för den regionala aktören begränsat. Följden är att planeringen
har svårt att bli integrerad med exempelvis kommunal eller annan
regional planering, oavsett den regionala aktörens vilja eller förmåga. Inom systemet för transportinfrastrukmr sker dock ett tydligt växelspel mellan den nationella, den regionala och den lokala
nivån, som saknas i övrig planering.
Riktlinjer för bostadsförsörjning ska innehålla uppgifter om hur
kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala
mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Motsvarande styrning av regionala planer, program eller
strategier för att ta hänsyn till kommunernas bostadsförsörjningsriktlinjer finns inte. I den mån bostadsfrågan nämns är det med
begrepp som attraktiva boendemiljöer eller liknande.
Sektoriseringen i samhällsplaneringen kan i många fall vara
nödv~indig utifrån varje sektors specifika och höga krav på kunskap.
Men när det saknas en sammankoppling mellan sektorernas olika
planeringssystem, leder det till bristande effektivitet i planeringen
och att avvägningar blir sämre.
Asymmetrin i hur fördelningen av ansvar och uppgifter är
organiserad j länen innebär att det finns landsting, samverkansorgan och länsstyrelser som samtliga har samma ansvar och uppgifter. Förutsättningarna för att kunna ta detta ansvar ser olika ut.
Relationerna mellan den regionala aktören och länets kommuner
skiljer sig också åt i olika delar av landet. När till exempel den nya
kollektivtrafiklagen infördes kunde landsting och kommuner välja
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tag. För att kunna upprätthålla en funktionell planering ökar kraven
på samordning, samråd och samverkan för samtliga inblandade.
Många aktörer och utredningar har under lång tid påtalat att
dagens samhällsplanering inte är organiserad utifrån en systemsyn.
Icke desto mindre försvårar den fortsatta bristen på helhetsyn och en alltför stor tilltro till vad samordning och samråd kan åstadkomma - en planering för en långsiktigt hållbar utveckling i alla
delar av landet.
Förändrade omvärlds faktorer innebär att hänsyn bland annat
måste tas till allt större geografiska planeringsområden. Behovet av
planering på regional nivå uppkommer när samhällsutvecklingen
kommer ifatt och växer ifrån gårdagens planering inom kommungränserna. Detsamma gäller utvecklingen mot ökade skillnader
mellan administrativa och funktionella indelningar. Flera kommuner samarbetar i dag inom ett antal områden för att överbrygga
skillnaden mellan de administrativa och de funktionella gränserna.
Men de gör det främst i frågor som de är överens om. Med urbanisering och regionförstoring följer ökade skillnader mellan kommunernas administrativa gränser å ena sidan och hur människor uppfattar det geografiska området för sitt arbete, sina studier eller sin
fritid å andra sidan.
I dagens system har ingen enskild aktör ansvar för att det råder
bostadsbrist eller obalans mellan efterfrågan och utbud av bostäder
i delar av landet. Kommunerna har ansvar för att planera för
bostadsförsörjning och att planlägga mark- och vattenanvändning.
Det innefattar dock inte att faktiskt bygga bostäder. Vår kartläggning visar att den kommunala planeringen för bostadsförsörjning i
flera avseenden lever sitt eget liv, frikopplad från övrig kommunal
och regional planering.
Befolkningsökningen i kommunerna uppkommer genom höga
födelsetal och invandring. Migrations- och asylfrågor är i första
hand ett statligt ansvar och det är svårt för kommunerna att planera
för den bostadsefterfrågan som detta leder till. Detsamma gäller
behovet av bostäder för andra hushållskategorier som studenter
och i viss utsträckning soldater, där staten påverkar omfattningen
av den inflyttning som sker. Kommunerna saknar många gånger
både kunskap om och möjligheter att påverka planeringen för
betydande delar av de hushåll som planeringen för bostadsförsörjning behöver omfatta.
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Vi konstaterar att morgondagens samhälle inte kommer att vara
likt gårdagens. Synen på planering för framtida förändringar i samhället och planerarens roll förändras också kontinuerligt. Utvecklingen drivs i dag av andra faktorer än vad planeringen ibland förmår att se eller själv kan bidra med. Till det kommer att samhällsplanering sker inom ett område med en marknad för bostäder och
bostadsbyggande som ser helt annorlunda ut i dag än för 20-30 år
sedan. En rad samhällsförändringar påverkar det framtida bostadsförsörjningsbehovet och våra möjligheter att tillgodose kraven på
hållbar utveckling.
Lika lite som planering kan styra utvecklingen kan en aktör
ensam bedriva planering. Begrepp som flernivåstyrning används för
att beskriva att samhällets styrningsmekanismer har ändrats till att
mer handla om processer och nätverksbyggande. Tidigare hierarkisk styrning är i dag svår att tillämpa på ett mer komplext samhälle. Beslutsprocesserna liknas mer vid samverkansprocesser, där
flera olika aktörer från politik till intresseorganisationer deltar.
Handlingsprogram, strategier, mål och riktlinier får ökat utrymme i
förhållande till den formella reglering som tidigare har använts.
Det finns ingen given regional nivå för kom mitten att utgå från.
Den regionala nivån kan vara en funktionell nivå, exempelvis i form
av ett mellankommunalt samarbete. Nivån kan också definieras utifrån en administrativ funktion och då utgå från länsgränserna. De
planeringsslag som berörs av vårt uppdrag har också en otydlig
ansvars- och uppgiftsfördelning på regional nivå.
Otydligheten består i en utbredd asymmetri när det gäller valet
av ansvariga aktörer för det regionala tillväxtarbetet och länstransportplanerna. Det gäller också valet av kollektivtrafikansvarig myndighet. Därutöver finns det områden som har nära koppling till det
regionala utvecklingsansvaret, där staten på regional nivå har
ansvaret, som exempelvis energi- och klimatarbete och dricksvattenförsörjning.
Mängden planer, program och strategier inom olika sektorer,
återkommande och blandade statliga intressen och en asymmetri av
ansvarsfördelning på regional nivå bidrar inte till att underlätta en
planering som sakligt sett är nog så svår. Samhällsplaneringen är
i dag svåröverskådlig för inblandade aktörer, medborgare och före-

Sammanfattning

SOU 2015:59

Sammanfattning

27

SOU 2015:59

planeringen i sig påverkar marknadens agerande. Antalet färdiga
detaljplaner som en kommun har är inte i första hand ett kvitto på
hur väl kommunen sköter sitt ansvar att planera för bostadsförsörjning och för fysisk planering, om detaljplanerna inte sedan
leder till fler bostäder. Snarare kan outnyttjade detaljplaner ibland
vara ett tecken på att planerna inte svarar mot föreliggande behov
eller att kommunen inte har planerat tillräckligt tillsammans med
de byggherrar och företag som kan bygga bostäderna.
En annan fördröjande faktor är att utbyggnaden av nödvändig
infrastruktur inte alltid är anpassad till byggprocessen. Om utbyggnaden försenas, dröjer också byggstarten. Företagen konkurrerar
dessutom ofta med varandra med samma typ av bostäder och byggstarter fördröjs därför att byggherrar inte vill påbörja likartade
projekt samtidigt. Företagens intresse för att bygga bostäder i
mindre centrala områden är också svalt, trots att det kan finnas ett
behov av bostäder i dessa områden.
Vi har i samtal med representanter för olika sektorer som berörs
av vårt utredningsarbete fått skilda beskrivningar och förklaringar
till varför det ser ut som det gör. Flera i byggbranschen pekar på
kommunernas planläggning och kvaliten i den som grund för att de
väljer eller inte väljer att bygga i en viss kommun. Kommunernas
arbete och hur de samspelar med byggföretagen har därför betydelse för företagens agerande. I samtalen kommer det även fram att
byggbranschen känner att de inte tillräckligt blir involverade i
planeringsprocessen. Resultatet kan då bli att kommunerna planerar för områden där det saknas ett intresse från byggbranschen att
utveckla.
För många kommuner råder numera andra förhållanden än för
några år sedan. Överskott på bostäder har bytts till bristsituationer.
Den omställningen ställer krav på såväl politiker som tjänstemän,
bland annat när det gäller hur kommunerna ska agera på marknaden
för att kunna tillgodose behovet av bostäder. Fysisk planering som
vi har studerat utifrån planering för bostadsförsörjning och samordning med andra planeringsslag visar på brister i förutsägbarhet,
tydlighet och samordning. Dessa faktorer är grundläggande för en
öppen och väl fungerande bostadsmarknad. Kommunernas agerande
är en del av förutsättningarna för en sådan marknad för bostäder.
Samhällsplanering är till sin natur en mångfacetterad och komplicerad verksamhet. I planeringen ligger att göra avvägningar
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Som en följd av att det inte finns någon aktör med ett samlat
ansvar för planering av bostadsförsörjningen på nationell eller
regional nivå, finns det heller inte någon som kan samordna eller få
till sdnd en planering för ökad bostadsförsörjning, när kommunerna inte själva ser något sådant behov. Enligt gällande bestämmelser kan visserligen regeringen genom planföreläggande tvinga
kommunerna att planera för bostadsbyggande, men något sådant
beslut har ännu inte fattats.
Kommunerna ska enligt bostadsförsörjningslagen upprätta riktlinjer för bostadsförsörjning, någo"t som de flesta kommuner inte
gör utan att detta leder till några påföljder. Kommuner som inte
upprättar riktlinjer går miste om värdefulla insikter om bostadstillgången och bostadsbehovet i kommunen. Frånvaron av kommunala
underlag försvårar även regionala och nationella analyser.
Ett skäl till varför många kommuner inte planerar för bostadsförsörjning är att de har en vikande befolkningsutveckling och ett
minskat behov av bostäder. I en sådan situation kan dock planering
vara minst lika viktig. Kommunernas brister i analys och riktlinjer
för sin planering innebär att de är sämre rustade att hantera en förändring av bostadsbehovet. I områden med tillväxt kan antingen
kommunernas fulla potential tas om hand pa ett hållbart sätt eller
så får planeringen ske ad hoc och helt i händerna på hur marknaden
agerar eller inte agerar.
Vi kan notera att trots den utveckling som samhället går
igenom, bedrivs delar av samhällsplaneringen - och då främst avseende fysisk planering - fortfarande på samma sätt som under
mitten av 1980-talet. Planeringen sker fortfarande på lokal nivå och
omfattar i flera avseenden icke funktionella områden. Fysisk planering i Sverige skiljer sig från många andra länder när det gäller avsaknaden av såväl nationell som regional planering.
Att kommunerna med sin planering är en viktig marknadsaktör
är uppenbart i arbetet med detaljplaner och markanvisningar. Efter
samtal med flera kommuner och andra aktörer får vi intrycket,
trettio år senare, att den kommunala planeringen i många fall är tillbaka i en situation, där tjänstemannastyrd expertplanering får styra
och d;ir kommunala beslut kryper allt längre in i byggprocessen.
Kommunernas planering kan enligt vår uppfattning inte enbart
handla om att ta fram planer eller riktlinjer. Kommunerna måste
också planera utifrån de marknadsmässiga villkor som gäller och att
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Våra förslag
Vi anser att bostadsförsörjning och en hållbar utveckling i hela
landet kan tillgodoses bättre med en regional fysisk planering. Vi
ser inte i första hand behov av att lämna förslag inom planeringen
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för bostadsförsörjning. Vårt utredningsarbete visar tydligt att
bostadsförsörjning inte tillgodoses genom sin egen solitära sektorsvisa planering. Den kommunala planeringen för bostadsförsörjning
bör i stället betraktas som en planering som följer och är beroende
av, men som också behöver samspela med, andra planeringar. I
detta samspel och beroende uppstår kravet på en regional planering
som bland annat skapar förutsättningar för en lokal planering för
bostadsförsörjning. Vi har därför valt att utforma den regionala
planeringen som en fysisk regional planering och att ställa ökade
krav på samordning mellan den planeringen och regional planering
för transportinfrastruktur, tillväxt och kollektivtrafik samt kommunernas planering för bostadsförsörjning.
Mot bakgrund av vårt utredningsarbete drar vi följande slutsatser. Kraven på bostadsförsörjning och hållbar utveckling kan
bättre tillgodoses genom ökad samordning mellan berörda planeringsslag och mellan kommunal, regional och nationell nivå. Bättre
samordning mellan olika planeringsslag bör kunna leda till en mer
långsiktig och effektiv samhällsplanering, vilket kan bidra till bättre
bostadsförsörjning och en hållbar utveckling.
Regional fysisk planering kan vidare bidra till att kraven på
bostadsförsörjning och hållbar utveckling bättre tillgodoses genom
att synliggöra, förändra och utveckla den fysiska miljön och dess
strukturella förutsättningar. Skälet för en regional nivå för detta
ändamål är att den placerar in den fysiska miljön inklusive bebyggelsen i ett större geografisk sammanhang än vad varje enskild kommun kan göra.
En annan slutsats är att fysisk planering i ökad utsträckning påverkar en regions utveckling och därför har betydelse för fler än
bara enskilda kommuner. Fysisk planering kan vara ett av flera
verktyg som den regionala nivån behöver för att kunna utvecklas på
ett hållbart sätt. Till detta kommer att flera av de planeringsslag
som bedöms ha en positiv effekt på bostadsförsörjningen bedrivs
på regional nivå, exempelvis kollektivtrafik. Med en regional fysisk
planering som samverkar med andra planeringsslag ökar därmed
förutsägbarheten för de byggherrar och byggföretag som ska förverkliga den kommunala planeringen för bostadsförsörjning.
Den regionala fysiska planeringen bör syfta till att övergripande
skapa långsiktiga förutsättningar för en socialt, miljömässigt och
ekonomiskt hållbar utveckling. Planeringen ska avse frågor av
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mellan att utveckla, bevara och utnyttja olika värden i samhället.
Dagens samhällsplanering kännetecknas av ett växande antal
intressen och ett stort antal aktörer som bevakar dessa intressen
och som har vitt skilda förutsättningar an delta i planeringen.
Staten saknar förmågan och i viss mån viljan att göra avvägningar
mellan det 100-tal nationella mål som har upprättats av staten.
U nder utredningsarbetet har det blivit alltmer tydligt att statens
agerande i samhällsplaneringen generellt, och särskilt i fysisk planering, lämnar en del att önska avseende sammanhållning, effektivitet,
tydlighet och strategiskt agerande. Vi har lyft fram problemen på
bostadsmarknaden och att en del av problem bilden är en svåröverskådlig samhällsplanering, särskilt avseende processer för fysisk
planering. En bidragande orsak till detta tycks vara statens agerande. Det statliga agerandet gentemot kommuner kännetecknas av
sektoriseringens makt och därmed bristande helhetssyn, återkommande synpunkter i form av yttranden i olika skeden i planeringsprocessen med ibland motstidiga inriktningar, skillnader kring
vad staten anser vara viktigt beroende på var i landet man befinner
sIg m.m.
Staten och statliga myndigheter samordn,lr sig inte i tillräcklig
omfattning i sina dialoger med kommunerna. Kommunerna får på
detta sätt för många budskap att förhålla sig till och för många
intressen att avväga mot varandra. Vad och hur staten har tänkt om
utvecklingen inom fysisk planering är därför svårt att veta. På
regional nivå finns det få förutsättningar för staten att agera
sammanhållet utan sektoriseringen kanaliseras via länsstyrelsen.
Länsstyrelserna har flera olika uppgifter, varav en är att lämna
stöd och råd. Flera efterfrågar dock en stat som inte bara ger
restriktioner utan som också förmedlar en viljeinriktning. Ett statligt perspektiv som är tydligt med vilka intressen staten har,
samordnar statliga sektorsmyndigheter och gör avvägningar mellan
nationella mål får i dag inte så stort utrymme.
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mellankommunal och regional betydelse för den fysiska miljön.
Bestämmelser om regional fysisk planering ska regleras i en ny lag
om regional fysisk planering. 7 kap. PBL och lagen (1987: 147) om
regionplanering för kommunerna i Stockholms län ska upphöra att
gälla. Den planering vi föreslår ska underlätta den kommunala översiktsplaneringen och planeringen för bostadsförsörjning genom att
bidra till underlag och regionala bedömningar och avvägningar
mellan olika nationella och regionala intressen.
Vi föreslår att regional fysisk planering ska vara ett uppdrag i
hela landet och ha länet som indelningsgrund. Den aktör som har
det regionala utvecklings ansvaret i varje län ska inom sitt län ha i
uppgift att bedriva regional fysisk planering. I län där länsstyrelsen
fortfarande har det regionala utvecklings ansvaret, ska landstinget i
stället ha den uppgiften.
Den ansvarige aktören ska ha i uppgift att
1. utreda regionala och mellankommunala frågor av betydelse för

länets fysiska miljö,

3. föra dialog med berörda parter som förhandlar om medfinansiering i bostadsbyggande och infrastrukturprojekt,
4. lämna underlag om sådana frågor som rör regionala och mellan-

kommunala frågor av betydelse för länets fysiska miljö till länsstyrelsen, motsvarande aktörer i berörda län, de kommuner,
regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter
som berörs,
5. yttra sig enligt 3 kap. 15 § PBL över förslag till översiktsplaner
inom länet under tiden de är utställda,
6. verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet
av bostäder kan tillgodoses, och
7. verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan.
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Programmet för regional fysisk planering ska vara vägledande för
översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Programmet ska inte vara bindande. Om en översiktsplan avviker från det
regionala fysiska programmet för länet, ska det anges på vilket sätt
den gör det och skälen för avvikelsen.
Av programmet ska bland annat framgå hur hänsyn har tagits till
riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken (MB) samt hur hänsyn
har tagits till och hur programmet har samordnats med planeringen
för transponinfrastruktur, regional tillväxt, kollektivtrafik och
kommunernas bostadsförsörjning samt nationella och andra
regionala och kommunala mål, planer och program av betydelse för
en hållbar utveckling i länet.
Regeringen får meddela föreskrifter om utformningen i övrigt
av ett program.
Vi förslår vidare att motsvarande aktör i andra berörda län, de
kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter som berörs,
länsstyrelsen och andra myndigheter ska lämna den ansvarige
aktören det underlag och den information som behövs för planeringen och för att upprätta ett regionalt fysiskt program.
Den ansvarige aktören ska varje mandatperiod pröva om programmet är aktuellt i förhållande till de krav på vad som ska framgå
av programmet.
När ett regionalt fysiskt program upprättas eller ändras ska den
ansvarige aktören samråda med motsvarande aktörer, kommuner
och regionala kollektivtrafikmyndigheter som berörs samt länsstyrelsen och andra berörda statliga myndigheter. Under samrådet
ska länsstyrelsen ta till vara och samordna statens intressen, verka
för att riksintressen tillgodoses och att miljökvalitetsnormer följs
samt tillhandahålla underlag för den ansvarige aktören för regionalt
fysisk planering. Länsstyrelsen ska även så långt det är möjligt bidra
till att avvägningar görs mellan allmänna intressen enligt 2 kap.
PBL, riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB och övriga relevanta
nationella intressen.
Efter samrådet om ett regionalt fysiskt program och innan det
antas, ska länsstyrelsen avge ett granskningsyttrande över programmet. Av yttrandet ska det framgå om programmet inte tillgodoser
ett allmänt intresse enligt 2 kap. PBL eller ett berört riksintresse
enligt 3 eller 4 kap. MB och om en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap.
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2. upprätta, anta och aktualitets pröva ett regionalt fysiskt program
för länet, som ska avse regionala och mellankommunala frågor
av betydelse för länets fysiska miljö,
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MB inte följs. Granskningsyttrandet ska utgöra en del av det
regionala fysiska programmet.
Om ett beslut av länsstyrelsen eller någon annan statlig myndighet avviker från vad som anges i länsstyrelsens granskningsyttrande
över ett regionalt fysiskt program, ska det av beslutet framgå på
vilket sätt det i så fall gör det och skälen för avvikelsen.
Följande uppgifter för länsstyrelsen upphävs.
\. An verka för att sådana frågor om användningen av mark- och
vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas
på ett lämpligt sätt vid samråd om förslag till översiktsplaner
och detaljplaner enligt 3 kap. 10 § och 5 kap. 14 § PBL,
2. An yttra sig i fråga om sådana frågor rörande användningen av
mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner
inte samordnas på ett lämpligt sätt vid granskning av förslag till
översiktsplaner och detaljplaner enligt 3 kap. 16 § och 5 kap.
22 § PBL, samt

Regeringen ska inte ha möjlighet att överpröva ett regionalt fysiskt
program. Regeringens möjlighet att meddela planföreläggande för
att samordna användningen av mark- och vattenområden som angår
flera kommuner enligt 11 kap. 15 § 2 st. 2 PBL upphävs likaså.
Den aktör som är ansvarig för regional fysisk planering ska
överta länsstyrelsens uppgift att lämna kommunerna i länet råd,
information och underlag för deras planering av bostadsförsörjningen och ska uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning mellan kommuner i frågor om bostadsförsörjning och
verka för att sådan samordning kommer till stånd. Den aktören ska
årligen också upprätta en rapport som ska innehålla en bostadsmarknadsanalys för länet.
Kommunerna ska lämna sina riktlinjer för bostadsförsörjning
till den aktör som har ansvar för regional fysisk planering i länet.
Riktlinjerna ska innehålla uppgifter om på vilket sätt kommunen
har tagit hänsyn till och samordnat dessa med relevanta regionala
fysiska program, läns planer för transportinfrastrukmr, strategier
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för länets utveckling, trafikförsörjningsprogram och kommunala
översiktsplaner.
Samordningen mellan sektors visa planeringar på regional mva
bör stärkas för en bättre och effektivare samhällsplanering och för
att skapa förutsättningar för en bättre bostadsförsörjning och långsiktigt hållbar utveckling. De planer, strategier, program och riktlinjer som upprättas inom regional fysisk planering, för regionalt
tillväxtarbete, transportinfrastrukmr och kollektivtrafik samt kommunal översiktsplanering och planering för bostadsförsörjning ska
beskriva hur hänsyn har tagits till och samordning har skett med
annan planering.
Regeringen bör regelbundet och minst en gång under varje
mandatperiod besluta om en nationell strategi för fysisk planering
och bostadsförsörjning. En nationell strategi bör behandla frågor
som har ett tydligt nationellt strategiskt värde och som syftar till
en hållbar utveckling för hela landet. Strategin bör redovisas i en
skrivelse till riksdagen.
Regeringen bör regelbundet även höra representanter för den
regionala och kommunala nivån samt andra aktörer som regeringen
anser är berörda av fysisk planering och bostadsförsörjningsfrågor i
landet. Regeringen bör därför inrätta ett forum som får i uppdrag
att behandla bostadsförsörjningsfrågor och fysisk planering utifrån
ett framtidsperspektiv, att tillföra kunskap och att sätta frågan i ett
internationellt sammanhang.
Vi föreslår att förslagen genomförs den 1 januari 2019.

Förslagens konsekvenser
Ambitionen för vårt arbete med en konsekvensanalys har varit att
identifiera, kvantifiera och värdera de samhällsekonomiska konsekvenserna av främst föreslaget till lag om regional fysisk planering
och hur dessa konsekvenser påverkar berörda aktörer. I den mån
det har varit möjligt har utgångspunkten varit att bedöma konsekvenserna på kvantitativa grunder. Förutsättningarna för detta har
emellertid visat sig vara små.
Vilka konsekvenser som föreslagen för med sig beror i stor utsträckning på hur berörda aktörer - kommunala och regionala
politiker och tjänstemän - väljer att förhålla sig till och agera ut-

34

91

3. Att överpröva kommuners beslut, om beslutet kan antas innebära att frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner inte samordnas på
ett lämpligt sätt enligt 11 kap. 10 § PBL.

Sammanfattning

SOU 2015:59

Sammanfattning

1. En mer strategisk och strukturbildande regional fysisk planering

och planering för bostadsförsörjning genom att regionala
aktörer och kommuner i större utsträckning utgår från regionala
och mellankommunala mönster och kommunala förutsättningar
kring fysisk planering samt planering för bostadsförsörjning,
transportinfrastruktur och kollektivtrafik.

aktörer och kommuner tar större hänsyn till varandra, till mellankommunala mönster och till förutsättningar kring fysisk planering och planering för bostadsförsörjning.
3. En mer strategisk och strukturbildande regional och lokal tillväxt- och utvecklingsplanering genom att regionala aktörer och
kommuner tar större hänsyn till fysiska strukturer.
4. Mer förutsägbara och långsiktiga geografiska förutsättningar för

exploatering och byggande för marknadens aktörer.
När det gäller konsekvenser för berörda aktörer bedöms en viss
ökning av kommunernas arbetsbörda för planering. Effekterna för
staten består av minskad arbetsbörda för länsstyrelserna. För landsting och kommunala samverkansorgan skulle vårt förslag innebära
ett behov av ett tillskott på ett 50-tal årsarbetskrafter och en
ökning av planeringskostnaderna med drygt 50 miljoner kronor.
Förslaget bedöms inte få några direkta konsekvenser för företag.
Enligt vårt direktiv ska vi särskilt belysa om och i så fall på vilket
sätt våra förslag påverkar det kommunala självstyret. Den kommunala självstyrelsen gäller för all verksamhet inom kommuner och
landsting. Våra förslag påverkar de berörda landstingen och samverkansorganen på så sätt att de får nya obligatoriskt uppgifter. När
det gäller kommunerna påverkas de av att de omfattas aven regional
fysisk planering.
Vi föreslår att länsstyrelsens uppgift att verka för och granska
att samordning av mellankommunala frågor sker vid översikts- och
detaljplanering avskaffas. Länsstyrelsens möjligheter att påverka
innehållet i planeringen inskränks därmed. Vi föreslår även att länsstyrelsen inte längre ska ha möjlighet att överpröva detaljplaner på
grund av att frågor som angår flera kommuner inte har samordnats
på ett lämpligt sätt. Det inskränker statens möjligheter att upphäva
detaljplaner som kommunerna har antagit.

2. En mer strategisk och strukturbildande planering för transport-

infrastruktur och kollektivtrafik genom att staten, regionala
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ifrån de nya institutionella förutsättningarna. Antalet varianter av
effekterna aven regional fysisk planering kan därför bli lika många
som antalet kommuner och län i landet. Berörda aktörers inställning till regional fysisk planering blir i sig viktig för att implementera och realisera nyttan med förslaget. Vi gär också bedömningen
att en regional fysisk planering bör öka kunskapen om mellankommunala och regionala frågor hos samtliga berörda aktörer och bland
annat bidra till att den kommunala översikts- och detaljplaneringen
underlättas och kan bedrivas effektivare.
Vidare redovisar vi bristen på samordning mellan berörda regelverk. Vi pekar på att flera i sammanhanget betydelsefulla myndigheter, exempelvis Trafikverket, inte styrs mot eller följs upp gentemot mål för att tillgodose bostadsförsörjning. Myndighetsstyrningen bör ingå som ett medel för att tillgodose bostadsförsörjning.
Problembilden kring bostadsförsörjningssituationen ingår i sig
som en del i ett större samhällelig problem, där bristen på bostäder
är negativt för individen. Den är också negativ för förutsättningarna för hållbar utveclding och tillväxt i allmänhet och för
rörligheten på arbetsmarknaden i synnerhet.
Det finns flera bakomliggande orsaker till situationen. För vår
konsekvensutredning är två ingångsvärden särskilt relevanta. För
det första skiljer sig problembilden och dess utmaningar åt mellan
olika delar av landet och för olika typer av kommuner. För det
andra hänger de specifika problem och utmaningar som går att
identifiera för respektive lokala bostadsmarknad intimt samman
med varandra.
Konsekvensanalysen är strukturerad utifrån de fyra huvudsakliga konsekvenser som den regionala fysiska planeringen förväntas
medföra.

Sammanfattning

Ärendenr RS 2015/433

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Bo Magnusson

Datum 21 september 2015

Regionstyrelsen

Remiss. Nästa fas i e-hälsoarbetet, SOU 2015:32
dnr s2015/2282/FS
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås överlämna svar i enlighet med bifogad skrivelse inkl
bilaga Region Gotland Svar på SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet.

Bakgrund

Regionen har fått SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet på remiss
2015-06-25.
Utredningen berör på djupet informations- och systemhantering för hälso- och
sjukvård och vård och omsorg, dvs både landstingskommunal verksamhet och
primärkommunal verksamhet.
För hantering av remissen inom regionen har dels olika professioner inom
ledningskontoret och inom SOF och HSF haft gemensamma arbetsmöten och
dels har utredningen sänts på internremiss till SON och HSN. Formellt svar
från nämnderna har ännu inte expedierats.
Nationellt hanteras remissen inom SKL och programrådet Inera, samt
diskussioner i olika landstingsnätverk. SKL har samlat utkast/svar från de olika
huvudmännen på gemensam digital projektplats och redovisat utkast till eget
svar.
Bedömning

Utredningens intentioner pekar i rätt riktning; rätt information i rätt tid för rätt
användare och med ett starkt skydd för den enskildes integritet. Det är osäkert
om den samverkansorganisation som föreslås är den rätta för att uppnå målet.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Ärendenr

Ledningskontoret
Bo Magnusson

Övergripande synpunkter på utredningen är:
-

-

-

-

-

-

Utredningens utgångspunkter att skapa bättre förutsättningar för en
ändamålsenlig och säker informationshantering är bra.
Det finns ett antal utmaningarna för informationshanteringen i hälsooch sjukvården och socialtjänsten, men i utredningen tydliggörs inte
vilket grundproblem som egentligen ska lösas. Vi anser med hänsyn till
proportionalitetsprincipen att det tydliggörs i författningarna att beslut
och andra åtgärder endast omfattar standarder för interoperabilitet och
semantik.
Utredningen är otydlig i vilka krav som kommer att ställas framöver på
huvudmännen/Region Gotland, och på vilken detaljnivå. Det är också
oklart hur förslagen ska finansieras.
Region Gotland avstyrker därför att utredningens förslag skulle läggas
till grund för lagstiftning utan ytterligare utredning.
Region Gotland är kritisk till att utredningen inte tar ställning till
arbetet med invånartjänster.
Det är tveksamt om den föreslagna samverkansnämndens
sammansättning ger legitimitet för ofinansierade kostnadsdrivande
beslut.
Många delar i utredningen är att anse som övergripande struktur för
hela det offentliga Sverige och påverkar digitala tjänster och
infrastruktur även utanför hälso- och sjukvård och vård och omsorg.
Vi anser att dessa konsekvenser inte är tillräckligt belysta och måste
utredas ytterligare
Förslaget till gemensam läkemedelslista avstyrkes. En sådan lista ska
vara patientens egen, inte sjukvårdens. Patienten ska kunna ge sin
tillåtelse att listan kopplas till sina vårdgivares journalsystem.
Det behövs en nationell standard för reservnummer.

Ledningskontoret

Per Lindskog
Tf regiondirektör
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Ärendenr RS 2015/433

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 21 sept. 2015

Socialdepartementet

Remissvar. Nästa fas i e-hälsoarbetet SOU 2015:32
dnr s2015/2282/FS

Bakgrund

Regionen har fått SOU 2015-32 Nästa fas i e-hälsoarbetet på remiss
2015-06-25.
Utredningen berör på djupet informations- och systemhantering för hälso- och
sjukvård och vård och omsorg, dvs både landstingskommunal verksamhet och
primärkommunal verksamhet.
Bedömning

Utredningens intentioner pekar i rätt riktning; rätt information i rätt tid för rätt
användare och med ett starkt skydd för den enskildes integritet. Det är osäkert
om den samverkansorganisation som föreslås är den rätta för att uppnå målet.
Övergripande synpunkter på utredningen är:
-

-

-

Utredningens utgångspunkter att skapa bättre förutsättningar för en
ändamålsenlig och säker informationshantering är bra.
Det finns ett antal utmaningarna för informationshanteringen i hälsooch sjukvården och socialtjänsten, men i utredningen tydliggörs inte
vilket grundproblem som egentligen ska lösas. Vi anser med hänsyn till
proportionalitetsprincipen att det tydliggörs i författningarna att beslut
och andra åtgärder endast omfattar standarder för interoperabilitet och
semantik.
Utredningen är otydlig i vilka krav som kommer att ställas framöver på
huvudmännen/Region Gotland, och på vilken detaljnivå. Det är också
oklart hur förslagen ska finansieras.
Region Gotland avstyrker därför att utredningens förslag skulle läggas
till grund för lagstiftning utan ytterligare utredning.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (2)

Ärendenr

Ledningskontoret
Bo Magnusson

-

-

-

-

Region Gotland är kritisk till att utredningen inte tar ställning till
arbetet med invånartjänster.
Det är tveksamt om den föreslagna samverkansnämndens
sammansättning ger legitimitet för ofinansierade kostnadsdrivande
beslut.
Många delar i utredningen är att anse som övergripande struktur för
hela det offentliga Sverige och påverkar digitala tjänster och
infrastruktur även utanför hälso- och sjukvård och vård och omsorg.
Vi anser att dessa konsekvenser inte är tillräckligt belysta och måste
utredas ytterligare
Förslaget till gemensam läkemedelslista avstyrkes. En sådan lista ska
vara patientens egen, inte sjukvårdens. Patienten ska kunna ge sin
tillåtelse att listan kopplas till sina vårdgivares journalsystem.
Det behövs en nationell standard för reservnummer.

Ledningskontoret

Per Lindskog
Tf regiondirektör
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Ärendenr RS 2015/433
Handlingstyp Remiss

ASB-enheten

Datum 2015-09-23

Svar på SOU 2015:32
Nästa fas i e-hälsoarbetet

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 189750-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

1 (12)
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Sammanfattning
Utredningens utgångspunkter är rimliga; rätt information i rätt tid för rätt
användare och med ett starkt skydd för den enskildes integritet. Utredningen
har också för~änstfullt utrett flera av de aktuella frågorna. Region Gotland
uppfattar dock tveksam om den väg utredningen föreslår är det rätta för att
uppnå målet. Region Gotland avstyrker därför att utredningens förslag skulle
läggas till grund för lagstiftning utan ytterligare utredning. I en fortsatt
utredning bör utredas ett tydligt statligt ansvar för standardisering, som vi
uppfattar rätt väg att gå för att nå målet.
Region Gotland som ansvarar för både hälso- och sjukvården och
socialtjänsten upplever att det ligger stort fokus på hälso- och sjukvården
medan social~änsten och övriga vårdgivare berörs mer perifert trots att
motsvarande utmaningar även fmns där.
Ptoportionalitetsprincip innebär att en inskränkning i den kommunala
självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de
ändamål som har föranlett den. Utredningens förslag begränsar det kommunala
självstyret vilket leder till att samordning i första hand bör sökas genom
samverkan och i sista hand som lagstiftning och statlig styrning.
Det är rimligare att styrningen minimeras till det nödvändigaste, vilket innebär
att krav skall ställas på implementering av nationella standarder för
informationsutbyte mellan system.
Vilken reglerings nivå som utredningens egentliga utfall hamnar på är svåra att
bedöma och med det fmns det risker med att en övertro på regleringarna skall
skapa en bättre måluppfyllelse än en mera försiktig inställning. Utredningen är
otydlig i vilka krav som kommer att ställas framöver, och på vilken detalj nivå.
Det är också oklart hur förslagen ska fmansieras.
Region Gotland är också kritiska till att utredningen inte tar ställning till arbetet
med invånartjänster. Invånar~änster (t. ex. Journal på nätet, Mina intyg och
Soctanter på nätet) är en viktig del i det totala e-hälsoarbetet och ett område
där det händer och kommer att hända mycket framöver. Då offentlig
verksamhet har som huvuduppdrag att värna sina medborgare förfaller det
ologisk att utesluta förmågan att leverera innevånartjänster då
informationsmängderna är desamma som de som utredningen behandlar.
Utredningen anger att övriga åtgärder som föreslås även skall gynna
utvecklingen av invånartjänster. Det kan dock ge motsatt effekt om styrningen
blir för detaljerad. Hur ett utfall blir kan man dock inte veta utan att man även
väver in dessa tjänster i helheten.
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Utifrån detta bör fokus ligga på att defmiera vilka standarder, i enlighet med
resonemang om standard som begrepp, och inriktning som skall användas.
Vilka informationsmängder och termer som är absolut nödvändiga behöver
defmieras, anges och fastställes. Vår uppfattning är att detta skulle räcka för att
interoperabilitet kan uppnås.
Utveckling och det praktiska arbetet sker på golvet i interaktion mellan
professionen och patienter inte på en statlig nivå. Där av behöver detaljerna
hanteras nerifrån och upp och där en statlig styrning skall definiera ramarna
som ger handlingsfrihet. Det ger organisationerna möjlighet att använda och
välja sitt IT-stöd utifrån sina verksamhetsbehov utan att hindra en nationell
samverkan. En sådan distribuerad modell kan sedan hantera såväl nationella
tjänster som lokala behov, så som att uppfylla PSI-direktivet eller att skapa
vårdrelaterade e-tjänster för medborgarna.
Utredningens ambition att skapa bättre förutsättningar för en ändamålsenlig
och säker informationshantering är bra. Vi bedömer dock att förslagen inte är
praktiskt genomförbara på det sätt som de beskrivs och med den nationella
bredd som eftersträvas.
Utifrån ovanstående är det tveksamt om den föreslagna samverkansnämnden
är lösningen. Det kan ifrågasättas om problemen löses genom att bygga upp
ytterligare en organisation i ett redan snårigt orriråde med många olika aktörer
både nationellt och internationellt, vilken dessutom blir en sektorsorganisation.
Många delar är att anses som övergripande struktur för hela det offentliga
Sveriges och bör med det vara en del i den nationella digitaliseringen.

Påverkan
Hur utredningens förslag påverkar t.ex. en kommun är svårt att bedöma
eftersom det bygger på vilka beslut som tas och på vilken nivå besluten
kommer att ligga. Det fInns en risk att en detalj styrning avsevärt kommer att
påverka kommunernas självstyre då IT-system inte kan ses som en fristående
del utan är ett stöd till verksamhetsprocesserna och hur verksamheterna
fullföljer sitt uppdrag och uppnår sina mål. Att minska handlingsutrymmet
genom detalj styrning kan komma att minska effektiviteten och minska
möjligheten till ett innovativt arbete för att kontinuerligt förbättra vård och
omsorg.
Det fInns skillnader i hur landsting i förhållande till kommuner, statlig
myndighet och annat privat företag hanterar vård- och omsorgsfrågor. Idag
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fInns en skillnad i synsätt hur IT-stöd skall hantera mellan kommuner och
landsting. De ansatser som nämns i utredningen från Inera AB och SKL har till
dagens datum varit landstingstunga och inte i någon större omfattning tagit
hänsyn till kommunernas behov och förutsättningar.
Om det t.ex. inte ges någon möjlighet att styra upphandling och inköp, för
vilket systemstödjinformationssystem organisationerna bedömer är lämpligast
utan att är hänvisad till samverkansnämnden, innebär det flera problem. Idag är
många verksamheter specialiserade vilket innebär att detta återspeglas i
systemstöd. Idag går det inte att säga att ett ärendesystem eller journalsystem
passar alla. Konsekvensen blir att man behöver anpassa verksamheten efter
systemet och inte tvärtom vilket är det korrekta då IT skall vara ett stöd till
verksamheterna. Erfarenheten visar också att inget system kan täcka alla
behov.
En annan problemställning är att inom vissa marknader är utbudet, och med
det konkurrensen, begränsat vad gäller t.ex. journalsystem. Att styra systemval
riskerar att det skapas en monopolställning på marknaden som inte är
önskvärd. Utredningen säger själva i konsekvensanalysen att konsekvenserna
av utredningens förslag kommer att bli märkbara i flera delar av kommunernas
och landstingens verksamheter. Förslagen påverkar förutsättningarna för att
bedriva kommunal verksamhet. Ett av de argument som utredningen använder
för att motivera den inskränkningen är att bibehålla verksamheternas kvalitet
och att värna värden som patient- och brukarsäkerhet, jämlik vård och omsorg,
samt ständig utveckling.
Ekonomi

Alla förändringar och krav kommer att generera en kostnad. Utredningen väljer
att i konsekvensanalysen göra det lätt för sig genom att säga att det innebär till
viss del krav men som informationssystemen redan borde uppfylla. Oavsett
vad man tycker så ser inte verkligheten ut på det sättet. Lägger man sedan till
att det idag fInns både lagstadgade delar men även delar som är valbara i de
nationella satsningarna och där olika organisationer prioriterat olika så kommer
den ekonomiska påverkan att bli större än vad utredningen anser. Detta gäller
även ambitionsnivån där det kan skilja en hel del mellan en liten kommun och
en större. Det går inte heller att säga att den samverkan och överenskommelser
som idag fInns ligger i paritet med vad en samverkansnämnd kommer att
besluta.
Kostnadsbilden för en omställning kommer också att bero på vilken tidsaxel
som skall tillämpas. En längre period för anpassning ökar möjligheten att bära
en del av kostnaden inom befIntlig ram medan en kortare period ökar behovet
av ekonomiskt stöd. Verkligheten är också att det fIn11s ett avsevärt arv av
informationssystem som förvaltas inom vård och omsorg.
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Utredningen föreslår att kraven på anpassning endast skall rikta sig mot
upphandling och utveckling och på det sättet görs successivt. Det innebär dock
i praktiken att tidsaxeln kan komma att sträcka sig 10-15 år framåt i tiden.
Vidare så beskriver utredningen svårigheten att beräkna en
omställningskostnad.
Om det ställs krav på kommuner, landsting, statliga myndigheter och privata
vårdgivare så kan man inte bortse från att varje nytt krav kommer att generera
en kostnad oavsett om en organisation har ambitionen i sig. Dagens valfrihet är
ofta det som balanserar önskvärt läge och ett realistiskt läge utifrån ekonomiska
förutsättningar. Att sedan som det står "Samverkansnämnden i samband med sina

besittt ävetl redovisar en ekonomisk analYs av sina besittt som visar vilka ekonomiska
rffekter besittten kan jO"roäntas få jör kommttner och landsting samt jO"retag. " kommer inte
att hjälpa då förutsättningarna är olika mellan de olika organisationerna. Det
rimliga är att statens beslut som föranleder kostnader för kommuner även
flnansieras av staten.

Vikten av strukturerad information
UtredningetIs bild är att de lokala och regionala arbetena med gemensam
injormationsstrtlktttr som idagpågår (avmitt 5.4) främst J!yrs av lokala och regionala
beho1) i det dagliga arbetet. Det är dock problematiskt att dessa och andra lokala och
regionala arbeten, så1)itt tttredningen kan bedöma, till stor del bedri1)s i separata spår både
från 1)arandra och från Socialstyrelsetls nationella arbete.
På samma sätt som man behöver ha en gemensam syn, standard, för att
tekniskt kommunicera mellan olika system så behöver man också hantera
informationen på ett enhetligt sätt. Att använda en standard för information
och en informationsstruktur är rimligt och nödvändigt för att skapa
interoperabilitet. Samtidigt kan detta inte gälla all information som flnns inom
vård och omsorg utan en tydlig deflnition på det allra nödvändigaste behöver
skapas. Utredningen har en indelning som kan anses vara en bra utgångspunkt.
Här är också värt att notera att information för att hantera invånartjänster
måste flnnas med i informationsstrukturen då det är ur samma
informationsmängd som man kan tillhandahålla öppen data eller e-tjänster för
medborgarna, t.ex. "journal på nätet".

Öppna data PSI
I framtiden kommer mer och mer information att tillhandahållas av de
offentliga organisationerna. Att samma typ av informationsmängd har samma
format underlättar. Var informationen flnns är i sammanhanget ointressant så
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länge den uppfyller en gemensam standard för teknisk- och
informationsstruktur och kan förvaltas nära källan som producerar den.

Organisation
Den samlJerkansorganisation som utredningen flireslår biir ryggaJ upp inom ramen flir
bdintliga strukturer och aktiJrer. Det innebär att insatser genomflirs av olika aktiJrer som
delar av deras verksamhet.
Utredningens förslag på ny organisation för att tydliggöra samverkan och
styrning på nationell nivå är i grunden bra. Att E-hälsomyndigheten får ett
större ansvar och att det med det sker en förflyttning av nationell hantering av
E-hälsa från landstingen till en mera heltäckande nationell syn där även
kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivares intressen beaktas
likvärdigt. Syftet med att tillsätta en nationell samordnare kan ifrågasättas. Det
naturliga hade snarare varit att E-hälsomyndigheten fått det uppdraget som i
utredningen föreslås ligga på den nationella samordnaren.
Många av de nya uppdrag som E-hälsomyndigheten föreslås få - att koordinera
det nationella e-hälsoarbetet, ta fram handlingsplan, vara värdmyndighet åt
samverkansnämnden med mera - tangerar det som idag utförs av Inera. Det
framgår inte av utredningen hur Ineras roll/uppdrag kommer att förändras och
hur landstingen framöver ska förhålla sig till Inera. Det framgår inte heller med
önskad tydlighet exakt vad som kan komma att flnnas i den framtida
handlingsplanen eller om den kommer att ersätta eller komplettera den
nuvarande handlings plan som fd Cehis tagit fram.
Att nämndens fokus skall ligga på professioner, patienter och brukare är rätt
väg att gå. Som utredningen bedömer så skall nämndens beslut ha patienternas
och brukarnas säkerhet i fokus och samtidigt vara så användbara som möjligt
för huvudmän och verksamheter. Däremot är förslag på sammansättning på en
samverkansnämnd inte rimligt ur ett landstings, kommuns eller privat
vårdgivares perspektiv. Det flnns ingen av de nämnda som kan ta på sig en roll
att företräda alla inom respektive grupp. Med det så flnns det ingen möjlighet
att förankra besluten hos berörda aktörer. Det är mer rimligt att det hanteras
via intresseorganisationer som SKL och motsvarande för den privata sidan.
Beroende på vilken nivå man tänker sig att nämnden skall besluta så är detta en
utmaning att samordna 290 kommuner och 21 landsting.
Myndigheter som har som uppdrag att hantera tillsyn behöver inte utökas utan
det är som utredningen beskriver snarare ett utökat samarbete som behövs.
Även den stödjande rollen kan utvecklas för t.ex. Datainspektionen, som skulle
kunna vara mer rådgivande i tillsynsfrågorna.
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Informationssäkerhet
Informationssäkerhet är styrande för hur man hanterar information och hur
IT-säkerheten effektueras, d.v.s. vilka skyddsmekanismer som skall tillföras en
viss informationsmängd. Informationssystemen innehåller en eller flera
informationsmängder som behöver hanteras ur ett säkerhetsperspektiv. En del
i detta är att informationen klassas, vilket också är en förutsättning för att
information skall kunna överföras mellan system. Ett mottagande system måste
kunna hantera den klassning som informationen har för att rätt hantering och
skydd kan erbjudas. Klassningen kan också ge information om vilka krav på
kap abilitet överföringen behöver uppfylla. Varje organisation har ansvar för att
hantera informationssäkerhet och detta skall ske på ett organiserat sätt som är
hållbart över tid. Det görs genom att använda ett ledningssystem för
informationssäkerhet, vilket är ett standardiserat sätt att hanteras
informationssäkerhet. Utredningen föreslår att E-hälsomyndigheten skall få ett
uppdrag att ge råd och stöd samt utveckla informations säkerheten för vård och
omsorg. Det är mera naturligt att utöka MSB:s uppdrag istället för att skapa två
organisationer som hanterar samma frågor. Informationssäkerhet är dessutom
en del som berör alla offentliga förvaltningen, vilket gör att den behöva
hanteras ur ett nationellt perspektiv snarare än för enskilda områden.

Standard
Det är bra att utredningen förtydligar begreppet standard och att man även
anger den koppling som flnns till EU inom området. Det florerar en hel del
tolkningar av standard och det är tekniskt ett stort hinder för öppenhet och
interoperabilitet. Genom att tydliggöra att samverkan skall ske via öppen
standard undanröjs hinder som uppstår via proprietära gräns snitt eller
proprietära de facto standarder som ger inlåsnings effekter mot leverantörer
snarare än att uppmuntra till öppenhet och konkurrens.

Arkitektur och interoperabilitet
Det flnns flera orsaker till att det idag flnns problem med interoperabilitet på
ett nationellt plan, där en av dem är mängden av organisationer. Varje
organisation har sitt ansvar och har utifrån det skapat IT-stöd utifrån sina
förutsättningar. Dessa förutsättningar är olika även om man i grunden har
samma uppdrag vilket inte går att bortse från. Nationell styrningen måste
därför alltid balanseras så att bara det nödvändigaste, för att uppnå målen, som
regleras och omfattas av styrningen.
Som utredningen säger så flnns det olika delar där förmåga till interoperabilitet
måste uppfyllas. Förutom semantiska och tekniska krav kan interoperabilitet
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följa av att verksamheten bygger på standardiserade processer eller att
informationshanteringen sker på ett standardiserat sätt. Av det kan man att det
är av vikt att det är en fråga för respektive verksamhet att hantera sina
processer så att interoperabilitet kan uppnås. Avgörande är att man börjar i
verksamheten och dess processer och inte i teknik och/ eller i produktval vilket
hämmar och förhindrar informationsutbyte mellan olika organisationer.
Grunden måste vara att det är gränssnitten och informationsmängderna som
skall vara standardiserade för att skapa möjlighet för utbytet, inte valet av
produkter eller leverantörer.
Ett eller flera system
Det är lätt att försöka lösa interoperabilitet problemen genom att skjuta
ansvaret högre upp i kedjan och att förespråka nationella lösningar t.ex. ett
nationellt journalsystem. Och som utredningen säger så löser det inte
problemen:

Det viktigaste m:gttmentet mot gemensamma rystem är, e1lligt tttredninge1l, att även om ett
gediget arbete gö'rs med kra1!Jiällning så skttlle en sådan lö'Jtling ändå inte lösa det
grttndläggande problemet, nämlige1l det att informatione1l i rystemen inte är strttktttrerad och
innehåller e1ltydiga termer och begrepp.
FÖ1utom detta så har de ansatser som har gjorts med gemensamma system eller
plattformar för en större mängd organisationer visat på att rörligheten och
utvecklings förmågan inte förmår att följa verksamhets behov. Det är även svårt
att ta tillvara på innovationer och den allmänna tekniska utvecklingen. Det
fmns även exempel på att stora systemet inte kommit ur planeringsstadiet
innan behovsbilden blivit föråldrad. En ökad specialisering gör det också
omöjligt att försöka skapa ett system som passar alla. Det gör att
verksamheterna får anpassa sig till systemet, istället för att systemet stödjer
verksamheten.
Vårdgivarnas nuvarande frihet att själv välja informationssystem begränsas. I
förlängrIingen kommer det möjligen också att påverka arbetssätt rutiner,
processer etc. eftersom sådant är starkt förknippat med det systemstöd som
finns.
Utifrån detta så är det ett korrekt resonemang som utredningen för med
tillägget att grunden i ett nationellt samarbete måste bygga på en distribuerad
modell där förekomsten av många lokala eller molnsystem kan leva i symbios
med nationella och internationella system eller plattformar. Vi instämmer i
utredningens formulering: liEn

tttredningens utgångspttnkter är dätjrjr att i jlirslagen
inte behandla jottrlzal!)lstemen i sig utall istället joktfJera på i;ljormatioJlshantering och
jlirutsättningarfljr denna. Fö"rslagen i betänkandet kan dätför sägas l)ara rystem- o(h
tekniknetttrala.
/I

at)
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Molntjänster
Systemets driftform är inte en fråga i sig utan är en slutsats av andra delar. Ur
ett informationssäkerhetsperspektiv är det informationens skyddsvärde som
styr vilka skyddsmekanismer som skall tillföras systemet eller dess omgivning.
I<.:ravställningen sker utifrån den klassning som görs av informationen. Att som
utredningen förespråkar kravställa generellt för system eller tjänster för vård
och omsorg är inte rimligt, då det skulle sätt nivån för alla system på den nivån
som behövs för det högst klassade systemet. En bättre metod är att utveckla
informationsklassningen så att utfallet även kan ge kravställning mot
leverantörer eller inför en upphandling

HSA
HSA katalogens användning framöver är som utredningen konstaterar inte
okomplicerad och om den skall underordnas statlig kontroll behöver det
analyseras närmare. HSA skapades för att hantera hälso- och
sjukvårdsinformation inklusive personaL Förutom de andra iakttagelserna som
utredningen identifierat så innebär kopplingen mot behörigheter och SITHS
att det blir komplicerat för en kommun där man även vill använda SITHS som
*nstelegitimation utanför vård och omsorg.

SITHS
I utredningen anges att under 2014 sysselsatte SITHS 6,5 personer och Inera
AB:s kostnader uppgick till cirka 23 miljoner kronor. Detta kan vara
missvisande då det krävs en omfattande administration inom varje ansluten
organisation för att besätta nödvändiga roller. Det innebär att den totala
kostnaden för att vård och omsorgen själva ska kunna hantera en elektronisk
identifikation är betydligt större. Ur ett perspektiv där ambitionen är att
samordna alla delar som hanterar vård och omsorg vore det önskvärt om man
bedömer om man skall fortsätta med SITHS eller istället välja att använda
svensk e-legitimation.

Identiteter
En allt viktigare del i detta är ägandet av identiteter då det styr mycket av
informationsflödena och tillgången till information. För att säkerställa kvalitet
och riktighet i identiteter krävs att hanteringen är decentraliserad. Generell går
utvecklingen mot en miljö där många organisationer och leverantörer är
delaktiga i hanteringen av informationssystem. För att hantera tillgången till
informationsmängder i en distribuerad miljö på ett rimligt sätt krävs att
organisationen äger sina identiteter, då det bara är nära källan som riktigheten
kan garanteras. Hantering av autentisering behöver kunna ske på ett hanterbart
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sätt. Här går utvecklingen mot federativa lösningar, vilket blir kravställande för
alla framtida informationssystem.

Infrastruktur - framtida inriktning och ägande

u tredningen tar upp frågan om det borde finnas ett särskilt
kommunikationsnät för hälso- och sjukvården likt Sjunet. Utredningen tar inte
ställning till frågan utan anser att det behöver utredas vidare. I det här
sammanhanget behöver man ta hänsyn till alla organisationer som berörs. De
flesta som har gjort en bedömning av Sjunet idag anser inte att det är ett slutet
nät. Ett nät i den omfattningen kommer aldrig att kunna vara så slutet att de
som är anslutna kan lita på att de skyddsmekanismer som fInns i nätet är
tillräckliga. Diskussioner om kommunikationsnät för hälso- och sjukvården har
en tendens att bli landstings tungt då deras huvudtrafIk kan hanteras där. För en
kommun, statlig myndighet eller privat vårdgivare så är Internet bärare av
huvuddel av deras externa trafIk. Det blir då bara kostnadsdrivande och en
onödig tekniskt påbyggnad för att ha olika nätinfrastrukturer. Praktiskt så har
omgivningens krav på Sjunet inneburit att de behöver tillhandahålla
kommunikation/ trafIk från Internet t.ex. för videotjänster men även för
privata vårdgivare. Det visar på att det finns en svårighet att rent praktiskt
hantera en teoretisk ide om ett kommunikationsnät för hälso- och sjukvården.
Lägger man sedan till den utvecklingen som sker i samhället och för anställd
personal där tillgång till Internet sker via olika nät Oeverantörer) beroende på
var man är och med vad man kommunicera med så behöver tjänste tillgången
vara nätneutral.

Läkemedelslistan
Läkemedelslistan tar stor plats i utredningen. I beskrivningen om
läkemedelslistan anges följande syften:
~yftet med den gemensamma

läkemedelslistan är att ge de
'yrkestftö"vare som ordinerar, administrerar och expedierar läkemedel och andra IJaror, tillgång till aktuella och korrekta ltppgifter
så att klJalitet och säkerhet vid denna verksamhet kan säkmlällas.
~J!ltet

är även att patienten ska få tillgång till ltppgifter om de läkemedel och andra IJaror som har ordinerats och expedierats till ben.
Det framgår dock inte villm problem som är tänkt att lösas. Ett antagande är
att professionen idag saknar ett fullständigt underlag för vilka läkemedel som
har förskrivits en patient och med det inte litar på de uppgifter som fInns. För
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att ha tilltro till en läkemedelslista innebär det att listan behöver vara i det
närmaste 100% korrekt.
Förslaget till gemensam läkemedelslista avstyrkes. En sådan lista ska vara
patientens egen, inte sjukvårdens. Patienten ska kunna ge sin tillåtelse att listan
kopplas till sina vårdgivares journalsystem
Som det beskrivs i utredningen blir den gemensamma läkemedelslistan ett nytt
system som ligger utanför verksamheternas journalsystem. Det kommer
därmed att krävas en integration av läkemedelslistan med journalsystemen.
Alternativet är annars att läkare och sjuksköterskor måste logga in i flera
parallella system, vilket är tidskrävande och mindre patientsäkert.
Förslaget innebär ökade kostnader för landstingen, dels för att fmansiera
läkemedelslistan och dels för integration med det egna journalsystemet.
Syftet att förbättra tillgången till samlad information om patientens läkemedel
genom en gemensam lista är gott, men kan inte genomföras med annat än att
patienten själv vill detta. En nationell ordinationsdatabas med "all"
medicinering riskerar därför bli en dyrköpt utopi.
Aven om alla ordinatörer genom lag tvingades att dokumentera sina
ordinationer i en gemensam lista skulle den aldrig bli komplett och på så sätt
tillförlitlig, om inte patienten själv medverkar till det. Därför måste en digital
läkemedelslista vara patientens egen, inte sjukvårdens, med möjlighet att
kopplas till journalsystem
På det sättet skulle också integriteten för en enskild medborgare kunna
hanteras då det är självklart att patienterna själva skall kunna styra över vad och
vem som skall kunna komma åt patientens uppgifter.

Standard för reservnummer
Det behövs en nationell standard för reservnummer. Utredningen berör inte
problemområdet personer med ökat skyddsbehov. Dessa individer riskerar
idag att få en sämre vård pga. risken att deras identitet röjs. De möjligheter som
idag står till buds att skydda innebär fysiska begränsningar för
informationsdelning. Reservnummer är den lösning som bör användas men då
krävs en nationell standard så att varje reservnummer blir unikt och kan gälla
överallt i Sverige.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

RS remiss - Betänkande av E-hälsokommittén ""Nästa fas i
e-hälsoarbetet" (SOU 2015:32)
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås godkänna förvaltningens förslag till
yttrande och skicka det vidare till regionstyrelsen för gemensam beredning av
remissvar.
Sammanfattning

Förslaget till ny samverkansorganisation tillstyrkes i princip men med följande
invändning: En förändrad styrning av e-hälsoarbetet måste även definieras i
ekonomiska termer. Finansieringsprincipen ska gälla.
Förslaget till gemensam läkemedelslista avstyrkes. En sådan lista ska vara
patientens egen, inte sjukvårdens. Patienten ska kunna ge sin tillåtelse att listan
kopplas till sina vårdgivares journalsystem.
Förslaget till E-myndighetens ändrade uppdrag måste även omfatta patienters
och medborgares tjänstebehov för att bli komplett.
Det behövs en nationell standard för reservnummer.

Bakgrund
Utredningen föreslår följande
Ny samverkansorganisation

•

Utredningen föreslår en samverkansorganisation för utvecklingsarbetet
inom e-hälsoområdet i form av en styrgrupp under ledning av
Socialdepartementet och en koordineringsgrupp ledd av Ehälsomyndigheten. Styrgruppen ska besluta om en handlingsplan för
nationell e-hälsa. Koordineringsgruppen leder arbetet som utgår från
handlingsplanen.
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•

•

•

En samverkansnämnd inrättas med mandat att besluta om grundläggande
förutsättningar för informationshantering. E-hälsomyndigheten blir
värdmyndighet för nämnden. Syftet är att främja tekniska och semantisk
interoperabilitet vid behandling av personuppgifter inom hälso- och
sjukvård, på öppenvårdsapotek och i socialtjänst. Inspektionen för vård
och omsorg, Datainspektionen och Läkemedelsverket ska kunna utöva
tillsyn över hur nämndens beslut följs.
De beslut som Samverkansnämnden fattar är bindande myndighetsbeslut
om krav på informationssystem i hälso- och sjukvården, på
öppenvårdsapoteken och i socialtjänsten. Idag formulerar Inera sådana
krav, men Inera AB är ett bolag och saknar mandat att fatta bindande
beslut. Nämndens beslut kan i vissa delar innebära en höjd ambitionsnivå
för landsting och kommuner.
Samverkansnämndens beslut kommer att påverka även användning och
utveckling av informationssystem i landsting och kommuner hos företag.
Det är dock inte möjligt att veta vilka eller hur många beslut som
samverkansnämnden kommer att fatta per år. Följaktligen är det mycket
svårt, eller till och med omöjligt, att i detalj beskriva de ekonomiska
konsekvenserna av nämndens potentiella beslut.( Sid 450)
Utredningens uppfattning är att nämndens beslut initialt kommer att leda
till behov av investeringar i informationssystem och till kostnader att
avveckla och fasa ut äldre system – ”puckelkostnader”. (S 450-451)

Ny gemensam läkemedelslista

•

•

•

Utredningen föreslår ett införande av en ny gemensam läkemedelslista i
syfte att ge hälso- och sjukvården tillgång till samma information i
receptregistret som apotek och patient har. Det är ett omfattande arbete
som införs stegvis. Alla som ordinerar och expedierar läkemedel blir
skyldiga att använda den gemensamma listan som enda informationskälla.
Den gemensamma listan kommer också att i olika utsträckning kräva
anpassning av landstings och kommuners informationssystem.
Utredningens förslag är att drift, förvaltning och löpande utveckling av
den gemensamma läkemedelslistan ska finansieras med avgifter från
landsting, kommuner och apoteksaktörer enligt en ny finansieringsmodell.
Utredningens förslag innebär att alla ordinatörer ska vara skyldiga att
dokumentera sina ordinationer i den gemensamma läkemedelslistan, som
lagras hos och tillgängliggörs av E-hälsomyndigheten.

E-hälsomyndighetens uppdrag

•

E-hälsomyndigheten kommer att få ett tydligare myndighetsuppdrag om
gemensam informationsstruktur.
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•

•

•

E-hälsomyndighetens uppdrag utvidgas och utredningens förslag gör Ehälsomyndigheten till den koordinerande kraften i det nationella ehälsoarbetet.
o E-hälsomyndigheten ska koordinera det nationella e-hälsoarbetet i
samverkansorganisationen och insatserna i handlingsplanen. (Sid
453 och framåt).
o Vara värdmyndighet åt samverkansnämnden och ansvara för
ärenden nämnden ska besluta om.
o E-hälsomyndigheten ska kommunicera nämndens beslut.
o E-hälsomyndigheten får ett instruktionsenligt ansvar att verka för
god informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter i
hälso- och sjukvården, socialtjänsten och på öppenvårdsapoteken.
o E-hälsomyndigheten får ett instruktionsenligt ansvar att i samråd
med socialstyrelsen utvecklas och förvalta de informationssystem
som krävs för tillgängliggörande av en gemensam
informationsstruktur.
o E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen får i uppdrag att utreda
ansvaret för den gemensamma informationsstrukturen samt
kodverket för laboratoriemedicinska analyser kan delas mellan
myndigheterna.
o Bygga upp, förvalta och löpande utveckla den gemensamma
läkemedelslistan.
Den gemensamma informationsstrukturen blir ett ansvar för
Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten. Det innebär bland annat att Ehälsomyndigheten får ett instruktionsenligt ansvar att utveckla och förvalta
de informationssystem som krävs för tillgängliggörande av en gemensam
informationsstruktur för hälso- och sjukvård och socialtjänst.
”Det kan behöva utvecklas olika tekniska lösningar för att användare i sina
informationssystem ska kunna följa den gemensamma informationsstrukturen. Den här
sortens arbete pågår idag inom ramen för Inera AB så det är enligt utredningen av stor
vikt att E-hälsomyndigheten har ett nära samarbete med Inera AB i detta uppdrag.”
sid 241.
Förslagen kommer att begränsa fullmäktiges möjligheter att fatta beslut
om upphandling och inköp av informationssystem eftersom
samverkansnämndens beslut måste följas.

Övrigt

Utredningen föreslår förändringar i patientdatalagen för att förtydliga att
huvudmännen för hälso- och sjukvård har ett ansvar att se till att de vårdgivare
som är verksamma med huvudmannens finansiering använder
informationssystem som kan användas för ändamålsenligt och säkert utbyte av
personuppgifter.
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Kommentarer till utredningens förslag
Kommentar angående samverkansnämnd

Den nya samverkansnämndens beslut ställer krav på landstingen som till
skillnad från idag blir tvingande. Det som utredningen kallar ”höjd
ambitionsnivå” kommer sannolikt att medföra kostnader som idag varit
möjliga att avstå ifrån.
Omfattningen av sådana beslut är idag okänt. Det innebär stor osäkerhet både
vad gäller framtida kostnader men även behov av bemanning. Beslut som
exempelvis rör användning och utveckling av informationssystem kan påverka
ett landsting i ganska hög utsträckning och hos ett litet landsting blir detta
mycket märkbart.
De puckelkostnader som beskrivs är förutom rena kostnader för inköp
förknippat med en hel del personalkostnader samt påverkan på verksamheten i
stort. Ett systembyte och liknande införanden påverkar hela verksamheten
under en inte alltför oansenlig tidsperiod. Kostnader för kommande drift och
förvaltning av dessa system måste också beaktas. Idag är detta något som
landstingen styr över själva och kan planera in när det är lämpligt. Framöver är
förslaget att dessa beslut tas av samverkansnämnden.
Kommentar angående gemensam läkemedelslista

Som det beskrivs i utredningen blir den gemensamma läkemedelslistan ett nytt
system som ligger utanför verksamheternas journalsystem. Det kommer
därmed att krävas en integration av läkemedelslistan med journalsystemen.
Alternativet är annars att läkare och sjuksköterskor måste logga in i flera
parallella system, vilket är tidskrävande och mindre patientsäkert. Förslaget
innebär ökade kostnader för landstingen, dels för att finansiera
läkemedelslistan och dels för integration med det egna journalsystemet.
Syftet att förbättra tillgången till samlad information om patientens läkemedel
genom en gemensam lista är gott, men kan inte genomföras med annat än att
patienten själv vill detta. En nationell ordinationsdatabas med ”all”
medicinering riskerar därför bli en dyrköpt utopi.
Även om alla ordinatörer genom lag tvingades att dokumentera sina
ordinationer i en gemensam lista skulle den aldrig bli komplett och på så sätt
tillförlitlig, om inte patienten själv medverkar till det. Därför måste en digital
läkemedelslista vara patientens egen, inte sjukvårdens, med möjlighet att
kopplas till journalsystem.
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Kommentar angående E-hälsomyndighetens uppdrag

Många av de nya uppdrag som E-hälsomyndigheten föreslås få - att koordinera
det nationella e-hälsoarbetet, ta fram handlingsplan, vara värdmyndighet åt
samverkansnämnden med mera - tangerar det som idag utförs av Inera. Det
framgår inte av utredningen hur Ineras roll/uppdrag kommer att förändras och
hur landstingen framöver ska förhålla sig till Inera.
Det framgår inte heller med önskad tydlighet exakt vad som kan komma att
finnas i den framtida handlingsplanen eller om den kommer att ersätta eller
komplettera den nuvarande handlingsplan som fd Cehis tagit fram.
Landstingens nuvarande frihet att själv välja informationssystem begränsas. I
förlängningen kommer det möjligen också att påverka arbetssätt rutiner,
processer etc eftersom sådant är starkt förknippat med det systemstöd som
finns.
Det kommer att krävas väldigt tydlig information framöver för att landstingen
ska veta vem som gör vad inom eHälsaområdet och framförallt vad som gäller
i gränslandet mellan Inera och E-hälsomyndigheten.
Utredningen berör inte problemområdet personer med ökat skyddsbehov.
Dessa inidivider riskerar idag att få en sämre vård pga. risken att deras identitet
röjs. De möjligheter som idag står till buds att skydda innebär fysiska
begränsningar för informationsdelning. Reservnummer är den lösning som bör
användas men då krävs en nationell standard så att varje reservnummer blir
unikt och kan gälla överallt i Sverige.

Maria Dalemar
hälso- och sjukvårdsdirektör
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Socialförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Sara Lidqvist

Datum 26 augusti 2015

Socialnämnden

RS remiss - Betänkande av E-hälsokommittén "Nästa fas i ehälsoarbetet" (SOU 2015:32)
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att lämna förvaltningens svar som sitt svar på betänkandet av
E-hälsokommittén ”Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32).

Bakgrund

Socialdepartementet, Enheten för folkhälsa och sjukvård, har skickat en remiss med
begäran om yttrande över E-hälsokommitténs betänkande Nästa fas i e-hälsoarbetet,
SOU 2015:32. (Betänkadet finns på
http://www.regeringen.se/contentassets/a58d886fdc7f4efcbfcd02dab5431ecd/nasta
-fas-i-e-halsoarbetet-sou-201532)
Betänkandets innehåll

Den utredning som e-hälsokommittén har gjort tar sikte på att skapa bättre
förutsättningar för en ändamålsenlig och säker informationshantering inom hälsooch sjukvård, socialtjänst och vid öppenvårdapoteken för att förbättra såväl patientoch brukarsäkerheten som kvaliteten i verksamheterna.
Utredningen föreslår att en statlig nämnd, Samverkansnämnden, inrättas med Ehälsomyndigheten som värdmyndighet, med mandat att på nationell nivå besluta om
grundläggande förutsättningar och standarder för informationshantering inom hälsooch sjukvård, socialtjänst och vid öppenvårdsapoteken. Ett första fokusområde rör
informationsöverföring gällande läkemedel, men nämnden ska också kunna fatta
beslut om krav på bättre informationsöverföring i andra sammanhang och krav på
användbarhet i verksamhetssystem.
Konkret innebär utredningens förslag förändrad lagstiftning, nya former för
samverkan i det nationella e-hälsoarbetet, inrättande av en nämnd för beslut om krav
på interoperabilitet, nya och utvecklade myndighetsuppdrag samt införande av en
gemensam läkemedelslista som E-hälsomyndigheten ska ansvara för.
Konsekvenserna av utredningens förslag kommer att bli märkbara i flera delar av
kommunernas och landstingens verksamheter. Det arbete med upphandling, inköp
och utveckling av informationssystem som idag till stor del sköts av landsting och
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Ärendenr

Region Gotland
Socialförvaltningen

SON 2015/296

kommuner oberoende av varandra kommer att behöva anpassa sig till krav som
Samverkansnämnden beslutar om.
Utifrån Statskontorets frågeställningar inför beslut som kan få konsekvenser för den
kommunala självstyrelsen konstaterar utredningen att förslagen
• begränsar fullmäktiges möjligheter att fatta beslut om upphandling och inköp
av informationssystem eftersom Samverkansnämndens beslut måste följas,
• påverkar möjligheten till lokal anpassning av informationssystem samt
• innebär en utvecklad statlig tillsyn över informationshanteringen inom och
mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Utredningens förslag innebär ekonomiska konsekvenser för landsting, kommuner
och företag. Det är mycket svårt, eller till och med omöjligt, att i detalj beskriva de
ekonomiska konsekvenserna av Samverkansnämndens potentiella beslut. Dock kan
man anta att nämndens beslut kan leda till krav på investeringar i informationssystem
som innebär ”puckelkostnader” och där det är tveksamt om statlig kompensation
kommer att ges.
Utredningen har valt att föreslå att de krav som kommer att ställas på
informationssystem/verksamhetssystem ska gälla vid upphandling av nya system och
utveckling av nya funktioner i system, inte för befintliga funktioner i befintliga
system.
Utredningen föreslår ikraftträdande av vissa delar från 1 januari 2016.
Bedömning

Utredningens ambition att skapa bättre förutsättningar för en ändamålsenlig och
säker informationshantering är bra. Vi bedömer dock att förslagen inte är praktiskt
genomförbara på det sätt som de beskrivs och med den nationella bredd som
eftersträvas.
Vi är också kritiska till att utredningen inte tar ställning till arbetet med
invånartjänster. Invånartjänster (t.ex. Journal på nätet, Mina intyg och Soctanter på
nätet) är en viktig del i det totala e-hälsoarbetet och ett område där det händer och
kommer att hända mycket framöver.
Utredningens förslag begränsar det kommunala självstyret kraftigt.
Utredningen är otydlig i vilka krav som kommer att ställas framöver, och på vilken
detaljnivå. Det är också oklart hur förslagen ska finansieras.
Vi föreslår därför att man fokuserar på att enas om och ställa krav på implementering
av nationella standarder för informationsutbyte mellan system.
Socialförvaltningen

Marica Gardell
socialdirektör

2 (3)

107

· Nästa fas i e-hälsoarbetet

Betänkande av E-hälsokommitten
Stockholm 2015

A

--I-STATENS OFFENTLIGA
UTREDNINGAR

SOU 2015:32

Sammanfattning

Sammanfattning

SOU 2015:32

Information måste därför kunna utbytas och tillgängliggöras för
berörda professioner på ett säkert sätt.
Utredningen har lagt fram en delredovisning i form aven diskussionspromemoria l för att beskriva den övergripande problembild utredningen har identifierat på e-hälsoområdet. Promemorian
lade också fast den huvudsakliga inriktningen för utredningens
arbete. De mest angelägna behoven att åtgärda var enligt diskussionspromemorian att:
staten behöver styra det nationella e-hälsoarbetet för att skapa
en mer ändamålsenlig och säker informations hantering inom
och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Sådan styrning
kan utföras med hjälp av normering, tillsyn, myndighetsstyrning
och samordning,

Utredningens utgångspunkter

17

-

rollfördelningen mellan statliga myndigheter på området behöver förtydligas,

- staten bör se till att en ny e-hälsostrategi med tillhörande handlingsplan utarbetas,
det behövs nationella krav för att säkerställa en grundläggande
interoperabilitet mellan informationssystem inom vård och
socialtjänst,
E-hälsomyndigheten bör få ett utökat uppdrag, bland annat
inom ovan nämnda områden och när det gäller koordinering av
insatser i handlings planen,
den statliga tillsynen av informationshantering i hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver utvecklas och förstärkas,
staten behöver i större utsträckning kunna ge råd, stöd och vägledning till huvudmän och verksamheter för att underlätta
implementering av befintlig och eventuell ny normering, och att
- arbetet med att införa strukturerad information med entydiga
termer och begrepp bör inledningsvis fokuseras på de områden
där behoven är störst, exempelvis läkemedelsbehandling.

I

Nästa fas i e-hälsoarbetet - En diskussionspromemoria fr~n E-hälsokommitten (S2013: 17).
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En ändamålsenlig och säker informationshantering i hälso- och
sjukvården, på öppenvårdsapoteken och i socialtjänsten kan förbättra såväl patient- och brukarsäkerheten som kvaliteten i dessa
verksamheter. E-hälsokommittens förslag syftar till att ge förutsättningar för en sådan informations hantering.
Utredningens bestämda uppfattning är att det inte är acceptabelt att patienters och brukares säkerhet riskeras till följd av brister
i informationshanteringen. Rätt information i rätt tid för rätt
användare är avgörande för professionernas möjligheter att göra ett
bra arbete mc:d hög kvalitet. Skyddet för den enskildes integritet
måste samtidigt vara starkt. Känsliga personuppgifter måste skyddas mot obehörig åtkomst.
Ändamålsenlighet handlar om att informationen ska vara tillgänglig på ett enkelt sätt och att det ska gå att lita på att den är
korrekt. Det handlar om att informationshameringen ska fungera i
praktiken för professionerna i deras dagliga arbete. Säkerhet syftar
både på skyddet för individens integritet och på rätt tillgång till
korrekt information. E-hälsa syftar på insatser för att med hjälp av
informationssystem och e-tjänster skapa och utveckla en ändamålsenlig och säker informationshantering inom och mellan hälso- och
sjukvården, öppenvårdsapoteken och socialtjänsten, till nytta för
individer, professioner och beslutsfattare.
Utredningen bedömer att behoven av att kunna utbyta information kommer att öka i framtiden, när såväl patienter som brukare i
allt större utsträckning rör sig över gränser. Det gäller till exempel
gränser mellan huvudmän i hela landet, mellan offentliga och
privata aktörer eller mellan olika länder. Rörligheten kan förväntas
öka, bland annat till följd av de möjligheter som patientIagen ger.

SOU 2015:32

Sammanfattning

Landsting och kommuner har länge samordnat sig kring e-hälsofrågorna. Staten har på en övergripande nivå bidragit till utvecklingsarbetet inom ramen för den nationella it-strategin 2005 och
sedan 2010 strategin Nationell eHälsa. Mycket utvecklingsarbete
har genomförts på såväl lokal och regional som på statlig nivå. Den
tekniska utvecklingen har möjliggjort förbättringar i verksamheternas informationshantering och utvecklat verksamheterna. Utredningen anser att det nu är nödvändigt att åstadkomma en bättre
samordning och en starkare styrning av utvecklingen på e-hälsoområdet. I landsting och kommuner behöver ledningens ansvar för
informations hantering och e-hälsa vara en prioriterad fråga.
Utredningen ser mot den här bakgrunden behov av att utveckla
lagstiftning och andra regelverk, koordinera det nationella ehälsoarbetet i en samverkansorganisation, inrätta ett särskilt
beslmsorgan för krav på interoperabilitet och skapa en gemensam
läkemedelslista. Dessutom behövs förtydligade myndighetsuppdrag.

Utredningen föreslår en samverkansorganisation för det fortsatta
utvecklingsarbetet inom e-hälsoområdet. En styrgrupp under ledning av Socialdepartementet ska inrättas liksom en koordineringsgrupp ledd av E-hälsomyndigheten. Styrgruppen ska besluta om en
handlings plan för nationell e-hälsa. Det ska framgå av handlingsplanen vem som ansvarar för respektive insats. E-hälsomyndigheten ska få i uppdrag att vara sammankallande för en koordineringsgrupp och leder därför arbetet inom ramen för organisationen.
Arbetet i organisationen ska utgå ifrån en handlings plan som
beslutas årligen av styrgruppen och utarbetas av koordineringsgruppen.
Utredningen föreslår att regeringen ska tillsätta en nationell
samordnare med uppdraget att inrätta samverkansorganisationen
samt att upprätta en arbetsprocess för samverkansorganisationen.
Den nya samverkansorganisationens första uppgift blir att utarbeta
handlingsplanen.
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SOU 2015:32

Inrätta en beslutande nämnd
Utredningen föreslår att en ny nämnd ska inrättas, Samverkansnämnden, med E-hälsomyndigheten som värdmyndighet. Samverkansnämnden ska med stöd aven ny förordning besluta om krav på
interoperabilitet vid behandling av personuppgifter i hälso- och
sjukvården, på öppenvårdsapoteken och i socialtjänsten. Syftet är
att främja teknisk och semantisk interoperabilitet. Vårdgivare, tillståndshavare för öppenvårdsapotek och de som bedriver socialtjänst blir enligt utredningens förslag skyldiga att följa nämndens
beslut. Tillsynsmyndigheterna Inspektionen för vård och omsorg,
Datainspektionen och Läkemedelsverket ska kunna utöva tillsyn
över hur nämndens beslut följs.
Genom Samverkans nämnden inrättas en nationell aktör med
mandat att besluta om de grundläggande förutsättningarna för
informationshantering. Utredningen föreslår att nämnden ska bestå
av företrädare för E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, ett landsting, en kommun, en tillståndshavare och en privat vårdgivare. Samverkansnämndens konstruktion, menar utredningen, ger goda möjligheter
till förankring av besluten hos berörda aktörer.
E-hälsomyndigheten ansvarar för beredningen av de beslut som
nämnden ska fatta. Beredningen utgör en del av koordineringsarbetet i samverkansorganisationen. Utredningen anser att det
forum som koordineringsgruppen utgör ger goda möjligheter till
förankring av nämndens kommande beslut även i beredningsfasen.

Tydligare myndighetsuppdrag om gemensam
informationsstruktur
Utredningens bedömning är att behovet av strukturerad information med entydiga termer och begrepp är stort inom hälso- och
sjukvården och socialtjänsten; det är grunden för semantisk och
teknisk interoperabilitet, för att professioner ska kunna ge säkra
insatser av hög kvalitet, för att utveckla besluts- och kunskaps stöd
och för uppföljning, kunskapsstyrning och forskning.
Utredningen ser behov av att förtydliga uppdragen för berörda
myndigheter. Socialstyrelsen ska få ett instruktionsenligt ansvar för
att i samråd med E-hälsomyndigheten utveckla och förvalta en
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gemensam informationsstruktur. Socialstyrelsen ska också ge verksamheterna råd och stöd vid införande och användning av den
gemensamma informationsstrukturen. E-hälsomyndigheten ska få
ett instruktionsenligt ansvar att i samråd med Socialstyrelsen
utveckla och förvalta de informationssystem som krävs för tillgängliggörande aven gemensam informationsstruktur för hälso- och
sjukvård och socialtjänst.

Förbättra informationshanteringen i läkemedelsprocessen
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Syftet är även att patienten ska få tillgång till uppgifter om de läkemedel och andra varor som har ordinerats och expedierats till hen.
Förslaget innebär att staten tar ansvar för skyddet av dessa
personuppgifter genom nationell lagring av information. Staten ska
säkerställa berörda professioners tillgång till denna information.
Nästa steg mot att uppnå bättre tillgång till viktig information i
läkemedelprocessen är att även innefatta ordinationer, som görs i
den slutna vården och som ges direkt till patienten, i den gemensamma läkemedelslistan. Det återstår dock enligt utredningens
bedömning en hel del arbete med att utreda vilket behov av informationsutbyte som finns och hur sådana ordinationer ska beskrivas
och struktureras innan detta steg kan tas. Utredningen anser att
detta ytterligare utvecklingsarbete ska inledas så fort som möjligt
och att det ska göras som en insats i den föreslagna handlingsplanen.

Gör huvudmännens ansvar tydligare
Utredningen föreslår förändringar i patientdatalagen för att förtydliga att huvudmännen för hälso- och sjukvård har ett ansvar att
se till att de vårdgivare som är verksamma med huvudmannens
finansiering använder informationssystem som kan användas för
ändamålsenligt och säkert utbyte av personuppgifter. Oavsett om
huvudmannen bedriver all vård i egen regi eller om det är flera olika
aktörer som bedriver verksamheten ska nödvändig information
kunna följa patienten.
Utredningen föreslår också att en huvudman genom att ställa
krav på och följa upp vårdgivare som är verksamma inom huvudmannens ansvarsområde, ska se till att kraven på ändamålsenlig och
säker behandling av personuppgifter som ställs i patientdatalagen
följs.

Ge E-hälsomyndigheten en central roll
Utredningens förslag kommer att göra E-hälsomyndigheten till
den koordinerande kraften i det nationella e-hälsoarbetet. Myndigheten kommer till följd av förslagen att spela en central roll i
arbetet med att uppnå en ändamålsenlig och säker informations-
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Utredningens bedömning är att lagstiftningen som reglerar tillgången på personuppgifter i läkemedelsprocessen behöver utvecklas för att förbättra tillgången till information om patienters läkemedelsbehandling. Det handlar om ett långsiktigt och omfattande
arbete som bör genomföras i flera steg.
Det första steget är en tillfällig lösning i avvaktan på att en
gemensam läkemedelslista kan införas. Det handlar om att ge
legitimerade yrkesutövare i hälso- och sjukvården tillgång till
samma information i receptregistret, som expedierande personal på
öppenvårdsapotek och patienten själv redan har. Utredningen föreslår därför vissa förändringar i receptregisterIagen. Dessa lagändringar föreslås träda i kraft i januari 2016.
Det andra steget är att ta ett helhetsgrepp och införa en ny
lagstiftning som reglerar en gemensam läkemedelslista. En sådan
lagstiftning föreslås träda i kraft i januari 2018. Utredningen anser
att det förberedande arbetet med att inrätta en gemensam läkemedelslista bör inledas omgående. Utredningens förslag innebär att
alla ordinatörer ska vara skyldiga att dokumentera sina ordinationer
i den gemensamma läkemedels listan, som lagras hos och tillgängliggörs av E-hälsomyndigheten. Ordinatörerna ska fullgöra sin
journalföringsplikt genom att dokumentera i den gemensamma
läkemedelslistan. De ordinationer som dokumenteras i den gemensamma läkemedelslistan ska vara tillgängliga för behöriga användare
i hälso- och sjukvården och på öppenvårds apoteken.
Syftet med den gemensamma läkemedelslistan är att ge de
yrkesutövare som ordinerar, administrerar och expedierar läkemedel och andra varor, tillgång till aktuella och korrekta uppgifter
så att kvalitet och säkerhet vid denna verksamhet kan säkerställas.

Sammanfattning
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hantering i hälso- och sjukvården, på öppenvårdsapoteken och i
socialtjänsten.
E-hälsomyndigheten föreslås vara värdmyndighet åt Samverkansnämnden. Myndigheten ska bereda underlaget för nämndens beslut
samt ge råd och stöd när det gäller tillämpningen av besluten.
Vidare föreslås E-hälsomyndigheten vara ansvarig för drift och
förvaltning samt tillgängliggörande av den gemensamma läkemedelslistan. E-hälsomyndigheten ska också vara personuppgiftsansvarig för läkemedelslistan.
Utredningen föreslår också att E-hälsomyndigheten får ett
instruktions enligt uppdrag att verka för god informationssäkerhet
vid behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården, på
öppenvårdsapoteken och i socialtjänsten. Myndigheten ska kunna
ge rad och stöd till vård givare, tillståndshavare och den som
bedriver socialtjänst i arbetet med informationssäkerhet.
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Led ningskontoret
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Katrin Rindlaug

Datum 23 september 2015

Regionstyrelsen

Slutbetänkande av utredningen "Nationell strategi mot mäns våld
mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck" (SOU 2015:55)
förslag till beslut
Remissyttrande till Socialdepartementet avseende utredningen om nationell strategi
mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtyck (SOU 2015:55)
avges enligt ledningskontorets förslag.
Bakgrund
Regeringen föreslår en nationell strategi för att uppnå det jämställdhetspolitiska
delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Regeringens insatser inom området
under åren 2010 - 2014 har utvärderats. Arbetet mot hedersrelaterat våld och
förtryck ingår i uppdraget. Strategin föreslås gälla 2016 - 2025 med årlig uppföljning.
Ett nationellt sekretariat föreslås inrättas i Regeringskansliet. Ett nationellt råd skapas
med representanter från myndigheter och organisationer för att följa strategiarbetet,
informera om forskningsresultat m m. Kraven på myndigheter föreslås öka när det
gäller planering, genomförande och återrapportering. Länsstyrelserna föreslås få
särskilda länssamordnarfunktioner och ett förtydligat uppdrag att verka för operativt
samarbete och lokal och regional verksamhetsutveckling. Regeringen föreslås årligen
upprätta åtgärdsprogram inom åtta målområden. Åtgärderna inriktas mot nationell
styrning och samordning, kunskapsspridning, vålds förebyggande arbete, likvärdigt
rättsväsende samt skydd, stöd och behandling för våldsutsatta samt insatser för
våldsutövare.
Bedömning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har yttrat sig över de delar som direkt berör hälsooch sjukvården. Socialnämnden har yttrat sig över delar som berör nämndens
uppdrag. Ledningskontoret delar näm..l1dernas uppfattning i dessa delar och
kommenterar därtill vissa delar som rör styrning, uppföljning och finansiering.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen lämnar kontorets yttrande som svar på
renussen.

äskog
tf regiondirektör
Bilagor:

,i.

1 förslag till remissyttrande

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland

Ärendenr RS 2015/459

Regionstyrelsen

Handlingstyp Remissyttrande
Datum 29 oktober 2015

Socialdepartementet

Slutbetänkande av utredningen "Nationell strategi mot
mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och
förtryck" (SOU 2015:55)
Sammanfattning

Region Gotland bedömer att förslaget till nationell strategi mot mäns våld mot
kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck utgör en bra grund för fortsatt
arbete. Det är positivt med förstärkning på området och att det skapas tydlighet
kring vad som behöver göras, där en tydlig struktur och organisation underlättar
arbetet.
Region Gotland anser att utredningens analys brister när ingen koppling görs
mellan stora lokala och regionala variationer i ambitionsnivå/insatser och den
bristande hänsyn till finansieringsprincipen som utredningen själv noterat.
Region Gotland anser att de ekonomiska konsekvenserna och förutsättningarna
för kommuner och landsting/regioner måste utredas. De föreslagna
resursförstärkningarna som bedöms nödvändiga för statliga myndigheters och
länsstyrelsers ambitionshöjning måste omfatta även kommuner och
landsting/regioner om nationellt likvärdiga ambitionshöjningar ska få fullt
genomslag.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Region Gotland

Synpunkter på utredningens bedömningar och förslag

8.1 Målområde 1: Nationell styrning, organisering, samordning och
uppföljning
Region Gotland delar utredningens uppfattning att det är ett problem när
styrning sprids över flera myndigheter utan nationell samordning liksom när
insatser och finansiering sker kortsiktigt. Statskontoret lyfter enligt utredningen
risken med "en stor mängd styrsignaler från regeringen och att mängden
uppdrag minskar precisionen i styrningen."
Det är dock angeläget att uppmärksamma att det inte enbart är inom de
nationella myndigheterna som det stora antalet styrsignaler och den kortsiktiga
ofta projektinriktade) finansieringen försvårar långsiktigt strategiskt
utvecklingsarbete. Nationella initiativ som utformas som temporära satsningar
med stimulans- eller projektmedel riskerar att skapa ryckighet och flytta fokus
från helhet och sammanhang till del och tillfållig aktivitet. Det kan innebära att
kraft flyttas från grundläggande arbete för jämställda och jämlika livsvillkor till
kortsiktiga insatser på bekostnad av arbete med de underliggande strukturella
förhållanden som bidrar till att exempelvis mäns våld mot kvinnor kan fortsätta.
Region Gotland menar att frihet från våld i nära relationer bör integreras i den
nationella målstrukturen för folkhälsoarbetet. Det nationella folkhälsomålet; att

skapa samhälleliga fiirutsättllillgar fiir en god hälsa på lika villkorfiir hela befolkningen
innefattar även frihet från våld i nära relationer. I synnerhet inom målområdena
"delaktighet och inflytande i samhället" samt" ekonomiska och sociala
förutsättningar" kan det grundläggande jämställdhetsarbetet och arbetet mot
mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld skrivas in på ett tydligare sätt.

8.2 Målområde 2: Kunskap, kompetens och forskning
Region Gotland anser det är positivt att bcf11ltlig kunskap och kompetens
systematiseras och sprids nationellt. Det är också av vikt att riktlinjer och
arbetsmetoder som tas fram blir nationella.
8.3 Målområde 3: Vålds förebyggande arbete
Region Gotland tillstyrker förslaget att stärka det vålds förebyggande arbetet.
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8.4 Målområde 4: Ett pro aktivt, likvärdigt och samordnat rättsväsende
Region Godand delar utredarens uppfattning att riskbedömningar ska göras i
större utsträckning än idag. Regionen vill dock poängtera att detta kräver
kompetensutveckling av medarbetare, vilket ställer krav på ökade resurser inom
kommun- och landstingssektorn.
8.5 Målområde 5: Skydd, stöd och behandling för flickor och unga
kvinnor som utsätts för pojkar och mäns våld och hedersrelaterat våld och
förtryck samt 8.6 Målområde 6: Skydd, stöd och behandling för kvinnor
som utsätts för mäns våld och hedersrelaterat våld och förtryck
Region Godand delar utredningens uppfattning att det behöver flnns goda och
likvärdiga möjligheter för våldsutsatta att få stöd och hjälp. Tidig upptäckt är
avgörande.
Region Godand stödjer förslagets fokus på unga flickor och unga kvinnor, då
det varit ett mindre prioriterat kunskapsområde.

8.8 Målområde 8: Säkra insatser för pojkar och män som utövar våld mot
flickor och kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtryck
Regionen ställer sig bakom strategin att förhindra att pojkar och män utövar våld
med utgångspunkt i de utsattas säkerhet och våldsutövarens ansvar för sina
gärningar. Forskning och utveckling avevidensbaserade behandlingsmetoder
behövs även för gärningsmän/våldsutövare.
9.1 Kostnadsberäkningar och förslag till finansiering
9.4 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen
Utredningen lyfter fram de stora lokala och regionala variationerna i
ambitionsnivå och insatser men väljer att tolka detta som en fråga om bristande
laglydnad och oförmåga att ta politiskt ansvar. Samtidigt framgår att utredningen
känner till vad Sveriges Kommuner och Landsting lyft fram i remissvar till den
nationelle samordnaren mot våld i nära relationer kring ändringen från 2007 i
socialtjänsdagen 5 kap. 11 § (2001 :453), nämligen att den höjda ambitionen i
socialtjänsdagen inneburit och fortsatt innebär påtagliga kostnadsökningar för
kommunerna. (s. 352) Utredaren menar att det inte ingår i uppdraget att lägga
förslag i syfte att "rätta till eventuella historiska obalanser. Tidigare lagändringar
och propositioner må ha genomförts med bristande hänsyn till
fmansieringsprincipen, men vid dagens datum gäller den lagstiftning och de
regleringar som har beslutats." (s. 353)
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Region Gotland anser att utredningens analys brister när ingen koppling görs
mellan stora lokala och regionala variationer i ambitionsnivå/insatser och de
bristande hänsyn till fmansieringsprincipen som utredningen själv noterat.
Region Gotland anser att de ekonomiska konsekvenserna och förutsättningarna
för kommuner och landsting/regioner måste utredas. De föreslagna
resursförstärkningarna som bedöms nödvändiga för statliga myndigheter och
länsstyrelser ambitionshöjning måste omfatta även kommuner och
landsting/ regioner om nationellt likvärdiga ambitionshöjningar ska få fullt
genomslag.

Björn Jansson
ordförande regionstyrelsen

Per Lindskog
tf regiondirektör
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· Nationell strategi
mot mäns våld mot kvinnor och
hedersrelaterat våld och förtryck

Slutbetänkande av Utredningen som ska föreslå
en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor
Stockholm 2015

,

--I-STATENS OFFENTLIGA
UTREDNINGAR
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Sammanfattning
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Ett viktigt steg i arbetet mot pojkar och mäns våld mot kvinnor
och barn är att tidigt upptäckt vålds utsatthet samt att undersöka de
bakomliggande orsakerna till pojkars och mäns våldsbeteende.

Samordning, struktur och tydlighet

Uppdraget

Tydligare ställningstagande
Mäns våld mot kvinnor och heders relaterat våld och förtryck är ett
allvarligt samhällsproblem som orsakar våldsutsatta kvinnor och barn
stort fysiskt och psykiskt lidande. Det våldsförebyggande arbetet
handlar bl.a. om att minska återfall och upprepad utsatthet genom
strategiska insatser, strukturerade hot- och riskbedömningar, stöd
och skydd till brottsutsatta och insatser/åtgärder för vålds utövaren.
Arbeta med attityder, normer värderingar kring våld, kön och föreställningar om maskulinitet är ytterligare en viktig aspekt.
Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är
brottsliga gärningar. Vi menar att det behövs ett tydligare ställningstagande från samhällets sida om att det handlar om brottsoffer och
gärningsmän.
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Framsteg och utveckling
Regeringens satsningar för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och
hedersrelaterat våld och förtryck har varit omfattande under de
senaste åren. Flera handlingsplaner har tagits fram och uppdrag har
givits till ett stort antal myndigheter och organisationer. En nationell samordnare mot våld i nära relationer har lämnat förslag på insatser inom området.
De satsningar som genomförts av regeringen har medfört att
arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck har utvecklats. Ett stort antal insatser har ägt rum och pågår
fortfarande inom olika myndigheter och organisationer på nationell,
regional och lokal nivå. Kunskapen om mäns våld mot kvinnor och
hedersrelaterat våld och förtryck och metoder har utvecklats under
senare år. Det har bl.a. tagits fram en stor mängd material för både
myndigheter och olika målgrupper såsom föreskrifter, handböcker,
utbildningsrnateriai och vägledningar. Lagstiftningen har även förstärkts inom området och forskningen har bidragit med flera studier
om våldsutsatthet.

2

SOV 2014:71.
SOV 2014:49.
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Utredningen har haft till uppdrag att föreslå en samlad nationell
strategi för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns
våld mot kvinnor ska upphöra. Strategin ska utgöra en grund för
upp föl jning och utvärdering av regeringens framtida insatser inom
området för att nå detta mål. Som en del av uppdraget ingick att
utvärdera och bedöma de insatser som regeringen har genomfört
under åren 2010-2014 för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.
Utredningen har även haft till uppdrag att analysera och bedöma
behovet aven samlad struktur för kunskapsutveckling, kunskapsöverföring och kunskapsstöd för aktörer på området inom ramen
för den befintliga myndighetsstrukturen. Uppdraget omfattar även
arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Det behövs en bättre samordning, struktur och tydlighet när det
gäller arbetet och insatserna för att bekämpa mäns våld mot kvinnor
och heders relaterat våld och förtryck på nationell nivå. Detta framgår tydligt i möten som utredningen har genomfört, i Brås utvärdering! samt i den nationella samordnaren mot våld i nära relationers
betänkande. 2 Att öka effektiveten, kvaliteten och långsiktigheten i
insatserna på området genom en nationell strategi är också regeringens främsta avsikt i uppdraget till denna utredning.

SOU 2015:55
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Samtidigt är det uppenbart att arbetet inte har varit tillräckligt
effektivt, kvalitativt och samordnat i flera myndigheters arbete. Vidare
kan det ifrågasättas om de insatser som genomförts har medfört
sådana förbättringar inom myndigheter, och framför allt för våldsutsatta kvinnor och barn, som avsetts.

Utvärdering visar på brister
I vårt delbetänkande Ett samhälle fritt från våld - Utvärdering av
regeringens satsningar 2010-2014 (SO U 2014:71) redogjorde vi för
Brås utvärdering av satsningar inom området de senaste fyra åren.
Vi kan konstatera att det har skett framsteg inom området under åren
men att det fortfarande kvarstår flera brister i många myndigheters
arbete, bl.a.:
• Brist på strategisk styrning.

Sammanfattning
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Regionala och lokala skillnader
En slutsats när det gäller arbetet mot mäns våld mot kvinnor och
hedersrelaterat våld och förtryck är att det finns stora lokala och
regionala skillnader i de olika myndigheterna arbete, t.ex. hälsooch sjukvården, polisen, socialtjänsten, vilket innebär en fara för rättssäkerheten. Det stöd och skydd en våldsutsatt kvinna får, om kontaktförbud beviljas, om riskbedömning görs eller om en misstänkt
förövare lagförs kan ytterst bero på var hon är bosatt. Denna beskrivning bekräftas av kvinnojourerna, Socialstyrelsens öppna jämförelser, tillsyn som bedrivits på området och av utredningens olika
möten med myndigheter, organisationer och vålds utsatta. Det är
enligt vår mening helt oacceptabelt.
En nationell strategi bör enligt vår mening både kunna leda till
att myndigheterna arbetar med bättre effektivitet och kvalitet samt
samverkar så att lokala och regionala skillnader i kvalitet, resultat
och tillgänglighet minskar.

• Arbete mot våld är ofta ett parallellt spår, vid sidan av ordinarie
arbete.

• Utbildning om våld är obefintlig på de flesta relevanta lärosätens
grundutbildningar.
• Kunskapsluckor finns och måste åtgärdas.
• Förvaltning och implementering behöver stärkas.
• Förebyggande insatser saknas.
• Utvärderingar saknas.
• Att arbeta inom området mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är sällan ett prioriterat område av
chefer på lokal, regional och nationell nivå.
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En stor samhällsekonomisk kostnad
Förutom mänskligt lidande så är mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck kostsamt för samhället. Vi har i betänkandet redovisat uppskattningar av samhällskostnader som rör Sverige
och en socioekonomisk belysning av mäns våld mot kvinnor. Vi har
dessutom tittat närmare på vad ett socialt investerings perspektiv
kan innebära för framtidens satsningar på våldsförebyggande arbete
mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.
Våra slutsatser är att våldet är mycket samhällsekonomiskt och
socioekonomiskt kostsamt och att kostnaderna kvarstår under lång
tid. Att fokusera på långsiktiga investeringar i människor som får
effekter på framtida beteenden och utgifter för samhället, tror vi är
en viktig väg framåt för att samhället ska nå det prioriterade målet om
att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Det kostar att utveckla verksamheter för våldsförebyggande
arbete, för att ge bättre stöd till våldsutsatta kvinnor och barn, såväl
som till våldsutövare, men det kostar betydligt mer att inte göra
något eller tillräckligt.
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• Kortsiktiga insatser och finansiering prägiar satsningar på området.
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En positiv utveckling på gång?

Det har tidigare förekommit ganska få satsningar från regeringens sida
för att på olika sätt förebygga mäns våld mm kvinnor och hedersrelaterat våld och förryck. På senare tid har regeringen dock gjort
flera satsningar på våldsförebyggande arbete, vilket vi ser som positivt. Mer fokus framöver behöver läggas på att fokusera på våldets
orsaker och främjande och våldsförebyggande insatser för att förhindra att pojkar och män utövar våld
I det arbetet måste fler aktörer, som t.ex. förskola och skola,
involveras i större omfattning än i dag. Tidigt våldsförebyggande
insatser bör dock inte genomföras på bekostnad av andra satsningar
riktade till stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor utan genom
utökade resurser.
Pojkar och män måste i större omfattning engagera sig i det
främjande och förebyggande arbetet. Att arbeta mot våld och för ett
jämställt samhälle är inte enbart ett ansvar för flickor och kvinnor utan i allra högsta grad ett ansvar för pojkar och män.

Olika professioners grundkunskap och kompetens om mäns våld
mot kvinnor och heders relaterat våld och förtryck är en förutsättning för att nå framgång i arbetet.
Under de senaste åren finns en positiv utveckling inom myndigheternas arbete när det gäller kompetensstöd och samverkan m.m.
Socialstyrelsens och länsstyrelsernas regeringsuppdrag om kompetensstöd har visat sig framgångsrikt. NCK och länsstyrelserna har
tagit fram webbstöd till socialtjänsten som är uppskattat. NCK samverkar med polismyndigheten kring spårsäkring vid sexualbrott m.m.
Länsstyrelsen Östergötland samverkar med övriga länsstyrelser,
Skolverket och polismyndigheten mJI. om olika uppdrag gällande
hedersrelaterat våld och förtryck.
Utredningen har även haft till uppdrag att analysera och bedöma
behovet aven samlad struktur för kunskapsutveckling, kunskapsöverföring och kunskapsstöd för aktörer på området inom ramen
för den befintliga myndighetsstrukturen. Vår bedömning är att det
framtida kunskapsstödet behöver målgruppsanpassas och även tillgodoses fortsättningsvis från flera myndigheter med olika kompetens i samverkan med varandra.

Våldsutsatta kvinnor och barn ska få stöd i hela landet
Det är samhällets ansvar att alla som utsätts för våld får stöd och
hjälp, oberoende vem som är förövaren. Att verka för att mäns våld
mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck bekämpas är bl.a.
jämställdhetspolitikens och kriminalpolitikens uppgift. Berörda
myndigheters insatser ska vara av god kvalitet. Våldsutsatta kvinnor ska bemötas på ett professionellt, kompetent och respektfullt
sätt, oberoende var i landet de bor.
För att kunna nå målet om att mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck ska upphöra måste, tydliga insatser även
riktas mot de kvinnor och barn som utsätts för mäns våld och
hedersrelaterat våld och förtryck för att förebygga upprepat våld.
Detta är enligt vår mening avgörande och grundläggande för att
också på sikt kunna minska pojkars och mäns våld. Bättre stöd och
skydd från olika myndigheter leder till att fler våldsutsatta kvinnor
söker hjälp och får adekvat stöd. Därför anser vi att ett prioriterat
område i en nationell strategi måste vara att också förbättra skydd,
stöd och behandling för våldsutsatta kvinnor och barn.
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Politikers och chefers ansvar
Vi vill tydligt påpeka att det ytterst är politikers och chefers ansvar
att arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck prioriteras, att lagar följs och att arbetet
bedrivs med god kvalitet. Politiker och chefer måste ta det ansvar
som åligger dem för att området med att bekämpa mäns våld mot
kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck prioriteras. Inte bara
i ord utan också genom aktiva åtgärder. Politiker och chefer ansvarar för att verksamheter bedrivs med god kvalitet och att gällande
lagstiftning följs. Det är också ett chefs- och ledningsansvar att skapa
goda arbetsvillkor och arbetsmiljö för de som arbetar med våld i
praktiken.
Det är dags för en förändring och vår förhoppning är att en nationell strategi kan bidra till en positiv utveckling i myndigheternas
arbete med att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat
våld och förtryck. För att arbetet ska lyckas framöver krävs en
24
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Ökat fokus på förebyggande arbete nödvändigt
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konstruktiv samverkan mellan olika myndigheter och ideburna organisationer, på alla nivåer.

Våra förslag om nationell strategi
Övergripande mål tör den nationella strategin
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Nationellt sekretariat

För att arbetet med strategin ska bli mer effektivt finns det enligt vår
bedömning behov av att inrätta en övergripande styrorganisation,
ett sekretariat, på Regeringskansliet. Det är en förutsättning för att
inledningsvis underlätta en departementsövergripande styrning, organisering, samordning och uppföljning av arbetet inom strategins
områden. Dels för att arbetet måste ges hög prioritet och eftersom
det kommer att ta mycket resurser och tid i anspråk. Dels för att det
tidigare funnits utvecklings behov i den nationella samordningen
och styrningen från Regeringskansliet inom området. Ett nationellt
sekretariat på Regeringskansliet ska ha till uppgift att bl.a.:
• Samordna den nationella politiken på området och utforma regeringens årliga åtgärdsprogram inom området mäns våld mot
kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.
• Stärka samordningen och utvecklingen inom Regeringskansliet.
• Stärka samordningen mellan myndigheter på nationell och regional
nivå.
• Analysera och bedöma myndigheternas årliga lägesrapporter utifrån målstruktur, uppföljnings- och utvärderingssystemet.
• Samordna det nationella rådets arbete.

Nationellt råd
Strategi period 2016-2025

Den nationella strategin ska gälla 2016-2025 med årlig uppföljning
och utvärdering efter fem år samt vid strategiperiodens slut. Vår
bedömning är att en strategiperiod på tio är lämpligast för att åstadkomma förutsättningar för kontinuitet och långsiktighet i arbetet
med att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld
och förtryck. Det föreslagna ramverket och målstrukturen ska möjliggöra uppföljning av myndigheternas arbete och utvärdering av dess
effekter så att målen uppnås. Särskilt viktigt är att följa upp att
myndigheternas arbete implementeras och ni!r ut till myndigheter
på regional och lokal nivå och når de olika m;llgrupperna som strategin riktar sig till.
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Ett särskilt nationellt råd ska tillsättas vars uppgift bl.a. blir att följa
hur strategiarbetet utvecklas, ha en rådgivande roll till regeringen
och informera om forskningsresultat, resultat av utvärderingar och
uppföljningar m.m. Ett nationellt råd bör innehålla representanter
från utvalda nationella myndigheter och organisationer med ansvar
inom området mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och
förtryck.
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Det övergripande målet för den nationella strategin är det fjärde
jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska
upphöra och flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma rätt
till kroppslig integritet.
Målet under strategiperioden är att mäns våld mot kvinnor och
hedersrelaterat våld och förtIyck ska synliggöras, förebyggas och att
åtgärder ska vidtas inom samhällets alla områden och verksamheter
för att nå det jämställdhets politiska målet.
Ett ramverk och struktur behöver därför skapas, som medför att
både det våldsförebyggande och det stödjande arbetet samordnas,
effektiviseras samt kvalitetssäkras.
Syftet med den nationella strategin är att bidra till förbättrad styrning och ökad samordning och samverkan samt medföra att myndigheternas arbete blir mer effektivt och kvalitativt. Insatserna som
ska genomföras under strategiperioden ska leda till att mäns våld
mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck minskar, och på
sikt upphör.

Sammanfattning
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Stärka myndigheternas arbete

Sekretariatet kommer att ha en viktig roll i arbetet med att verka
för att regeringens politik får en större effekt jämfört med tidigare
satsningar på området. Den nationella myndighetsstyrningen ska
förbättras och bli mer samordnad och strategisk för att stödja den
nationella strategin. Arbetet med såväl implementering som förvaltning hos myndigheter behöver förbättras för att nå ut till de olika
målgrupperna, t.ex. genom att olika utbildningsmaterial och vägledningar som las fram sprids till myndigheter på regional och lokal
nivå och får större genomslag i praktiken.
Regeringen behöver ställa högre krav på att myndigheter alltid
redovisar både vad de gjOrt och resultatet av siu arbete i syfte att höja
kvalit.eten i utfallet och implementeringen.
Varje ansvarig myndighet ska redogöra för vilken förmåga man
måste ha för att fullgöra sin del av arbetet eller uppdraget inom sitt
ansvarsområde.

SOU 2015:55

• Att stödja lokal och regional verksamhetsutveckling och i samverkan med andra myndigheter och organisationer bidra med
regionalt kunskapsstöd.

Årliga lägesrapporter från myndigheterna

Myndigheter som har ansvar och uppdrag inom den nationella strategin ska årligen lämna lägesrapporter till regeringen. I rapporterna
ska bl.a. ingå analyser, behov och bedömningar av nuläget, brister,
framtida behov och utvecklingsområden.
De nationella myndigheter som har identifierats av regeringen och
som har uppdrag inom strategins område ska årligen lämna in en
redogörelse för hur arbetet bedrivs för att nå strategins mål inom
respektive myndighets ansvarsområde.
Länsstyrelserna som ansvarar för samordning på regional nivå får
också i uppdrag att årligen lämna in en redogörelse för hur arbetet
bedrivs för att nå strategins mål inom respektive läns ansvarsområde.

Åtgärdsprogram från regeringen

För att åstadkomma en förbättrad styrning, organisering, samordning
och uppföljning på området mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck behövs regionala drivkrafter. På regional
nivå är länsstyrelserna den statliga myndighet som är bäst lämpad att
samordna relevanta delar av arbetet inom strategin. Länsstyrelserna
har under de senaste åren haft många uppdrag inom området mäns
våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck. Länsstyrelsen är en länk mellan lokal, regional och nationell
nivå. Länsstyrelsernas ansvar och roll som regionala samordnare av
arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och
förtryck ska förtydligas, stärkas och bli mer långsiktigt, bl.a. genom:
• Ett förtydligat och stärkt uppdrag.
• Att särskilda länssamordnare tillsätts.
• Att verka för operativt samarbete och förbättrad koordinering i
länet.
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Regeringen ska årligen upprätta åtgärdsprogram för kommande satsningar inom området för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet
om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Ett årligt åtgärdsprogram
är en form av handlingsplan från regeringen som ska innehålla nulägesanalyser, resultat från sammanställningar, utvärderingar och
uppföljningar. Åtgärdsprogrammet ska också innehålla politiska
prioriteringar och beskrivning av inriktning och åtgärder.

Uppföljningsstruktur och uppföljningsfunktion

Regeringens årliga åtgärdsprogram är tillsammans med målstrukturen, indikatorer, lägesrapporter och uppföljningen och utvärdering
av strategin de organisatoriska förutsättningarna regeringen har för
att nå det övergripande målet, men även för att uppnå strategins syften
om en förbättrad styrning, ökad samordning och samverkan. För
att effekterna av samhällets insatser ska kunna mätas bättre är målstrukturen kopplad till ett uppföljnings- och utvärderingssystem.

28

122

Förtydliga och stärka länsstyrelsernas roll som regionala
samordnare av arbetet mot mäns våld mot kvinnor och
hedersrelaterat våld och förtryck

Sammanfattning
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De långsiktiga målen i uppföljnings- och utvärderingssystemet
anger inriktningen för arbetet som helhet. Tidsatta och tydliga krav
ska kontinuerligt ställas på myndigheternas uppföljning och återrapportering av genomförda aktiviteter, prioriterade delmål och
resultat. Ett sätt att bygga in uppföljning i arbetet med den nationella strategin är att uppföljning också görs med ett kortare perspektiv, t.ex. årsvis. Detta gynnar att aktiviteter kommer igång och följs
upp.

Den nationella strategins åtta långsiktiga målområden

Målområde l: Nationell styrning, organisering, samordning
och uppföljning

SOU 2015:55

Målområde 3: Våldsförebyggande arbete

Samhällets insatser för att förebygga och bekämpa mäns våld mot
kvinnor och heders relaterat våld och förtryck ska stärkas, systematiseras och samordnas inom samtliga relevanta områden och på alla
våldspreventiva nivåer.

Målområde 4: Ett proaktivt, likvärdigt och samordnat
rättsväsende

Rättsväsendets förmåga att förebygga och beivra mäns våld mot kvinnor och barn samt hedersrelaterat våld och förtryck ska stärkas.

Målområde 5: Skydd, stöd och behandling för flickor
och unga kvinnor som utsätts för pojkar och mäns våld
och hedersrelaterat våld och förtryck

Samhällets insatser för flickor och unga kvinnor som utsätts för pojkar
och mäns våld samt hedersrelaterat våld och förtryck ska vara likvärdiga och av god kvalitet. Tillgång till skydd, stöd och behandling
ska öka.

Målområde 6: Skydd, stöd och behandling för kvinnor som
utsätts för mäns våld och hedersrelaterat våld och förtryck

Den nationella styrningen, organiseringen, samordningen och uppföljningen av strategin ska öka kvaliteten, effektive ten, och långsiktigheten i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat
våld och förtryck.

Samhällets insatser för kvinnor som utsätts för mäns våld samt hedersrelaterat våld och förtryck ska vara likvärdiga och av god kvalitet.
Tillgång till skydd, stöd och behandling ska öka.

Målområde 2: Kunskap, kompetens och forskning

Målområde 7: Skydd, stöd och behandling för barn som utsätts
för mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Befintlig kunskap och kompetens ska systematiseras och spridas.
Praktiken ska vara kunskaps baserad och yrkesverksamma ska ha
relevant kompetens för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter.
Forskning ska stärkas och verkningsfulla metoder ska utvecklas,
målgruppsanpassas samt omsättas i praktiken i arbetet mot mäns
våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Samhällets insatser för flickor och pojkar som utsätts för mäns våld
mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck ska vara likvärdiga och av god kvalitet. Tillgång till skydd, stöd och behandling
ska öka.
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Den nationella strategin består av åtta långsiktiga mål. Inom varje
målområde finns det sedan ett antal prioriterade delmål. Det första
målet handlar om nationell styrning, organisering, samordning och
uppföljning. Det andra målet rör kunskap, kompetens och forskning.
Våldsförebyggande arbete är i fokus på det tredje målområdet. Det
fjärde målet är riktat till rättsväsendet. Mål fem till sju berör skydd,
stöd och behandling till våldsutsatta kvinnor och barn. Det åttonde
målet har fokus på säkra insatser för våldsutövare. Nedan följer den
nationella strategins åtta målområden.
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Målområde 8: Säkra insatser för pojkar och män som utövar våld
mot flickor och kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtryck

Samhällets insatser för att förhindra att pojkar och män utövar våld
mot flickor och kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtryck ska
ske med utgångspunkt i de utsattas säkerhet och våldsutövarens
ansvar för sina gärningar. Insatserna ska vara individuellt anpassade
och av god kvalitet.
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Ledningskontoret

1 (2)

Ärendenr RS 2014/440
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 24 september 2014

Regionstyrelsen

Ansökan om direktanvisning av mark inom kv. Sergeanten
Förslag till beslut

Lecln.illgskontoret föreslår att Godandshem erbjuds att teckna
markanvisningsavtal för två markområden, dels fastigheten Visby Adjutanten 1
och dels ett markområde inom pågående detaljplaneläggning för kv Sergeanten.
Marken ska anvisas på två år och prisnivån ska ansluta till vad som betecknas
som marknadsmässigt för området. Regionstyrelsen ger lecln.illgskontoret i
uppdrag att snarast återkomma med förslag till markanvisningsavtal för aktuella
markområden.

Bakgrund

AB Godandshem ansöker i en skrivelse till regionstyrelsen om markanvisning
inom kv. Sergeanten för att möjliggöra byggande av ca 100 lägenheter.
Godandshem bygger för närvarande 84 lägenheter i tre s.k.

s~ärnhus

inom kv.

Adjutanten. För att få kontinuitet i sin produktion samt för att kunna uppfylla
ägardirektivet om att producera minst 40 lägenheter per år, menar
Godandshem att det är nödvändigt att regionstyrelsen anvisar mark inom ett
område som ligger i anslutning till nuvarande utbyggnadsområde inom kv.
Adjutanten. Godandshem anser det också som viktigt att man ges möjlighet att
tidigt medverka i planarbetet för att åstadkomma planer som möjliggör ett
kostnadseffektivt byggande.
Lecln.illgskontoret har tillsammans med samhällsbyggnads förvaltningen
genomfört en markanvisningstävling för del av det nya exploateringsområdet
Sergeanten, som resulterat i att fyra privata byggherrar utsetts som vinnare.
Den detaljplan som omfattar detta markområde kommer preliminärt att vara
klar under våren 2016, vilket då ger möjlighet för dessa byggnadsprojekt att
komma igång. Godandshems förfrågan omfattar till del det markområde som
nu har anvisats till privata exploatörer i den genomförda tävlingen.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

~Region

~Gotland
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/440

Region Gotland

Behovet av hyresrätter i Visby bedöms komma att öka under de närmaste åren.
Inom det nyligen markanvisade området Sergeanten kommer huvuddelen av de
producerade bostäderna att utgöras av bostadsrätter. Möjligen kommer en
mindre del av de privata byggherrarnas bostäder att byggas som hyresrätter,
me!} detta väntas inte ge några stora volymer av billiga hyreslägenheter som
kan bidra till att mätta behovet. Det finns svårigheter när det gäller
möjligheterna för regionen att vid markanvisningar ställa krav på att uppförda
bostäder kortsiktigt såväl som långsiktigt ska upplåtas med hyresrätt.
Ledningskontoret avser dock att återkomma till regionstyrelsen med ett förslag
till konkurrensutsatt markanvisning med inriktning på hyreslägenheter inom
delar av kvarteret Sergeanten, vilket för närvarande planläggs. En
markanvisningstävling är emellertid en process som tar en viss tid i anspråk.
För den mark som slutligen anvisas finns det dessutom en osäkerhet kring när i
tid respektive byggherre väljer att starta.
Bedömning

För att i närtid kunna möta den efterfrågan av hyresrätter som finns inom
Visbyområdet, anser ledningskontoret att det är lämpligt att Gotlandshem
tilldelas byggbar mark inom A 7-området. Kontoret har i dialog med
Gotlandshem definierat två lämpliga områden för utbyggnad. Område 1 utgörs
av tomten Adjutanten 1, belägen norr om Gotlandshems nuvarande
utbyggnads område, medan område 2 är del av den pågående detaljplaneläggningen inom kv Sergeanten (se karta bilaga 1). Grovt kan byggrätten inom
dessa två markområden uppskattas möjliggöra byggande av ca 100 lägenheter.
Ledningskontoret föreslår att Gotlandshem erbjuds att teckna
markanvisningsavtal för dessa två markområden. Marken ska anvisas på två år
och prisnivån ska ansluta till vad som betecknas som marknadsmässigt för
området. Regionstyrelsen ger ledningskontoret i uppdrag att återkomma med
förslag till markanvisningsavtal för aktuella markområden.

ledningskontoret

"

2 (2)

Fördelning av mark inom yttre A7 – förslag 2015-09-24

Gotlands
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/428

Anders Lindholm

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 24 september 2015

Regionstyrelsen

Visby Såpsjudaren 4. Exploateringsavtal och köpekontrakt
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner föreliggande exploateringsavtal och köpekontrakt
med BoKlok Housing AB med en köpeskilling om 1 998 800 kronor för Visby
Såpsjudaren 4. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Bakgrund

Regionstyrelsen beslutade 2014-03-04(RS§57) att godkänna markanvisningsavtal med BoKlok Housing AB. Markanvisningsavtalet syftar till att exploatera
kvarteret Såpsjudaren på Terra Nova i Visby i enlighet med detaljplan.
Gällande detaljplan medger en byggrätt om 7 OÖO kvm BTA för området som
omfattas av markanvisningsavtalet. Markpriset bestämdes i avtalet till 950
kr/kvm BTA och ligger fast till 2016-06-30. Regionstyrelsen beslutade 201405-26 (RS§176) att i enlighet med markanvisningsavtalet försälja mark till
exploatören för en första etapp. Genomförd fastighetsbildning har gett detta
markområde beteckningen Visby Såpsjudaren 3. De bostäder, i form av 26
bostadsrättslägenheter, som Boklok uppfört inom fastigheten har färdigställts
och inflyttning har skett under den gångna sommaren 2015.

Exploatören har nu för avsikt att fortsätta bebygga området enligt
markanvisningsavtalet och uppföra 281iigenheter i bostadsriittsform. För det
markområde som nu är aktuellt att bebygga har tidigare fastighetsbildning
skett, varvid området getts beteckningen Visby Såpsjudaren 4. Den aktuella
fastigheten redovisas i kartbilaga (bilaga 3) som figur 1 i områdets nordöstra
del och omfattar ca 8 400 kvm markyta. Uppförandet av bostäderna startar
redan under hösten 2015 med planerad inflyttning under vintern/våren 2016.
För den formella överlåtelsen av fastigheten har ett köpekontrakt och ett
exploateringsavtal upprättats.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-62181 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

l

Region

Gotland

Ärendenr RS 2015/428

Ledningskontoret
Region Gotland

Exploateringsavtalet (bilaga 1) reglerar i huvudsak följande:
-

Exploatören utför och bekostar nödvändiga anläggningar avseende
vatten, avlopp, dagvatten, gator och grönområden. Exploatören ska
anlägga utjämningsmagasin för omhändertagande av dagvatten.

-

Exploatören ska erlägga anslutningsavgifter för VA i enlighet med
gällande taxa.

-

Regionen har utfört översiktliga undersökningar av området avseende
arkeologi, miljö och geoteknik. Exploatören ansvarar för eventuella
tillkommande undersökningar och åtgärder som kan bli nödvändiga.

-

Exploatören ska ställa säkerhet för fullgörande av skyldigheter som
regleras i exploateringsavtal.

Köpekontraktet (bilaga 2) reglerar i tillägg till ovan i huvudsak följande:
-

Exploatören förvärvar i enlighet med upprättat köpekontrakt
fastigheten Visby Såpsjudaren 4 enligt kartskiss.

-

Fastigheten överlåtes för en köpeskilling om 1 998 800 kronor

-

Fastigheten har del i samfälligheten Visby s:39 samt ingår i
gemensamhetsanläggningen Visby ga:30 och som omfattar vägområdet
inom kvarteret.

-

Formellt tillträde sker den 30 oktober 2015 under förutsättning att
köpeskilling erlagts.

Exploateringsområde

2 (3)
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/428

Region Gotland

Bedömning

Investeringskostnader nödvändiga för områdets utbyggnad har tidigare
beslutats om av regionstyrelsen i samband med försäljningen Såpsjudaren 3.
Exploatören har för avsikt att inom en relativt snar framtid fortsätta
utbyggnaden av pianområdet i enlighet med gällande markanvisningsavtal.
Ledningskontoret kommer att återkomma till regionstyrelsen inför
exploateringen av nästa etapp.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen godkänner exploateringsavtal och
köpekontrakt med BoKlok Housing AB med en köpeskilling om 1 998 800
kronor för Visby Såpsjudaren 4. För att möjliggöra ett tillträde den 30 oktober,
begär ledningskontoret att regionstyrelsen förklarar beslutet omedelbart
justerat.

LEDNINGSKONTORET

Bilagor

Bilaga 1. Exploateringsavtal
Bilaga 2. Köpekontrakt
Bilaga 3. Kartbilaga

3 (3)
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KÖPEKONTRAKT
Mellan Region Gotland, org.nr. 212000-0803, 621 81 VISBY, nedan kallad
Regionen, och BoKlok Housing AB, org.nr 556673-3829,211 25 MALMÖ
nedan kallad Köparen, träffas härmed följande avtal.

§1
Överlåtelsel
köpeskilling

Regionen överlåter och försäljer till Köparen fastigheten
Gotland Visby Såpsjudaren 4, området med figurnummer
1 enligt bifogad kartbilaga, för en köpeskilling av
ENMILJONNIOHUNDRANITTIOATTATUSENATTAHUNDRA /1 998800/ KRONOR. Försäljningen avser en
del av den markanvisning som Köparen har erhållit genom
beslut av regionstyrelsen (RS § 57 2014-03-04) och som
avser hela fastigheten Gotland Visby Såpsjudaren 1.
Fastigheten har del i samfälligheten Gotland Visby s:39
samt ingår i gemensamhetsanläggningen Gotland Visby
ga:30 och som omfattar vägområdet inom kvarteret.

§2
Tillträde

Fastigheten Gotland Visby Såpsjudaren 4 överlåtes i
befintligt skick med formellt tillträde den 30 oktober 2015.
Köparens rätt till tillträde till fastigheten förutsätter att
köpeskillingen i sin helhet har erlagts.
Om Köparen önskar tillträde till området före det formella
tillträdet har denne att betala 10 % (199 800 kr) såsom
handpenning senast samma dag som överenskommelse
har träffats om förtida tillträde.

§3
Köpeskillingens Köpeskillingen erläggs kontant senast på tillträdesdagen.
erläggande
Köpeskillingen betalas till Region Gotland, bankgirokonto
339-8328, med angivande av vad köpeskillingen avser.
Om Köparen inte betalar köpeskillingen på tillträdesdagen
har Regionen rätt att häva köpet.
Om Köparen önskar förtida tillträde betalas 10 % vid tidpunkt som överenskommes. Resterande del av köpeskillingen betalas vid tillträdesdagen. Om Köparen inte
betalar resterande köpeskilling på tillträdesdagen har
Regionen rätt att häva köpet och behålla utbetald
handpenning.

§4
Köpebrev och
lagfart

Så snart köpeskillingen har betalats överlämnar Regionen
köpebrev samt övriga erforderliga handlingar för att Köparen
ska erhålla lagfart. Lagfart får inte sökas förrän köpebrev har
upprättats.
De med köpet förenade lagfarts-, inskrivnings- och inteckningskostnaderna betalas av Köparen. Fastigheten överlåtes gravationsfri.

KÖPEKONTRAKT för Såpsjudaren 4 i Visby
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§5
Avgifter o dyl

I köpeskillingen ingår inte anslutningsavgifter för vatten-,
spill- och dagvattenanslutning. Köparen erlägger de avgifter enligt fastställd VA-taxa för Region Gotland som tilllämpas vid nybyggnad på fastigheterna. Förbindelsepunkt
kommer att upprättas i anslutning till fastighetsgräns.
Köparen avropar, senast tre månader före önskad
anslutning, upprättandet av förbindelsepunkt.
Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka belastar berörda fastigheter och som är hänförligt till ägandet av
fastigheten betalas av Regionen för tiden fram till tillträdesdagen och av Köparen för tiden därefter. Motsvarande fördelning skall gälla eventuella inkomster från
berörd fastighet.

§6
Försäkring

§7
Fastig hetens
skick

§8
Detaljplanebestämmelser
§9
Exploateringsavtal

Regionen förbinder sig att hålla berörd fastighet försäkrade enligt fullvärdesprincipen intill tillträdesdagen.
Skulle ersättningsgill skada drabba berörd fastighet före
tillträdesdagen skall detta avtal ändå fullföljas, mot att
Köparen får skadeersättningen. Eventuell självrisk betalas
av Regionen. Faran för fastigheten övergår på Köparen
om den inte har tillträtts p.g.a. Köparens dröjsmål.

Köparen har tagit del av de detaljplanehandlingar med
tillhörande beskrivning över berörd fastighet. Köparen har
noga besiktigat berörda fastighet och godtar dess skick
och avstår härmed, med bindande verkan, från alla
anspråk mot Regionen på grund av fel eller brister på
fastigheter, även om dessa skulle vara att anse som dolda
fel enligt 4 kap 19 § jordabalken.

Köparen har tagit del av de bestämmelser som gäller för
byggande inom fastigheten jämte disposition av densamma.

För berörd fastighet gäller detaljplan antagen 1992.
Kommande exploatering ska ske enligt nämnda detaljplan
samt ett mellan Regionen och Köparen upprättat exploateringsavtal vilket reglerar ett genomförande i nödvändiga
delar.

§10 Markåtgärder, Regionen har, vilket framgår av detaljplanen, utfört
miljöansvar
översiktliga mark-/miljö-, geotekniska och arkeologiska
undersökningar. Det har inte framkommit något som kan
anses föranleda eller tyder på att särskilda åtgärder fordras för byggnation inom berörd fastighet. Exploatören
ansvarar för att utföra och bekosta eventuella ytterligare
undersökningar om så anses nödvändigt för byggande
och att eventuella byggnadstekniska skyddsåtgärder
p.g.a. exempelvis radonförekomst vidtas.
KÖPEKONTRAKT för Såpsjudaren 4 i Visby
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§ 11
Enligt vad som är känt för Regionen omfattas inte berörd
Upplåtelserl
inskrivningsrätt fastighet av andra inskrivna rättigheter o dyl än vad som
framgår av det officiella fastighetsregistret.
Köparen medger Gotlands Energiverk AB (GEAB) och
Telia och eller fiberförening/operatör rätt att inom fastigheterna anlägga, bibehålla, underhålla och förnya ev. fjärrvärme-, el- och teleledningar. Dessa rättigheter får säkerställas genom ledningsrätt vid lantmäteriförrättning alternativt genom inskrivning i fastigheten i form av servitut till
förmån för de fastigheter som GEAB m fl anger i de avtal
som upprättas mellan parterna.

§ 12
Villkor

Detta avtal gäller endast under förutsättning att regionstyrelsen för Region Gotland godkänner detta och därtill
hörande exploateringsavtal.

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

/

2015

För BoKlok Housing AB

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Visby den

/

2015

För Region Gotland

Björn Jansson

Per Lindskog

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

KÖPEKONTRAKT för Såpsjudaren 4 i Visby
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EXPLOATERINGSAVTAL
Mellan Region Gotland, org.nr. 212000-0803, 621 81 VISBY, nedan kallad
Regionen, och BoKlok Housing AB, org.nr 556673-3829, 211 25 MALMÖ, nedan
kallad Exploatören, har foljande avtal träffats

§1
Bakgrund

Till grund för avtalet ligger detaljplan for Visby kv. Såpsjudaren och dess planbestämmelser, genomforandebeskrivning och
detaljplanekarta samt markanvisningsavtal och regionstyrelsens beslut (§ 57,2014-03-04). Exploateringsområdet motsvarar angivet område (angivet med figurnummer l) på
bifogad karta.

§2

Avtalets giltighet

§3
Målsättning

§4
Överlåtelse av
mark

Detta avtal gäller under förutsättning att regionstyrelsen godkänner detsamma och att regionfullmäktige godkänner forsäljning av fastigheten Gotland Visby Såpsjudaren 4 Om dessa
forutsättningar inte uppfylls är detta avtal forfallet, varvid
vardera parten skall bära sina egna kostnader, om inte annat
överenskommes.

Området ska exploateras for permanentbostadsbebyggelse,
inkl. därtill hörande anläggningar (vatten- och avlopp, kvartersgata m m) enligt planforslaget och dess intentioner. Genom
Exploatörens försorg ska exploateringsområdet omvandlas till
ett väl fungerande bostadsområde. Exploatören är i den mån
detta avtal inte anger annat ensam ansvarig för utförandet och
därtill hörande kostnader för samtliga arbeten som erfordras for
att nå detta mål.
Regionen överlåter till Exploatören fastigheten Gotland Visby
Såpsjudaren 4, exklusive V A-anslutning och kvarters gata med
tillbehör, for en köpeskilling om 1 998 800 kronor.
Gällande detaljplan for Såpsjudaren medger en högsta byggrätt
på marken om 7 000 kvm. Exploatören har att fOrhålla sig till
det i samband med bebyggandet av fastigheten. Därtill ska
även hänsyn tas till använd byggrätt fOr fastigheten Gotland
Visby Såpsjudaren 3 och kommande bebyggelse inom fastigheterna Visby Såpsjudaren 1 och 5.
Regionen upprättar köpekontrakt avseende Exploatörens förvärv av markområdet. Köpeskillingens erläggande ska ske
kontant och betalas på det i köpekontraktet angivna sättet.
Exploatören ska utan ersättning upplåta utrymme för ledningar
genom servitut inom fastigheten där så är nödvändigt.

§5
Fastighetsbildning

Marken är indelad i såväl fastigheter som en samfällighet och
for ansvaret for skötseln av gatan som ska byggas inom
kvarteret har bildats en gemensamhetsanläggning i vilken
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berörd fastighet ingår. Exploatören svarar för samtliga med
avtalets genomförande förenade förrättningskostnader.
§6

Bebyggelse på
kvartersmark

§7
Hållbarhet

Detaljplanen möjliggör nybyggnation för bostäder. Exploatören ska, enligt gällande planhandlingar och beslutat bygglov,
svara för alla bebyggelse och alla anläggningar liksom anläggandet av gata med tillbehör inom exploateringsområdet.
Utformningen ska följa gällande detaljplan

Dagvatten ska så tidigt, snabbt och så långt som möjligt infiltreras. I andra hand fördröjas innan det leds vidare till dagvattennätet. Särskild omsorg ska ägnas åt omhändertagande av
vatten från tak och hårdgjorda ytor. Under eller i anslutning till
respektive parkeringsplats ska anläggas ett utjämningsmagasin
eller damm motsvarande 0,35 kbm per parkeringsplats. Samråd
ska ske med Regionen vad gäller omfattning och utformning.
I enlighet med Regionens intentioner om hållbart byggande
förbinder sig Exploatören att som lägst följa Boverkets byggregler när det gäller energiförbrukning. Regionen ser gärna att
Exploatören frivilligt tillämpar bruk av miljöcertifiering eller
motsvarande miljöstandardhöjande system. Galvaniserat material e likn byggmateriel som kan orsaka förorenat dagvattnet
får inte användas. De uppförda byggnaderna ska genom låg
energiförbrukning medverka till en lägre kostnadsutveckling
för de boende.
Exploatören förbinder sig att redovisa den beräkande energiförbrukningen, materialval, beräknad byggkostnad samt beräknad
insats samt månadskostnad liksom beräknad boendekostnadsökning för de första tio åren med antagna parametrar/förutsättningar. Avstämning av energiförbrukning och boendekostnadsutvecklingen sker två år efter det att bebyggelsen fårdigställts
utifrån angivna förutsättningar.

§8
Tillträde

Fastigheten tillträds formellt av exploatören vid den tidpunkt
som framgår av den särskilt upprättade överlåtelsehandlingen.
Formellt tillträdet kan ske först efter beslut av regionstyrelsen.
Exploatören betalar samtliga inskrivnings- och lagfartskostnader.

§9
Undersökningar

Regionen har, vilket framgår av detaljplanen, utfört översiktliga mark-/miljö-, geotekniska och arkeologiska undersökningar. Det har inte framkommit något som kan anses föranleda
eller tyder på att särskilda åtgärder fordras för byggnation
inom berörd fastighet. Exploatören ansvarar för att utföra och
bekosta eventuella ytterligare arkeologiska undersökningar och
utgrävningar samt eventuella geotekniska undersökningar och
markundersökningar. Explt.atören svarar även för andra eventuella undersökningar nödvändiga för exploateringens genoml
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forande och att ansvara för eventuella byggnadstekniska
skyddsåtgärder p.g.a. exempelvis radonforekomst. Ansvaret
for eventuell marksanering foljer Miljöbalkens regler.
§1O
Anläggningsarbeten

Kvarters-/gårdsgator med tillhörande belysning och avvattning
o dyl inom det blivande kvarteret projekteras, utförs och
bekostas av Exploatören forutom den del som byggs från
lokalgatan in till samfålligheten Visby s:39. Gatan/or som
utfors och bekostas av Exploatören, ska anläggas enligt
gällande normer i Mark-AMA med sektioner enligt detaljplanen och/eller i övrigt enligt de krav som Regionen ställer.
Ansvaret for drift och skötsel hanteras inom ramen for den
bildande gemensamhetsanläggningen Gotland Visby ga:30.
Regionen utfor och anvisar forbindelsepunkt for V A för
respektive fastighet. Exploatören projekterar, utfor och bekostar anläggande av VA-ledningar inom de blivande fastigheterna fram till anvisade forbindelsepunkter. När det gäller
servitut for ledningar inom fastigheterna se § 14, Servitut. VAledningarna skall dimensioneras enligt gällande regler. Exploatören svarar for att med en godkänd lösning omhänderta dagoch dräneringsvattnet så att kvarteret och bebyggelsen blir tillfredsställande avvattnat och att dagvattnet avleds. I forsta hand
genom lokalt omhändertagande och i andra hand genom anslutning till regionens dagvattenledningsnät. Vad gäller dagvattenhantering se § 7, Hållbarhet. Samråd ska ske med Regionen.
Exploatören ansvarar för att ansöka om alla erforderliga
tillstånd, ansvara for kontakter och samråd med myndigheter
och enskilda som kan krävas med anledning av byggandet av
anläggningarna.

§11
Programhandlingar

Före projektering o dyl av anläggningsarbetena ska Exploatören stämma av de krav och normer som ska gälla for anslutning av gata och VA-nät. Avstämningen för precisering av de
krav och normer som ska gälla ska ske med Regionen och dess
teknikförvaltning, enheten for mark- och stadsmiljö respektive
enheten för vatten och avfall.
Handlingar avseende de anläggningar som enligt § 10 ska utforas av Exploatören ska upprättas av densamme. Ett exemplar
av dessa handlingar ska Exploatören skicka till Regionen och
dess teknikforvaltning for granskning så snart de är slutgiltigt
upprättade. Alla arbetsritningar ska vara granskade och godkända av Regionen innan anläggningsarbetet påbörjas. Regionen ska ha 14 dagar för att granska handlingarna. Under projekteringsarbetet ska samråd ske med teknikförvaltningen för att
uppnå samordning av anläggningsarbetena.
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§ 12
Kontroll och
besiktning

Vad som avtalas i denna paragraf gäller anläggningar som
exploatören ska utföra enligt § 10. Regionen äger rätt att
gentemot Exploatören utöva den kontroll över anläggningsarbetena avseende VA- och gatuanslutningen som enligt
Byggandets Kontraktkommittes allmänna bestämmelser
tillkommer beställaren.
Sedan anläggningsarbetena färdigställts i sådan omfattning att
de av regionen kan godkännas för besiktning, skall de av
Exploatören anmälas för slutbesiktning, varom regionen har att
bestämma. Slutbesiktning ska utföras aven av exploatören utsedd besiktningsman.
De brister och fel som tagits upp i utlåtande i samband med
slut- och garantibesiktning eller som uppkommer under
garantitiden ska Exploatören utan dröjsmål avhjälpa. För
garantibesiktning ska gälla motsvarande bestämmelser som för
slutbesiktning. I de fall Exploatören inte fullgör de arbeten som
det åligger densamme att ombesörja enligt § 10, äger Regionen
utföra återstående åtgärder och uppkomna brister, varvid
Exploatören skall svara för åtgärdskostnaderna samt de
merkostnader som Regionen härigenom åsamkas.

§13
Ledningsdragning

§ 14
Servitut

Exploatören medger att Regionen eller annan, som har Regionens tillstånd, får dra fram, bibehålla och underhålla ledningar i
eller över fastigheten med erforderliga ledningsstolpar där det
kan ske utan avsevärd olägenhet för Exploatören. Exploatören
är skyldig att utan ersättning tåla det intrång, som föranleds av
anläggandet och nyttjandet, men är berättigad till ersättning för
direkta skador i övrigt.

Exploatören upplåter i Gotland Såpsjudaren 4 samt samfålligheten Gotland Visby s:39 (tjänande) servitut till förmån för
Regionens fastighet Gotland Visby Pinjen l (härskande) med
rätt att nyttja del av dessa för nedläggande av VA-ledningar,
brunnar och andra tillbehör inom en bredd av åtta meter i
ledningsträckningen. Förutsättningarna för tillgänglighet,
återställande och föreskrifter för ledningsområdet regleras i
servitutsupplåtelsen
Servituten upplåtes utan ersättning och kan säkerställas genom
inskrivning. Kostnaden för inskrivning betalas av Regionen.

§ 15
Samordning

Exploatören ska svara för samordning med GEAB, Telia,
fiberoperatör m flledningshavare för att erforderliga ledningsarbeten kan bedrivas utan inbördes hinder och kan vara
fårdigställda till inflyttning. Motsvarande samordning med
Regionen gäller för VA-utbyggnaden och anslutning av gata
för utfart till allmän gata.
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§ 16
Utbyggnad

Exploatören anlägger tomt/grönområde, kvarets-/gårds gator
och V A-anläggningar i den omfattning som krävs för att
området skall kunna fungera självständigt.
Exploatörens anläggningsarbeten ska utföras i sådan takt att
anläggningarna kan betjäna den nya bebyggelsen i området.

§ 17
Upplag

Exploatören äger inte rätt att utan tillstånd nyttja Regionens
mark utanför exploateringsområdet för upplag eller annat
ändamål i samband med områdets bebyggande. Sådan mark får
heller inte användas som parkeringsplats av anställda hos
Exploatören eller av denne anlitade entreprenörer.

§ 18
Ersättningar och
tillstånd

Anslutnings- och brukningsavgifter för V A betalas i enlighet
med gällande VA-taxa för Region Gotland. Alla för genomförandet av exploateringen nödvändiga tillstånd, vad det än må
vara, exempelvis bygglov o dyl ansöks och bekostas av
Exploatören.

§ 19

På begäran från regionen ska Exploatören upprätta en tidsplan
för arbetenas bedrivande. Exploatören avropar upprättande av
förbindelsepunkt senast tre månader före önskad VA-anslutning.

Tidplan

§ 20
Garanterad
byggrätt

§ 21
Genomförande

Enligt plan- och bygglagen (PBL) har fastighetsägaren en
garanterad byggrätt under genomförandetiden i enlighet med
detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen
att gälla men fastighetsägaren har ingen garanterad rätt att
erhålla bygglov, rivnings- eller marklov. Med anledning av att
genomförandetiden har gått ut kan Regionen, i enlighet med
PBL, ändra eller upphäva detaljplanen utan att fastighetsägaren
får någon ersättning. Med anledning av att exploateringsavtalet
är kopplat till ifrågavarande lagakraftvunna detaljplan upphör
avtalet att gälla i de delar som omfattas aven ändring eller ett
upphävande. Ersättning utgår då inte i sådana fall för t ex
utebliven byggrätt eller projekteringskostnader o dyl eller i
övriga nedlagda kostnader för de delar som då ännu inte har
exploaterats.
Exploatören ska under hösten 2015 påbörja byggnation inom
Gotland Visby Såpsjudaren 4 som omfattar bostadslägenheter i
bostadsrättsform enligt koncept "Boklok".

§ 22
Säkerhet

För fullgörande av Exploatörens skyldigheter enligt detta avtal
ska Exploatören ställa säkerhet i en form som Regionen skäligen
kan godkänna. Regionen tillämpar i första hand bankgaranti.
Säkerheten ska uppgå till belopp som motsvarar berörd fastighets andel av kostnaden för den gemensamma gatan, dvs. fem-
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hundranittiofemtusen kronor (595 000 kr). Säkerheten får nedskrivas i förhållande till erlagda ersättningar och utfört arbete.
Tio procent av säkerheten ska dock vara kvar till godkänd
slutbesiktning. Säkerheten ska överlämnas till Regionen innan
regionstyrelsens beslut om godkännande av detta avtal.

§ 23
Tvist

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska
avgöras av svensk domstol.

§ 24
Kontaktorganisation

Regionens kontaktorgan är Planerings- och utvecklingsavdelningen inom Teknikförvaltningen.

§ 25
Överlåtelse

Exploatören får inte överlåta det här avtalet på annan utan
Regionens godkännande. Om så ändå sker har Regionen rätt att
av Exploatören utkräva de merkostnader som Regionen åsamkas vid ett genomförande i enlighet med det här avtalet och
detaljplanen.
Vid försäljning av berörd fastighet förbinder sig Exploatören
att upplysa köparen om exploateringsavtalet, dess innehåll och
det ansvar som åligger ny ägare. Upplysningen ska fullgöras
genom att bestyrkt kopia av denna handling överlämnas till ny
ägare. Om så inte sker har Regionen rätt att av Exploatören
utkräva de merkostnader som Regionen åsamkas vid ett
genomförande i enlighet med det här avtalet och detaljplanen.

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

Malmö den

/

2015

För BoKlok Housing AB

Visby den / 2015
För Region Gotland

Björn Jansson

Per Lindskog
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Led ningskontoret
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Ärendenr RS 2015/447
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 29 september 2015

Regionstyrelsen

Uthyrning av byggnaden på fastigheten Gotland Visby Östermur
26, Gamla brandstationen
Förslag till beslut
Gamla brandstationen vid Klinttorget i Visby hyrs ut till föreningen Visby Stads
Brandkårs kamratförening (VSB) på marknadsmässiga villkor istället för att fastigheten
säljs.

Sammanfattning
Ledningskontoret delar tekniska nämndens beslut från 2015-06-24 (TN§163) utifrån
tekniska förvaltningens bedömning.
Regionstyrelsen beslutade (RS § 287, 2012-11-01) inom ramen för uppdraget om
:Iokaleffektivisera föt Region Godand att fastigheten Godand Visby Östermur 26 ska
säljas enligt gällande rikdinjer, dvs på den öppna marknaden.
I beslut (RS § 152,2014-05-26) beslutades att försäljningen av nämnda fastighet
skulle avvakta för att undersöka möjligheterna för en direktförsäljning till VSB.
Byggnaden på berörd fastighet hyrs enligt internhyresavtal av Räddnings~änsten.
VSB disponerar byggnaden hyresfritt enligt bifogad överenskommelse mellan VSB
och räddnings~änsten. VSB sköter lokalen. Material bekostas av räddnings~änsten.
VSB har enligt sitt uppdrag skött lokalen men även gjort viss invändig ombyggnad
och renovering.
Efter ovan nämnda beslut i regionstyrelsen att fastigheten skulle säljas på den öppna
marknaden överlämnades den till upphandlad mäklare för fÖrsäJjning. MäJdaren
värderade (ortsprisvärdering) fastigheten till 1,8 miljoner kronor med utgångspunkt
från att byggnaden bedömdes kunna användas för bostadsändamål.
En ny värdering gjordes därefter som inte innefattade bostadsändamål. En
avkastningsvärdering (garage o dyl) fastställde värdet till 800 000 kronor.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE·621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

I
Gotland
Region

Region Gotland
Ledningskontoret
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Bedömning
En förhyrning till VSB på marknadsmässiga villkor (1 000 kr/kvm exklusive värme,
VA, el, sophämtning m m samt inre underhåll) kan vara ett alternativ till en
försäljning och generera i princip samma årliga netto som en försäljning till ett pris
om 800 000 kronor skulle ge. Skillnaden blir istället att den likviditet som blir
följden aven försäljning uteblir.

2 (2)
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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-06-24

TN §

163

AU §

94

Uthyrning av byggnaden på fastigheten Gotland Visby
Östermur 26, Gamla brandstationen

TN 2015/1254

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden godkänner att gamla brandstationen, fastigheten Östermur 26, vid
Klinttorget i Visby, hyrs ut till föreningen Visby Stads Brandkårs kamratförening (VSB)
på marknadsmässiga villkor istället för att fastigheten säljs och tekniska nämnden
föreslår regionstyrelsen att besluta detsamma.

En reviderad skrivelse finns till nämndens beslut.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Ärendet hänskjuts till tekniska nämnden

Till nämnden revideras förvaltningens skrivelse gällande exploateringsrådet.
Förvaltningens förslag till beslut:
Tekniska nämnden godkänner att gamla brandstationen vid I<linttorget i Visby hyrs ut till
föreningen Visby Stads Brandkårs kamratförening (VSB) på marknadsmässiga villkor
istället för att fastigheten säljs och tekniska nämnden föreslår regionstyrelsen att besluta
detsamma.
Regionstyrelsen beslutade (RS § 287,2012-11-01) inom ramen för uppdraget om
lokaleffektivisera för Region Gotland att fastigheten Gotland Visby Östermur 26 ska säljas
enligt gällande riktlinjer, dvs på den öppna marknaden.
Regionstyrelsen beslutade (RS § 136) Försäljning av fastigheter i enlighet med den av
ledningskontoret upprättade listan, maj 2013, med tillägg att Visby Östermur 26 åter läggs
in på försäljningslistan, godkänns. Detta beslut ersätter tidigare fattat beslut.
Försäljningslistan bifogas.
Tekniska nämnden ges i fortsatt uppdrag att försälja fastigheter i enlighet med beslutad
lista, maj 2013.
Ledningskontoret ges i uppdrag att, i samråd med berörda torvaltningar, toreslå en samlad
lösning tor försäljning av fastigheterna iFårösund.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Tekniska nämnden 2015-06-24

Protokoll

Forts § 163
I beslut (RS § 152,2014-05-26) beslutades att försäljningen av nämnda fastighet skulle
avvaktas för att undersöka möjligheterna för en direktförsäljning till Visby Stads Brandkårs
kamratförening (VSB).

Protokollsutdrag
RS +handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Ärendenr TN 2015/

Region Gotland

Handlingstyp Uthyrning
Datum

1 (3)

26 maj 2015

Tekniska nämnden
Region Gotland

Uthyrning av byggnaden på fastigheten Gotland Visby
Östermur 26
Förslag till beslut

Teknikförvaltningen föreslår på uppdrag av regionledningen
att tekniska nämnden godkänner att gamla brandstationen vid Klinttorget i
Visby hyrs ut till föreningen Visby Stads Brandkårs kamratförening (VS B) på
marknadsmässiga villkor istället för att fastigheten säljs och
att tekniska nämnden föreslår regionstyrelsen (RS) att besluta detsamma
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade (RS § 287, 2012-11-01) inom ramen för uppdraget
om lokaleffektivisera för Region Godand att fastigheten Godand Visby
Östermur 26 ska säljas enligt gällande rikdinjer, dvs på den öppna marknaden.
I beslut (RS § 152,2014-05-26) beslutades att försäljningen av nämnda
fastighet skulle avvakta för att undersöka möjligheterna för en direktförsäljning
till VSB.
U tifrån nedan redovisad bakgrund har exploateringsrådet gett förvaltningen i
uppdrag att föreslå att den gamla brandstationen ska hyras ut istället för att
säljas.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Region

Gotland

152
Teknikförvaltningen

Ärendenr TN 2015/

Region Gotland

Bakgrund

Byggnaden på berörd fastighet hyrs enligt internhyresavtal av Räddnings~änsten.
VSB disponerar byggnaden hyresfritt enligt bifogad överenskommelse mellan
VSB och räddningstjänsten. VSB sköter lokalen. Material bekostas av
räddnings~änsten. VSB har enligt sitt uppdrag skött lokalen men även gjort viss
invändig ombyggnad och renovering.
Efter ovan nämnda beslut i RS att fastigheten skulle säljas på den öppna
marknaden överlämnades den till upphandlad mäklare för försäljning.
Mäklaren värderade (ortsprisvärdering) fastigheten till 1,8 Mkr med
utgångspunkt från att byggnaden bedömdes kunna användas för
bostadsändamål. En bedömning baserad på bygglovarkitekt Lisa Östmans
(sakkunnig vid Samhällsbyggnadsförvaltningen) tollming av gällande detaljplan
för innerstaden och möjlighet för bygglov för ändrad använding.
VSB kontaktade dåvarande regionrådet Åke Svensson för att undersöka
förutsättningarna för en direktförsäljning. På fråga från regionrådet om
mjöligheter att göra en direktförsäljning till VSB istället för att sälja på den
öppna marknaden gjorde chefsjurist Jan Olsson bedömningen att riklinjerna
för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter (punkt 3.6
särskilda regler vid försäljning av bebyggd fastighet) skulle kunna tänkas vara
tillämpbar (se nedan).
Punkt 3.6 : I vissa fall, till exempel när I:Jggnad inom fastighet ägs at) l?)lreJgäst, arrendator
eller annan, samt närfastighet under lång tidjO'rl?Jrts och disponerats at) annan, kan direkt
jO'rJii!jning övemägas.[«jrsä!jningspriset ska dock alltid baseras på en marknadsmässig
värdering.
Med utgångspunkt från att förvaltningen fick direktiv från regionledningen att
göra en ny bedömning av byggnadens användningsätt gjordes en ny värdering
som inte innefattade bostadsändamål. En avkastningsvärdering (garage o dyl)
fastställde värdet till 800 000 kronor. En värdering som i första hand beaktar
avkastningen från användningssättet av fastigheten.
Bedömning

Förvaltningens uppfattning är dels att internhyresavtal inte är sedvanliga
hyresavtal som åsyftas i nämnda riktlinjer eftersom hyreslagstiftningen inte är
tillämpbar på dessa avtal. All reglering av dessa avtal hanteras enligt interna
riktlinjer. Dels att det måste betalas en hyra för att ett hyres förhållande ska
anses föreligga. Det är därför förvaltningens uppfattning att riktlinjerna inte är
tillämpbara för en direktförsäljning.
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Region Gotland

I likhet med vad regionledningen har föreslagit skulle en förhyrning till VSB
på marknadsmässiga villkor (1 000 kr/kvm exklusive värme, VA, el,
sophämtning m m samt inre underhåll) kunna vara ett alternativ till en
försäljning och generera i princip samma årliga netto som vad en försäljning

till ett pris om 800 000 kronor skulle ge. Skillnaden blir istället att den
likviditet som blir följden aven försäljning uteblir.

TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Patric Ramberg
teknisk direktör

Bilaga: Värderingar
Överenskommelse Räddningstjänsten och VSB
Beslut RS § 287, 2012-11-01
Beslut RS § 152,2014-05-26
Beslut RS § 136, 2013-05-30
StadgarVSB

Ann-Safi Lindskog
avdelningschef
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Överenskommelse Klintens brandstation
Inledning
Räddningstjänsten disponerar gamla brandstationen på Klinten att användas som
brandkårsmusewn och samlingsplats för anställd personal såväl heltid som deltid.
För att lokalen skall fårdigställas som museielokal och vara användbar som
samlingslokal för olika trivselaktiviteter träffar räddningstjänsten denna
överenskommelse med Brandkårens kamratförening i Visby.

Syfte

.

Räddningstjänstens ambition är att samtliga anställda skall trivas och utvecklas i sina
olika professioner. Räddningstjänsten ställer Klintens gamla brandstation till
kamratföreningens förfogande för att öka trivselfaktorn.

Brandkårens kamratförenings åtagande
Att iordningsställa lokalen som museilokal
Att skapa förutsättningar för lokalens användande som samlingsplats för olika
trivsel aktiviteter
Att ställa lokalen till räddningstjänstens förfogande för olika behov
Att vårda och sköta lokalen enligt fastställda rutiner
Att svara för kontinuerlig tillsyn av lokalen

RäddniDgstjänstens åtagande
Att hyreskontraktet med fastighetskontoret kontinuerligt uppdateras
Att erlägga och svara för samtliga fasta kostnader (hyra, el- och vattenförbrukning)
Att svara för materialkostnaderna vid lokal anpassning till museum och samlingslokal

Tidsperiod
Överenskommelsen gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om 6måDader.
Startdatum 200S.i,1.0t

Övrigt
Räddningschefen beslutar efter samråd och förslag från ordförande i kamratföreningen
hur lokalanpassningen skall ske och kontinuerligt utvecklas.
Lokalen skall kunna utnyttjas av samtliga anställda inom räddningstjänsten.
Kamratföreningen har inte rätt att hyra ut lokalen till utomstående förvaltningar och
organisationer.

Visby 2005.11. O1
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Region

Gotland
Regionstyrelsen 2014-05-26

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-05--07, 09

Rs § 152
Au § 155

Rapport. Effektivisering av fastighetsförvaltning genom försäljning
RS 2013/253
- Ledningskontoret 2014-04-11

Regionstyrelsens beslut
•

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

I regionstyrelsens beslut 2012-11-01 § 287 fick tekniska nämnden i uppdrag att påbörja
arbetet med att avyttra fastigheter för att på så sätt uppnå lokaleffektivitet och därmed
besparingar. Syftet är att avyttra vakanta lokaler/fastigheter, fastigheter som inte
används för regionens verksamheter liksom fastigheter som efter samordning och
överflyttning av verksamhet till andra lokaler kan tömmas. Av lednings kontorets
ärendeskrivning framgick att flertalet åtgärder fordrades för att berörda fastigheter/del
av fastighet skall kunna säljas. Åtgärderna som fordras är t ex ändring av detaljplan,
fastighetsbildning, bildande av gemensamhetsanläggning, vissa tekniska nyinstallationer,
nya anslutningar för VA, el och värme.
Ledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har gemensamt arbetat med
genomförandet av fastighetsförsäljningar. Fyra fastigheter är möjliga att sälja under 2014
och ytterligare åtta fastigheter bedöms kunna säljas under 2015.
Visby Östermur 26 finns med på lista över föreslagna försäljningar men avvaktar beslut
om försäljningen kan genomföras som så kallad ditektförsäljning till Visby Stads
Brandkårs kamratförening, VSB.
Expedieras:
Ledningskontoret Adm. utveckling

J_us_te_ra_nd_e_:-.-_ _ _

1-1

l_---'__pra9sbestyrkande:
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Region

Gotland
Regionstyrelsen
Regionstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL

2012-11-01
2012-10-08--10,12

Rs § 287
Au § 252

Effektivisering av användandet av lokaler
KS 2011/544

- Regionstyrelsens arbetsutskott 2012-05-07-09, § 145
- Ledningskontoret 2012-10-25

Vid vårens budgetberedning, regionstyrelsens arbetsutskott i maj, fick ledningskontoret med stöd av teknikförvaltningen (TKF) i uppdrag att utreda och lämna
förslag får att minska lokalanvändandet. För år 2013 ska kostnaden får lokalanvändandet minskas med minst 10 miljoner !a'onor och ytterligare 5 miljoner
kronor för år 2014 samt ytterligare 5 miljoner kronor för år 2015.
Ledningskontoret lämnade förslag till effektivisering av lokalanvändandet, för att
sänka kostnaderna. Ledningskontorets förslag till beslut innehöll fyra beslutspunkter. Regiondirektören meddelade att den fjärde och sista beslutspunkten stryks.
Yrkande
" Stefaan De Maeeker (MP) yrkade att fårslagen godkänns med den ändringen att
fastigheterna, fårutom Östergarn Ganne l :22, ska försäljas på öppna marknaden
enligt riktlinjer får fastigheter och marie.
Ordföranden ställde proposition på Stefaan De Maeckers ändrillgsyrkande och fann att det
hade bifallits.

Regionstyrelsens beslut
ElI

Tekniska nämnden ges i uppdrag att snarast påbölja arbetet med att avyttra
fastigheter i enlighet med bilagt fårslag. Fastigheterna, förutom Östergarn Ganne
1:22, ska försäljas på öppna marknaden enligt riktlinjer får fastigheter och marie.

<Ii

Ledningskontoret ges i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och
berörda nämnder genomföra samordning inom regionens fastigheter, såväl ägda
som inhyrda, i syfte att avyttra fastigheter och avveckla inhyrda lokaler för att
uppnå besparingsmålet, 20 miljoner kronor - nivåförändring - för perioden 2013
- 2015.

ElI

Ledningskontoret ges i uppdrag att särskilt redovisa vilka lösningar som kan
finnas för att fylla de outnyt~jade lokalerna iSolklintsskolan, Slite, med annan
verksamhet.

Eypedieras:
Tekniska nämnden, LedningskontoretlEkonomi

I",,,mod,
J
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Säljare

----------

Region Gotland
Visborgsallen 19, 621 81 Visby

212000-0803

Objekt

Fastigheten Gotland Visby Östermur 26 Klinttorget 6, 621 56 Visby

Bostadstyp

D

D

Villa

Kedje-/parhus

D

Bostaden ligger:

t?!:J Inom tätort

Boarea

Biarea

Antal rum _ _--'- st

varav sovrum

D

Byggnadstyp

1 st

_ _ _0,--.4 km
Mark

2007

Byggnadstyp nr

1A

Tomtareal

Byggnad

Fastställt år

t?!:J Fd brandstation

Fritidshus

Utom tätort
m2

Avstånd till allmänna kommunikationer ca
Taxeringsvärde

D

Radhus

i/i-del

2A

1 A, 1 plan utan källare

3A

4A

5A

6A

Byggår 1896 första delen

7A

8A

1B

3B

4B

5B

8B

EJ,8~,~,@,~d,~E3~~d,~
Uppvärmning
Vatten

Luftvärmepump
Kommunalt

Avlopp

Kommunalt

---------------1---Fastighetens skick

D

Mycket gott

D

Efterfrågan på orten

D

Mycket stor

t?!:J Normalt

D

Mindre gott

D

Dåligt

D Stor

t?!:J Balanserad

D

Ganska låg

D

Låg

D

t?!:J Normal

Gott

r-----------------r-------------------------------------------------~

Ortens allmänna utveckling

D

Övriga upplysningar som
kan påverka värdet

Fd brandstation, numera garagedelen inredd med samlingsrumlbar, litet pentry samt wc-rum.
Liten bakgård. Värderingen förutsätter godkänd ändring av nyttjande till bostadshus.

Marknadsvärde

EN MILJON ÅTTAHUNDRATUSEN KRONOR

Mycket god

God

----- 1-------------------

Mindre god

D

Dålig

1 800000:-

+/- 100 000:-

Spridning

Underskrift

D

Visby 5 juni 2014

./

,/

~~~-~-~~~---------

Håkan Ericsson

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

Mäklarhuset
Skolportsgatan 9, 621 45 VISBY
Org.nr: 916425-3974

Telefon 0498-29 29 70
Telefax 0498-24 89 21
Internet www.maklarhuset.se
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Mäklarhuset
Skolportsgatan 9, 621 45 VISBY
Org. nr: 916425-3974

Telefon 0498-29 29 70
Telefax 0498-24 89 21
Internet www.maklarhuset.se
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Mäklarhuset
Skolportsgatan 9,621 45 VISBY
Org.nr: 916425-3974

Telefon 0498-29 29 70
Telefax 0498-24 89 21
Internet www.maklarhuset.se
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Sida2 (5)

Mäklarhuset
Sl<olportsgatan 9, 621 45 VISBY
Org.nr: 916425-3974

Telefon 0498-29 29 70
Telefax 0498-24 89 21
Internet www.mal<larhuset.se
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Sida 3 (S)

Mäklarhuset
Skolportsgatan 9, 621 45 VISBY
Org.nr: 916425-3974

Telefon 0498-29 29 70
Telefax 0498-24 89 21
Internet www.maklarhuset.se
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/530

Niclas Ohlander

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum 23 september 2015

Regionstyrelsen

Slutrapport avseende ombyggnad Visby Korpen 5, Projekt 10595
Förslag till beslut
Slutredovisning för ombyggnad av Visby Korpen 5. Projekt 10595 godkänns
Bakgrund
Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende Visby Korpen 5.
BefIntlig vårdenhet blev vattenskadad pga läckage på ett avloppsrör.
Efter uttorkning och sanering byggdes vårdenheten upp igen som fyra vårdplatser för
korttidsboende med möjlighet för palliativ vård.

Projekt

Produktionskalkyl

Visby Korpen 5
Projekt 10595

Budget

Produktionskostnad

1 550000

1 550000

Över/ underskott
O

Bedömning
Ledningskontoret tillstyrker att slutredovisningarna godkänns och att
......-i:tfffii<W:söverskott,(-underskott regleras mot regionens Eget kapital.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

I

Gotland
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Tekniska nämnden 2015-08-26

TN §

178

Protokoll

Projekt 10595 Korttidsboende, Slutrapport Visby Korpen 5

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden godkänner slutrapporten.

Befintlig vårdenhet blev vattenskadad på grund av läckage på ett avloppsrör.
Efter uttorkning och sanering byggdes vårdenheten upp igen som fyra vårdplatser för
korttidsboende med möjlighet till palliativ vård.
Investeringsbudgeten uppgick till
Totala investeringsutgifter uppgår till
Avvikelse

1 550000 kr
1 550000 kr
Okr

Protokollsutdrag
RS +handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

164

Slutrapport
Projekt

10595 Korttidsboende, Visby Korpen 5, del av hus 01

Projektägare

Fastighetsförvaltningsavdelningen

Projektledare

Niklas Callenmark

Bakgrund och
syfte

Befintlig vårdenhet blev vattenskadad på grund av läckage på ett avloppsrör.
Efter uttorkning och sanering byggdes vårdenheten upp igen som fyra vårdplatser
för korttidsboende med möjlighet till palliativ vård.

Projektmål

Projektera och därefter uppföra fyra vårdplatser med möjlighet till palliativ vård.

Tillvägagångssätt

Korttidsboendet skapades genom ombyggnation av befintliga lokaler i samband
med en vattenskada. Arbetet är utfört som en totalentreprenad.

Ekonomi
CD

Budget

CD

Utfall

CD

Avvikelse

KR

Kommentar

1 550000 kr
1 550000 kr

O kr

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

Ombyggnationen genomfördes som planerat i enlighet med beställningen.
Sommaren och hösten 2014
Inga direkta avvikelser förekom.
Viktigt att förbereda projektet noggrant och gå igenom med befintliga grannar till
byggområdet vad som kommer hända.
Projektör har varit AQ-arkitekter.
Entreprenör har varit Hallgrens Entreprenad AB.
Inflyttning skedde i oktober 2014.
Kvadratmeter 325 m2 •
Det har även förekommit underhållsmedel i entreprenaden då det gällde
återställning efter vattenskada. Dessa medel redovisas hos FFA.

Ovrigt

I Datum I

Slutrapport godkänd

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet

621 81 VISBY

Visby

0498-26 90 00 (växel)

www.gotland.se
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Ledningskontoret

1 (2)

Ärendenr RS 2013/682
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 28 september 2015

Regionstyrelsen

. LEVA Kungslador Visborg 1:9.

begä~an

om förvärv av mark inom del av Visby

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att avslå LEVAs begäran om förvärv av mark och
byggnader, med hänvisning till att bolaget inte har uppfyllt de villkor som
formulerades i regionstyrelsens arbetsutskotts beslut från den 2014-01-14.
Bakgrund
Företaget LEVA Naturvänligt på Gotland AB (org.nr 556789-3911) tecknade 2010
ett hyresavtal med Region Gotland om att hyra de två kungsladorna belägna på Södra
Hällarna i Visby. Hyresavtalet och tillhörande nyttjanderättsavtal ger företaget rätt att
disponera de två byggnaderna samt ett omkringliggande markområde. Hyresavtalet
gäller för perioden 2010-02-01 - 2019-12-31. Hyresavtalet reglerar att hyresgästen ska
svara för byggnadernas drift och att denne även ska ombesörja och bekosta inre och
yttre underhåll. Det framgår av avtalet att hyresvärden inte kommer att lösa in gjorda
investeringar då avtalet upphör.
I oktober 2013 lämnade företaget in en begäran om att tillåtas köpa byggnader och
mark som omfattas av hyresavtalet. Ärendet behandlades i regionstyrelsens
arbetsutskott 2014-01-14 §6 på delegation från regionstyrelsen. Följande beslut
fattades:
..

Mark och byggnader som idag förhyrs till LEVA anvisas.

..

Ledningskontoret får i uppdrag att förhandla fram ett köpekontrakt på
marknadsmässiga villkor.

..

Innan ett köpekontrakt föreläggs regionstyrelsen så ska
Av revisor granskat bokslut (med föreslagen ansvarsfrihet) för 2013 för
samtliga bolag i "LEVA-koncernen föreligga.
Skyldigheter gentemot det allmänna, leverantörer och personal vara fullgjorda.

Den 19 febmari 2015 levererade LEVA:s revisor årsredovisningar för 2013 för de tre
bolagen - LEVA Montering AB, Leva Naturvänligt på Gotland AB och LEVA
Kungslador AB. I avsnittet för revisorns anmärkningar noteras bland annat följande:

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland
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Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2013/682

LEVA Kungslador
- "Bolaget har . .. . .. inte i rätt tid och med rätt belopp vare sig redovisat eller
betalat avdragen skatt, sociala avgifter eller mervärdesskatt"
- "Som framgår. .. . .. understiger bolagets egna kapital hälften av aktiekapitalet"
- "Styrelsen har ...... skyldighet att ...... upprätta en kontrollbalansräkning"
- "Årsstämman har att pröva frågan om företagets likvidation"
LEVA Naturvänligt
- "Bolaget har ..... , inte i rätt tid och med rätt belopp vare sig redovisat eller
betalat avdragen skatt, sociala avgifter eller mervärdesskatt"
Under 2015 har LEVA-bolagen genomgått en omstrukturering som inneburit att de
numera finns i en koncern under moderbolaget Njautar AB. En ny huvudägare har
trätt in och denne har i dialog med lednings kontoret redovisat en stark ambition att
få företagen lönsamma. LEVA har nu 2015-09-17 inkommit med årsredovisningarna
för 2014. Vid en genomgång av dessa kan det konstateras att anlitad revisor har
anmärkningar av samma slag och omfattning som för 2013 års bokslut.

Bedömning
Ledningskontoret gör bedömningen att villkoren i det beslut som regionstyrelsens
arbetsutskott fattade 2014-01-14 inte har kunnat infrias. De bokslut som LEVA
redovisade för 2013 var inte i linje med de förväntningar som ställts upp. Inte heller
har de nu redovisade boksluten för 2014 uppfyllt villkoren, bl a när det gäller
fullgörande av skyldigheter gentemot det allmänna (betalning av skatt/moms).

Mot bakgrund av vad som redogörs för ovan anser ledningskontoret att det beslut
som fattades av regionstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14, nu får anses ha förfallit.
Samtidigt gör ledningskontoret bedömningen att LEVA nu efter genomförd
omstrukturering och med utökade personella och ekonomiska resurser, har ett bättre
utgångsläge för att lyckas med att få en bärkraftig och lönsam verksamhet. Det finns
möjlighet för att LEVA att återkomma till regionstyrelsen med en förnyad begäran
kring förvärv av mark och byggnader.
Ledningskontorer föreslår att regionstyrelsen beslutar att avslå den begäran om
förvärv av mark och byggnader som LEVA inkom med i oktober 2013, med
hänvisning till att bolaget inte har uppfyllt de villkor som formulerades i
regionstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-01-14 §6.

Ledningskontoret

\
Per Lindskog
tf Regiondirektijr
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Ärendenr RS 2013/293

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 28 september 2015

Regionstyrelsen

Försäljning av Kappelshamns hamn
Förslag till beslut

Regionstyrelsen ger ledningskontoret i uppdrag att i samverkan med berörda
förvaltningar genomföra en konkurrensutsatt försäljning av Kappelshamns
hamn. Budgivare ska som minimum redovisa anbudspris, samt hur förslaget
kan tillgodose bygdens utveckling och försvarets intressen. Efter genomförd
försäljningsprocess ska ledningskontoret återkomma till regionstyrelsen med
förslag till vinnande aktör.

Bakgrund

Region Gotland har sedan ett antal år inte bedrivit någon verksamhet i
Kappelshamns hamn och tekniska nämnden har därför tidigare föreslagit att
hamnen borde avyttras. En öppen försäljning av Kappelshamns hamn inleddes
redan år 2009. Under försäljningsprocessens senare del tillkom en del nya
förutsättningar, bland annat i form av nya intressenter med förslag till
utveckling av hamnen och det omgivande samhället. Efter att frågan utretts
vidare av ledningskontoret valde därför regionstyrelsen att avbryta den
pågående försäljningen. I senare beslut 2012-12-18 (RS §395) bestämde
regionstyrelsen att Kappelshamns hamn skulle behållas i regionens ägo.
Vid underhandskontakter under våren 2015 har Försvarsmakten aviserat ett
intresse för att etablera viss verksamhet i hamnen. Regionen har ställt sig
positiv till detta, men meddelat att Försvarsmakten på ett mer formellt sätt bör
återkomma med besked kring sitt intresse för ett eventuellt förvärv av hamnen.
Under tiden sedan mars 2015 har Försvarsmakten utrett frågan internt. I en
skrivelse daterad 2015-09-14 meddelar nu Försvarsmakten att man ser ett
behov av Kappelshamn som tillfälligt baseringsområde och att ett tillträde till
hamnen skulle innebära fördelar för Försvarsmakten som då tillfälligt skulle
kunna basera sjöstridskrafter och amfibieförband på Gotland. Vidare menar

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/293

Region Gotland

Försvarsmakten att en utveckling av hamnen skulle vara positiv för
totalförsvaret på ön.
Försvarsmakten meddelar emellertid att man inte avser att avsätta resurser för
att finansiera en utveckling av Kappelshamns hamn, men att man ställer sig
positiv till att ägandet övergår i Rederi AB Gotlands ägo eftersom rederiet har
för avsikt att erbjuda Försvarsmakten tillträde till hamnen. Försvarsmakten
beslutar därför att inte lägga något anbud på Kappelshamns hamn utan avser
istället att, om Rederi AB Gotland förvärvar hamnen, teckna ett avtal med
rederiet om tillträde till hamnen.
Bedömning

Ledningskontoret tycker det är positivt att Försvarsmakten slutligen har lämnat
besked i frågan. Försvarsmaktens svar indikerar att man ser fördelar med en
etablering i Kappelshamn, men att man anser att frågan kring formellt tillträde
kan lösas via avtal med en framtida ny ägare av hamnen.
Med denna fråga utredd anser ledningskontoret att det nu finns goda skäl att
genomföra en försäljning av hamnen. Eftersom det under de senaste åren
funnits flera intressenter anser ledningskontoret att en försäljning av hamnen
bör ske i konkurrens så att alla goda idéer får prövas mot varandra. En
direktförsäljning till Rederi AB Gotland såsom Försvarsmakten förespråkar,
ser ledningskontoret inte som lämpligt. En försäljning av hamnen bör istället
ske i form av en förenklad tävling där ett antal kriterier värderas. Budgivare ska
som minimum redovisa anbudspris, samt hur förslaget kan tillgodose bygdens
utveckling och försvarets intressen.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen ger kontoret i uppdrag att i
samverkan med berörda förvaltningar genomföra en konkurrensutsatt
försäljning i enlighet med ovan. Efter genomförd försäljningsprocess ska
ledningskontoret återkomma till regionstyrelsen med förslag till vinnande
aktör.

LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog
t.f. Regiondirektör
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Ärendenr RS 2014/247

Jan von Wachenfeldt

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum Den 17 september 2015

Regionstyrelsen

Motion - Parkeringstal för Visby innerstad
Förslag till beslut
Motionen anses besvarad genom att tekniska nämnden får i uppdrag att ta
fram en sammanhållen parkeringsstrategi för hela Visby i samverkan med
miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden.
Bakgrund
Anna Hrdlicka (m) föreslår i en motion att Region Godand sätter parkeringstalet till noll i Visby innerstad.
I motionen framhålls vikten av att eftersträva klara och tydliga regler så att de
som söker bygglov vet vad de har att rätta sig efter från början mot bakgrund
av att byggnadsnämnden vanligtvis lämnar dispens från de regler som säger att
det krävs att parkeringsplatser avsätts vid nybyggnation.
Bedömning
Byggnadsnämnden har i beslut § 147/2015 behandlat motionen. Tjänstemännen på samhällsbyggnadsförvaltningen delar inte förslagsställarens uppfattning
att parkeringstalet i Visby innerstad i praktiken är noll. Däremot görs avsteg
från gällande normer. Förvaltningen anser heller inte att det är klarlagt att kravet på att p-platser anordnas för ny bebyggelse motverkar ambitionen att
minska biltrafiken i innerstaden.
För att lösa frågan föreslår därför byggnadsnämnden att nämnden tillsammans
med miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden får i uppdrag att
ta fram en samman~en parkeringsstrategi för hela Visby.
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Byggnadsnämndens sammanträde 2015-09-09

Protokoll

arbetsutskott 20 J :)~()8 26

BN § 147

RS-remiss - Motion Parkeringstal för Visby innerstad
BN 2014j5446RS
- SBl" den 1 juli 2015
c\u § 115

Byggnadsnämndens beslut

III

Byggnadsnämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
hänsyn till att telmiska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och
byggnadsnämnden driver att en sammanhållen parkeringsstrategi för hela Visby
ska tas fram.

Bakgrund
Sam hä Ils bygg nadsförvaltni ngen

1\110tion från Anna Hrdlicka CM) har inkommit till regionfullmäktige i Region Gotland
med förslag att parkeringstalet för Visby innerstad sätts till noll (O).
Anna I-Irdlicka (M) yrkar således att:
Region Gotland sätter parkerings talet för Visby innerstad till noll (O).
Motionen har följande motivering:

»Vis by innerstad har gania anor, är ett v!irldsarv ah Ull utwcklas. Idag är parkeringstalet (ck!: Ull
säga det antal parkeringsplatser somm.1ste anordnas fär att by;ga bostäder, kontor ah ldealer) fOr
Visby innerstad enligt de ttppsatta regkma inte ndhfOr rotäc/er kräv; t ex 1)2 p-platser per rotad
Det kräv; således fonrEllt att p-platser anordnas Ud nyby;gnation, trots arrbitionema att mnska
biltrafiken i innerstaden.
Regeln säger ett rrm, i realiteten är da:k parkeringstalet ndl (O) då bygsnadsnärmden i rrnjoriteten av
fall riiljer att ge dispens från regeherket. A tt på detta sätt göra dispenser till praxis ger rriirkliga
signaler.
A tt säga ett ah göra ett annat är inkonsekWlt ah kC5tarfärrmdligen handläggningstid ah p:;ngar.
Vi ror efiersträm klara ah tydliga regler somger densCkande klara kkedfrån OOrjan. »
Förvaltningens bedömningar
Förvaltningen delar inte motionärens uppfattning att parkerings talet i Visby innerstad i
praktiken är noll (O). Sant är dock att det görs avsteg från gällande parkeringstaL Det
gäller oftare i ärenden om ändrad användning än i nybyggnadsärenden.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Byggnadsnämndens sammanträde 2015-09-09

Protokoll

BY9gnadsIlalllllclens arbetsutskott 2015-08- 26

BN § 147 forts
Frågan om parkeringstalens utformning för Visby innerstad har vid flera tillfällen väckts
till liv i Byggnadsnämnden, främst i samband med behandlingen av bygglovärenden där
parkeringstalen för innerstaden enligt riktlinjen har utgjort hinder för lov.
Förvaltningen bedömer att det flnns ett problem med parkeringstalen för Visby
innerstad, men anser inte att motionärens "noll (O)" -förslag är en lämplig lösning på
problemet.
Av motionen framgår att kravet på att p-platser anordnas för ny bebyggelse i innestaden
motverkar ambitionerna att minska biltrafrken i innerstaden. Förvaltningens bedömning
är att det inte kan anses Idarlagt att det frnns ett sådant direkt samband, om det inte
samtidigt frnns ett godtagbart alternativ, exempelvis kollektivtraflk. Bedömningen är att
ny bebyggelse och i vissa fall ändrad användning av bef111tlig bebyggelse i dagsläget
fortfarande genererar biltraflk och behov av parkeringsplatser.
Förvaltningen föreslår därför att Byggnadsnämnden i samverkan med Tekniska
nämnden ges uppdrag att utforma nya p-tal och parkeringslösningar föl' Visby innerstad,
anpassade till en hållbar stadsutvec1ding i Visby innerstad och utan att det medför
negativa effekter för Visby utanför murarna.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslår Regionfullmäktige att Byggnadsnämnden i samverkan med

Tekniska nämnden ges uppdrag att utforma nya p-tal och parkeringslösningar för Visby
innerstad, anpassade till en hållbar stadsutvec1ding i Visby innerstad utan att det medför
negativa effekter för Visby utanför murarna.
Yrkanden
Meit Fohlin (S) yrkade att motionen anses besvarad med hänsyn till att Tekniska
nämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Byggnadsnämnden driver att en
sammanhållen Parkeringsstrategi för hela Visby ska tas fram.

Ordföranden ställer Meit FohJins yrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att byggnadsnämnden bifaller Meit Fohlins yrkande.

Expedieras: Regionsstyrelsen
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Avdelning bebyggd miljö

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Gunnar Gustafsson

Datum 1 juli 2015

Byggnadsnämnden

Remissvar - Motion till Regionfullmäktige i Region Gotland
med förslag att parkeringstalet för Visby innerstad sätts till
noll (O).
Förslag till beslut

Nämnden antar förvaltningens remissvar (se Förvaltningens bedömningar).
Byggnadsnämnden föreslår att:
Byggnadsnämnden i samverkan med Tekniska nämnden ges uppdrag att utforma nya p-tal och parkeringslösningar för Visby innerstad, anpassade till en
hållbar stadsutveckling i Visby innerstad och utan att det medför negativa effekter för Visby utanför murarna.

Bakgrund

Motion från Anna Hrdlicka (M) har inkommit till Regionfullmäktige i region
Gotland med förslag att parkeringstalet för Visby Innerstad sätts till noll (O).
Anna Hrdlicka (M) yrkar således att:
Region Gotland sätter parkeringstalet för Visby Innerstad till noll (O).
Motionen har följande motivering:
"Visry I nnmlad har gamla anor, är ett lJärldsanJ och 1Jill utlJecklas. Idag är parkeringstalet
(det 1Jill säga det antalparketingsplatser som måste anordnas fl'r att rygga bostäder, kontor
och lokaler) jlir Visry imzer.rtad enligt de ztpp.ratta reglerna inte noll, for bo.rtäder krä1JJ' t ex
1,2 p-plat.rer per bo.rtad. Det krä1J.r .råledes formellt att p-platser anordna.r lJid f!Yryggnation,
trot.r ambitionerna att min.rka biltrqfiken i inner.rtaden.

Regeln säger ett men, i realiteten är dock parketing.rtalet noll (O) då Byggnadsnämnden i
mqjoliteten a1J fall/Jäger att ge diJpen.rfrån regel1Jerket. Att på detta .rätt göra diJpen.rer till
praxi.r ger märkliga .rignaler.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post registrator-tn@gotland.se
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Region Gotland

Att säga ett och giJra ett annat är inkonseklJent och kostar fo"rmodligen handläggningstid och
pengar. Vi b(Jr iftersträva klara och tydliga regler som ger den sökande klara besked från
bÖljan. "

Förvaltningens bedömningar
Förvaltningen delar inte motionärens uppfattning att parkerings talet i Visby
innerstad i praktiken är noll (O). Sant är dock att det görs avsteg från gällande
parkeringstal. Det gäller oftare i ärenden om ändrad användning än i nybyggnadsärenden.
Frågan om parkeringstalens utformning för Visby innerstad har vid flera tillfållen väckts till liv i Byggnadsnämnden, främst i samband med behandlingen av
bygglovärenden där parkeringstalen för innerstaden enligt riktlinjen har utgjort
hinder för lov.
Förvaltningen bedömer att det fInns ett problem med parkeringstalen för Visby innerstad, men anser inte att motionärens "noll (O)" -förslag är en lämplig
lösning på problemet.
Av motionen framgår att kravet på att p-platser anordnas för ny bebyggelse i
innestaden motverkar ambitionerna att minska biltrafIken i innerstaden. Förvaltningens bedömning är att det inte kan anses klarlagt att det fInns ett sådant
direkt samband, om det inte samtidigt fInns ett godtagbart alternativ, exempelvis kollektivtrafIk. Bedömningen är att ny bebyggelse och i vissa fall ändrad
användning av befmtlig bebyggelse i dagsläget fortfarande genererar biltrafIk
och behov av parkeringsplatser.
Förvaltningen föreslår därför att Byggnadsnämnden i samverkan med Tekniska
nämnden ges uppdrag att utforma nya p-tal och parkeringslösningar för Visby
innerstad, anpassade till en hållbar stadsutveckling i Visby innerstad och utan
att det medför negativa effekter för Visby utanför murarna.

Christian Hegardt

Avdelningschef/Stadsarkitekt
Avdelning Bebyggd Miljö
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Visby 2014-04-28

MOTION

Parkeringstal för Visby innerstad

TILL

Regionfullmäktige

Parkeringstal för Visby Innerstad

Visby Innerstad har gamla anor; är ett världsarv och vill utvecklas. Idag är
parkeringstalet (det vill säga det antal parkeringsplatser som måste anordnas för att
bygga bostäder, kontor och lokaler) för Visby innerstad enligt de uppsatta reglerna inte
noll, för bostäder krävs t ex 1,2 p-platser per bostad.

Det krävs således formellt att p-platser anordnas vid nybyggnation, trots ambitionerna
att minska biltrafiken i innerstaden.

Regeln säger ett men, i realiteten är dock parkeringstalet noll (O) då Byggnadsnämnden
i majoriteten av fall väljer att ge dispens från regelverket. Att på detta sätt göra
dispenser till praxis ger märkliga signaler.

Att säga ett och göra ett annat är inkonsekvent och kostar förmodligen
handläggningstid och pengar. Vi bör eftersträva klara och tydliga regler som ger den
sökande klara besked från början.

Jag yrkar därför:
-att Region Gotland sätter parkeringstalet för Visby Innerstad till noll (O).
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Ärendenr RS 2015/229
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Katrin Rindlaug

Datum 23 september 2015

Regionstyrelsen

Motion. Inkluderande ansökningar, blanketter och enkäter för
transpersoner

Förslag till beslut
Motionen bifalles med tillägget; Region Gotland inför alternativet"Annat" i de
formulär som regionen själv har rådighet över.

Bakgrund
Elin Bååth (Pi) föreslår att
- Region Gotland inför alternativet"Annat" som alternativ till man eller kvinna i alla
de handlingar där begäran om att uppge sitt kön förekommer
- Region Gotland inte begär upplysning om kön när den informationen inte är
nödvändig
Motionären lyfter fram att transpersoner är en av samhällets mest osynliggjorda och
utsatta grupper och motionen föreslår därför att Region Gotland förändrar sina
ansökningar, blanketter och enkäter för att inkludera de som idag inte identifierar sig
som man eller kvinna.
Region Gotland har idag handlingar som riktar sig internt till medarbetare samt
externt till medborgare. Gällande internt till medarbetare beskrivs det i gällande
Jämställdhetsplan (RS 2015/71), att Region Gotland har
"en vijjeinriktning om att utvidga definitionen av kljn i jämställdhetsplansarbetet med en trecfje
kljnskategon: Region Gotland harfor avsikt att successivt infiira annan kö'nsidentitet som
ytterligare benämning utöver man och kvinna.
Idag är det inte mi!Jligt att tillämpa fullt ut iftersom regionens statistikgt71ndande ~stem och andra
lJerktyg inte är så .konstruerade. Definitionen annan könsidentitet infors från 2016 i de
regiongemensamma medarbetarenkätsundersökningar som genomfo·rs."
Inom personalsystemet frågar Region Gotland idag inte efter kön där namn och
personnummer anges, eftersom systemet kodar automatiskt kön efter de fyra sista
siffrorna. I vissa fall frågas det idag efter kön för att efterleva Jämställdhetslagen, eller
för att ge bakgrundsinformation utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Region Gotland
har könsuppdelad statistik för att om möjligt upptäcka osakliga skillnader i
upplevelser, nöjdhet, erfarenhet, upplevelse, kunskap etc.
Vid genomförandet av nästa medarbetarenkät kommer" Annat" att läggas till som ett
tredje alternativ.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr

RS 2015/229

Region Gotland använder nationella uppföljningar i allt högre grad eftersom det då
går att göra jämförelser med andra kommuner. Detta är centralt i kvalitetsarbetet som
rör resultatuppföljning, att kunna jämföra Region Gotland med andra.
Därmed kommer Region Gotland vara beroende av att Sveriges K.ommuner och
Landsting, Statistiska centralbyrån, Skolverket, Socialstyrelsen med flera gör en
uppdelning med fler könsidentiteter.
Bedömning
Ledningskontoret delar motionärens uppfattning att det är av vikt att inkludera
transpersoner. Ledningskontoret bedömer att vi kan införa alternativet" Annat" i de
undersökningar och dylikt vi själva har rådighet över, exempelvis
medarbetarundersökningen.
Det innebär att förvaltningarna efter hand ska införa alternativet" Annat" där det
gjorts möjligt att mottagande system kan förvalta ett tredje alternativ.

Exp till:
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Motion: Trans*inkluderande ansökningar, blanketter och enkäter
Till: Regionfullmäktige Gotland
Forskning visar att 1-2% av befolkningen är transpersoner, vilket på Gotland skulle
innebära ca 1000 personer. Under paraplybegreppet transpersoner räknas både personer
som identifierar sig med ett annat kön än det de tillskrevs vid födseln (transsexuella),
transvestiter, agender (identifierar sig inte med något kön), gender fluid (identifierar sig
med olika kön genom livet), queer (motsätter sig fasta könsuppdelningar) och många
andra könsidentiteter.
Transpersoner är en av samhällets mest osynliggjorda och utsatta grupper. 65% av alla
unga transpersoner har exempelvis någonsin funderat på att ta sitt liv.
Ett steg mot ett samhälle som är mer inkluderande för transpersoner är att bygga
samhällsstrukturer som möjliggör andra val än bara "man" eller "kvinna". Ett sådant litet
steg är att lägga till alternativet "Annat" i Regionens ansökningar, blanketter och enkäter.
Genom denna reform erkänner regionen de som varken identifierar sig som män eller
kvinnor; och får samtidigt möjlighet att ta del av statistik om transpersoner, vilket nästan
helt saknas idag.

Feministiskt initiativ yrkar att:
- Region Gotland inför alternativet "Annat" som alternativ till man eller kvinna i alla de
handlingar där begäran om att uppge sitt kön förekommer
- Region Gotland inte begär upplysning om kön när den informationen inte är nödvändig

För Feministiskt initiativ Gotland
Elin Bååth

Visby 14/32015
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Ärendenr RS 2015/287

Jan von Wachenfeldt

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 7 september 2015

Regionstyrelsen

Motion - Bygg sprängkistor/-tunnlar
Förslag till beslut

Motionen avslås.
Bakgrund

Ulf Klasson (FP) föreslår i en motion att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i
uppdrag att påbörja projekteringen av s.k. sprängkistor i Slite hamn alternativt
tar upp en diskussion med regeringen om att bygga dessa anordningar. Förslagsställaren föreslår även att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag
att planera för sprängkistor/ -tunnlar vid projekteringen/byggandet av den planerade kryssningskajen i Visby samt den nya hamnanläggningen i I<.lintehamn.
Som skäl för sina yrkanden anför förslagsställaren det försämrade försvarspolitiska läget i Europa.
Bedömning

Tekniska nämnden har i beslut § 183/2015 behandlat motionen och då föreslagit följande svar på motionen: Region Godand skall avvakta nya/ändrade
nationella direktiv som utifrån en nationell bedömning av det säkerhetspolitiska läget kan påkalla försvarsförberedelser på infrastruktur. Regionen skall fortsättningsvis även i kommande byggprojekt följa de direktiv som gäller avseende
försvars förberedelser av infrastruktur.
När den nya kajen i Slite planerades i samband med "Nordstream-projektet"
tillfrågades Försvarsmakten om åtgärder skulle vidtas utifrån ett försvarsperspektiv. Försvaret ansåg då att det politiska läget inte motiverade några speciella åtgärder. Det finns också idag många andra metoder att via förstörande av
infrastruktur försvåra en eventuell invasion än att bygga sprängkistor. Ledningskontoret gör därför samma bedömning som tekniska nämnden att nya
försvars tekniska åtgärder bör baseras på nationella direktiv. Motionen bör därför avslås.
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Tekniska nämnden 2015-08-26

Protokoll

TN §

183

Motion. Bygga sprängkistor och sprängtunnlar i hamnar
pä Gotland

AU §

110

TN 2015/1056

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen att internremissen på motionen,
ställd till region fullmäktige besvaras med att:
•

Region Gotland skall avvakta nya/ändrade nationella direktiv, som utifrån en
nationell bedömning av det säkerhetspolitiska läget, kan påkalla
försvars förberedelser på infrastruktur.

•

Region Gotland skall fortsatt även i kommande byggprojekt följa de direktiv som
gäller vad avser försvars förberedelser av infrastruktur

Ulf I<Jasson, Folkpartiet Liberalerna, har i en motion till Gotlands region fullmäktige yrkat
på:
"Regionfitllmäktige ger regimIstyrelsen i uppdrag att påbihja prqjekteting av sk sprängkistor i Slite hamn,
alternativt tar tipp diskussionen med regetingen om att rygga dessa anordnillgar.
Regionfullmäktige ger regiollstyrelsm i tippdrag att planera flir sprägkistor/ -ttill nIar vid
prqjekterillg/ ryggande av kryssllingskeg i Visry samt 'rya hamnell i Klilltehamll.

uif Karlsson skriver i inlednillgm på sin motion att "När 'rya kegm i S lite platlerades av N ordstream
(ryskt bolag) från 2007, lärfrågan om behovet av sprängkistor-/ ttl1lnlar tagits tipp. Försvaret ansåg då
att beholJet inte fallns, då det fljrslJarspolitiska läget lJar ett annat än idag. Gotland hållpå att
avmilitariseras. Idag är läget ett annat o(h 1111 bär lJi flirbereda elJmtttell räddning alJ det som räddas kaJl.
A'ven om man amtodfrån att rygga in deJSa så kallade Jprängkistor i komlmktionen av S litekqjell, en
tidigare !fällJklar skyddsåtgärd i va/je slJmsk bro, landningsbana o(h keg av betydelse, så är det inte flir
sent. Dessa hålmm, sprällgkistor, flir attflirstöra anläggningarna, kom aldrig till stånd i Slite.
Vi kommer)1l JlIlder de närmaste åren att stärka flirsvaret på lJår mestfljrJIJarspolitiskt lItsatta regioIl, det
är alla partier iJ"tJereflJ om. Kan IJi då )Itterligare jordrijja ett ellentltellt jientligt attgrepp gnlOm att trygga
dessa enklajljrdrqjaJldejljrsvarJaJlläggniltgar, bör vi inte tveka.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

Forts § 183

Det gäller dels i det! redan stora befintliga kqjett i Slite, men även i de ,!ya hamn-/ kqjanläggningama
'Xryssningskqjen" i Vis/ry samt ,!ya hamnanläggningen i Klintehamn.
Med ledning av ovanståendeyrkarjag att;
• Region/ttl/mäktige ger regions(yrelset! i ttppdrag att påbiitja prqjekteringen av sk sprängkistor i S lite
hamn, altemativt tar JfPP diskllssionet! med regeringen om att /rygga dessa anordningar.
• Regionfttl/mäktige ger region.r(yrelren i ttppdrag att planerafjr .rprängkirtor/ -tunnlar vid
pro/ektering/ /ryggande av kryssningskqj i Vis/ry samt '!Ja hamnen i Klintehamll. "
F örvaltningens bedömning
Det är viktigt att klargöra att det var Region Gotland som planerade och byggde
Apotekskajen i Slite med utgångspunkt av den verksamhet som Nord Stream skulle
genomföra där. Det säkerhetspolitiska läget har på senaste tiden förändrats, vilket skall tas
på största allvar.
Vad avser försvars förberedelser, avseende infrastruktur, är det något som regleras på
nationell nivå och inte aven enskild Region/kommun. Region Gotland skall som tidigare
följa de direktiv som tlnns/kommer från den nationella nivån och försvarsmakten.
Med anledning av ovanstående bör motionens yrkanden avslås, enligt följande:
Region Gotland skall avvakta nya/ändrade nationella direktiv, som utifrån en nationell
bedömning av det säkerhetspolitiska läget, kan påkalla försvars förberedelser på
infrastruktur.
Region Gotland skall fortsatt, även i kommande byggprojekt, följa de direktiv som gäller
vad avser försvarsförberedelser av infrastruktur.

Protokollsutdrag

RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Folkpartiet

Klintehamn 25.04.2015

Motion till Gotlands Regionfullmäktige

Bygg sprängkistor/-tunnlar!
När nya kajen i Slite planerades av Nordstream (ryskt bolag) från 2007, lär frågan om
behovet av sprängkistor/-tunnlar tagits upp. Försvaret ansåg då att behovet inte fanns, då
det fårsvarspolitiska läget var ett annat än idag. Gotland höll på att avmilitariseras.
Idag är läget ett annat och nu bör vi förbereda eventuell räddning av det som räddas kan.

Ä ven om man avstod från att bygga in dessa så kallade spränkistor i konstruktionen av
Slitekajen, en tidigare självklar skyddsåtgärd i varje svensk bro, landningsbana och kaj av
betydelse, så är det inte försent än. Dessa hålrum, sprängkistor, för att förstöra
anläggningarna, kom aldrig till stånd i Slite.
Vi kommer ju under de närmaste åren att stärka försvaret på vår mest fårsvarspolitiskt
utsatta region, det ärnalla partier vara överens om. Kan vi då ytterligare fördröja ett
eventuellt fientligt angrepp genom att bygga dessa enkla fårdröjande försvarsanläggningar, bör vi inte tveka. Det gäller dels i den redan stora befintliga kajen i Slite, men
även i de nya hamn/kajanläggningama "Kryssningskajen" i Visby samt nya
hamnanläggningen i Klintehamn.

Med ledning av ovanstående yrkar jag att;
• Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att påbörja projekteringen
av sk spränkistor i Slite hamn, alternativt tar upp diskussionen med
regeringen om att bygga dessa anordningar.
• Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att planera fOr
sprängkistor/-tunnlar vid projektering/byggande av kryssningskaj i Visby
samt nya hamnen i Klintehamn.

Folkpartiet Liberalerna
UlfKlasson

Utkast Ägardirektiv för Aktiebolaget GotlandsHem
(org nr 556066-0523)
1. Bolagets ändamål
Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen på Gotland i syfte att
bidra till en befolkningsökning och framtida rekryteringsbas för regionens arbetsmarknad
genom att tillhandahålla bostäder.
Bolaget skall inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att
hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt
ansvarstagande och i ett väl underhållet skick. Bolaget ska arbeta med medicinska och sociala
förturer i samråd med Region Gotland. Bolaget ska i samarbete med ägaren arbeta med
prioriteringar av etableringar då behov uppstår.
Bolaget ska bidra till att målen i Regin Gotlands styrkort uppnås.
Bolaget ska bidra till att utveckla goda och trygga boendemiljöer. Bolaget ska ha ambitionen
att miljömässigt ligga i framkant i alla beslut.
Bolaget ska arbeta för en nyproduktion som har ett långsiktigt perspektiv och är i takt med de
behov som finns, dock minst 300 lägenheter till år 2020. Minst en nybyggnation utanför
Visby ska påbörjas under perioden. Bolaget ska också bidra till utvecklingen av nya
boendeformer i form av trygghetsboende och boende för unga tillsammans med ägaren.
Bolaget ska upprätthålla förmedlingstjänst av bostäder.
2. Region Gotlands insyn och ledningsfunktion
Regionfullmäktige är Region Gotlands högsta beslutande organ och fungerar som ägare av
bolaget. Regionfullmäktige har ansvar för att:
- Fastställa ändamålet
- Besluta i fråga om bolagsordning
- Formulera ägardirektiv
- Utse styrelseledamöter
- Utse revisorer
- Utse ombud att företräda ägaren på bolagsstämman
- Ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt såsom större
investeringar, bildande eller förvärv av dotterbolag, planer på ny eller ändrad inriktning av
bolagets verksamhet samt köp och försäljning av större fastighetsbestånd, innan beslut tas
i bolaget
Bolagets verksamhet står under uppsikt av regionstyrelsen i enlighet med Region Gotlands
aktieägarpolicy.
Regionstyrelsen skall ges den information och erhålla de handlingar som styrelsen begär.
Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd
med bolagets styrelse.
Utgångspunkten för styrningen av bolaget är densamma som för verksamhet i
förvaltningsform vilket innebär öppenhet, debatt och politisk styrning.

3. Ekonomiska styrprinciper och samordning
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer. Detta utgör ett undantag från
kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i vinstsyfte.
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid skall utgå från vad som är långsiktigt bäst
för bolaget. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte skall ges några särskilda
fördelar som gynnar det ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. Relationen mellan
Region Gotland och bolaget ska vara affärsmässig och ekonomiskt åtskild.
Bolagets mål ska vara att på lång sikt uppnå ett vägt genomsnitt av SABO-företagens
soliditet. Målet är en avkastning på i genomsnitt 7,5 miljoner kronor per år under en
fyraårsperiod. Avkastningskravet grundar sig på behovet av en god soliditet och en livskraftig
ekonomi över tiden i bolaget.
4. Region Gotlands koncernkrav
Budget och handlingsprogram
Bolagets budget för nästkommande år samt sedvanliga strategiska planeringsdokument delges
regionledningen vid, på hösten, inplanerat informationsmöte.
Underlag för koncernredovisning
Bolaget skall årligen senast den 15 februari tillhandahålla regionstyrelsen det underlag
styrelsen begär för upprättande av regionens årsredovisning enligt kommunallagens
bestämmelser.
Årsredovisning
Bolaget ska årligen inlämna fullständig årsredovisning för information till regionfullmäktige
senast första veckan i maj.
Riktlinjer och program
Bolaget ska i tillämpliga delar följa regionens upprättade policys, riktlinjer och program.
5. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktör
Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.
Styrelsen har enligt 8 kap 6 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för
verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Dessa riktlinjer och
anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.
6. Förvaltningsberättelse
Bolagets skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det regionala ändamålet
med verksamheten.
7. Samordning och dialog
Ägarmöten genomförs fyra gånger/år. Mötena ska innehålla redovisning från bolaget
angående ekonomisk ställning, planering framåt både avseende produktion och verksamhet
samt övriga väsentliga ärenden. Minnesanteckningar ska föras.
Verkställande direktör ingår i regionens koncernledningsgrupp.
8. Övrigt
Dessa ägardirektiv gäller för perioden 2015 – 2019 om inte behov att revidera dem uppstår.
Både ägaren och bolaget kan påkalla behov av revidering under perioden.
Ägardirektiven gäller tillsammans med bolagsordningen och Region Gotlands
aktieägarpolicy.

Ärendenr RS 2015/5

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ulrika Jansson

Datum 21 oktober 2015

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2016-2018, förändringar i drift
och investeringsbudget
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Nedanstående förändringar i driftbudgeten genomförs och inarbetas i
ramberäkning 2016.

•

Investeringsbudget på 40 mnkr för muddring i Klintehamns hamn,
ombudgeteras från år 2016 till år 2017 pga. tidsförskjutning i projektet.

Kompensation för personalkostnadsökning 2016
(se även separat ärende RS 2015/501, RSau §331 2015-10-19--20)

Kompensation för personalkostnadsökning 2016 fördelas enligt nedan.
Nämnd

Belopp (tkr)

Regionstyrelsen/ledningskontoret

700

Regionstyrelsen/politiker organisationen

90

Tekniska nämnden

2 180

Byggnadsnämnden

400

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

320

Kultur- och fritidsnämnden

810

Barn- och utbildningsnämnden

12 750

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2 850

Socialnämnden

16 400

Hälso- och sjukvårdsnämnden

15 500

Summa

52 000

Buffert för kostnader kopplade till asylboende
(se även separat ärende RS 2015/557, RSau § 334 2015-10-19--20)

Anslaget på 5 mnkr som avsatts 2016 och framåt för kostnader under
kommande år kopplade till asylboende på Gotland ombudgeteras till
finansförvaltningen. I regionfullmäktiges budgetbeslut från juni 2015
beslutades att bufferten skulle budgeteras på regionstyrelsen/ledningskontoret.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se
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Webbplats www.gotland.se
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Region Gotland

Budget för regional stöd- och samverkansstruktur för barn, vuxna
och äldrefrågor
(se även separat ärende RS 2013/540, RSau § 320 2015-10-19--20 )

900 tkr förs över från socialnämnden till regionstyrelsen/ledningskontoret för
verksamheten BarnSam.
Ett anslag på 500 000 kronor vardera överförs från hälso- och
sjukvårdsnämnden samt socialnämnden till regionstyrelsen/ledningskontoret
för inrättande av verksamheten Äldresam.
Sänkning av internhyror och förändring av lokalytor på Visborg
(se även separat ärende RS2015/519, RSau § 325 2015-10-19--20)

Regionstyrelsen och tekniska nämnden har beslutat att internhyrorna ska
sänkas med 1 % motsvarande 5 mnkr. Sänkningen motsvaras av samma
minskning av budgetramar för nämnderna. Serviceförvaltningens sänkning
genomförs genom att serviceförvaltningens priser sänks.
Under 2015 genomfördes en omflyttning och förtätning av lokalytor på
Visborg. När lokalerna på Visborg togs i bruk fick nämnderna kompensation
för en ökad hyra. När nu de två förvaltningar som inte tidigare haft kontor på
Visborg flyttat dit får de nämnderna budgetkompensation för ökad hyra. De
nämnder som fått lägre hyra lämnar motsvarande budgetbelopp.
Nämnd
- = minskad budget,

Justering av budgetram till
följd av hyressänkning

+ = ökad budget
Regionstyrelsen/ledningskontoret
Regionstyrelsen/serviceförvaltningen
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden/ Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden

Justering av budgetram
till följd av förändring av
lokalytor på Visborg

-50

400

-400*

-1 000**

-175
-70

0

-250

900

-1 375

-400***

-500
-985

100

Hälso- och sjukvårdsnämnden

-1 195

0

Summa

5 000

0

*genomförs genom prissänkning 2016 se nedan
**avkastningskrav 2016
***ska delas mellan GVN och BUN

Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/36

Region Gotland

Effektuering av 2015 års avkastningskrav på serviceförvaltningen
(se även separat ärende RS 2015/518, RSau § 324 2015-10-19--20)

Serviceförvaltningen har under 2015 haft ett avkastningskrav på 3,2 mnkr. För
att effektuera detta i budgetramarna för nämnderna sänks vissa priser och
nämndernas budgetram reduceras i motsvarande utsträckning. Priserna kan
sänkas med ytterligare totalt 400 tkr eftersom internhyrorna sänks 2016.
Nämnd

Justering av budgetram till
följd av att
serviceförvaltningens
internpriser sänks

Regionstyrelsen/ledningskontoret

-261

Tekniska nämnden

-295

Byggnadsnämnden/ Miljö- och
hälsoskyddsnämnden

-129

Kultur- och fritidsnämnden

-49

Barn- och utbildningsnämnden

-805

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

-268

Socialnämnden

-866

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

-927
3600
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Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 21 oktober 2015

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2016-2018
Låneram 2016
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om följande punkter avseende
finansiella transaktioner 2016:
•
•
•
•

Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 300 miljoner kronor
Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner
kronor
Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.
Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 miljoner kronor anvisa medel
ur Region Gotlands eget kapital.

Bakgrund

Enligt Region Gotlands finanspolicy beslutar regionfullmäktige årligen i årsbudget
om regionens totala lånevolym. I lånevolymen ingår befintlig lånestock vid
budgetårets ingång jämte beräknad utökning av lånestocken under budgetåret för
finansiering av nyinvesteringar m.m. Regionfullmäktiges beslut om regionens
årsbudget och hur stor del av investeringsutgifterna som skall lånefinansieras utgör
grunden för regionens upplåning.
Med anledning av den planerade investeringsvolymen som innehåller stora projekt
såsom ny gymnasieskola och kryssningskaj så föreslår ledningskontoret att ramen för
upptagande av långfristiga lån höjs från 100 mnkr till 300 mnkr.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Ärendenr RS 2015/5

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 21 oktober 2015

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2016-2018
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner Riktlinjer för god
ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till
nämnderna.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt
regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till
nämnderna
Region Gotlands verksamhetsidé är att:
Ansvara för hälso- och sjukvård, utbildning, kultur, social och ekonomisk välfärd
Erbjuda god offentlig service med tillgänglighet, valfrihet och kvalitet som
kännetecken
Svara för en rättsäker myndighetsutövning som inger förtroende
Ansvara för en hållbar regional utveckling som baseras på resurseffektivitet
För att klara detta är det av största betydelse att regionen har en balanserad ekonomi
som grund för en långsiktig, hållbar och stabil utveckling.
Region Gotland tillämpar principerna för målstyrning och använder balanserad
styrning som metod. Regionfullmäktige beslutar om den övergripande visionen och
de övergripande målen. Nämnderna upprättar utifrån detta egna styrkort för
mandatperioden plus ett år och ska regelbundet följa upp framgångsfaktorer och
måluppfyllelse.
Regionens vision och styrkort för mandatperioden

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2008 den nya visionen för Gotland år 2025:
Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet,
hållbar tillväxt och fylld av livslust.
De övergripande målen i visionen som ska uppnås år 2025 för hela Gotland är:
• Minst 65 000 invånare bor på Gotland.
• Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet.
• Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen.
• Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
• Gotland är en världsledande öregion i miljö- och klimatfrågor.
Regionfullmäktige fastställde den 26 april 2011 ett nytt koncernstyrkort för perioden
2011-2015. Koncernstyrkortet gäller fram tills nytt styrkort är beslutat av
regionfullmäktige.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se
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Region Gotlands gemensamma mål för de fem perspektiven i det balanserade
styrkortet, och som gäller för samtliga verksamheter under mandatperioden, är:
•
•
•
•
•

Samhällsutveckling, Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett
starkt varumärke
Brukare/kunder, Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god
kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta
Processer, Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med
jämförbara kommuner och landsting
Medarbetare/ledare, Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och
utvecklas för att möta framtidens utmaningar
Ekonomi, Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv

Samhällsutveckling

Delmål för perspektivet samhällsutveckling under perioden 2011 – 2015 är:
• Minst 59 000 bor på Gotland
• Gotlänningarnas välstånd ligger i nivå med rikets genomsnitt
• Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen
• Självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ligger över riksgenomsnittet
• Miljö- och klimatarbete på Gotland rankas topp tio i landet
Nämnderna uppmanas att bidra med aktiviteter inom sina verksamhetsområden för
att uppnå delmålen för perioden.
Nämnderna uppmanas att förverkliga beslutade verksamhetsnära program,
implementera regionövergripande program och planer samt genomföra åtgärder som
leder till ökad tillväxt.
Nämnderna uppmanas även att bidra till att skapa en utvecklad och mer samordnad
företagsservice genom fortsatt arbete med Förenkla helt enkelt. Syftet är att göra
ständiga förbättringar inom områdena handläggningstider, tillgänglighet, bemötande
samt kommunikation och information.
Vidare uppmanas nämnderna att vidta åtgärder utifrån medborgarnas upplevelser
enligt medborgarundersökningen, bland annat avseende former för förbättrad dialog
och inflytande.
Brukare/kunder

Nämnderna uppmärksammas på att utvecklingen av systematiska
brukarundersökningar ska fortsätta för att fånga brukarnas/kundernas behov och
upplevelse av om brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är
informerade, delaktiga och respektfullt bemötta. Nämnderna uppmanas att jämföra sina
resultat mot tidigare år, mot jämförbara kommuner/landsting och riket.
Vidare uppmanas nämnderna att ta fram mål för och följa upp brukarnas/kundernas
tillgänglighet till tjänsterna. Med tillgänglighet menas såväl fysisk tillgänglighet som
gott bemötande och lättåtkomlig och förståelig information. De nämnder som har
myndighetsuppdrag ska fastställa och följa upp mål avseende handläggningstider i
form av servicegarantier.
Processer

Nämnderna uppmärksammas på att processerna ska visa resultat av god kvalitet till
kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting. Nämnderna är också
ansvariga för att skapa förutsättningar att kommunicera och utveckla gränssnitt mot
andra interna och externa verksamheter.
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Nämnderna ska aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och effektivisering i syfte
att minska kostnaderna med bibehållen kvalitet. Fokus ska finnas på att ta fram och
redovisa målnivåer för verksamhetens produktivitet, kvalitet och kostnader.
Nämnderna ska även redovisa förändringar över tiden och i jämförelse med andra
kommuner, landsting samt nationella mål.
Medarbetare & ledare

Alla nämnder ska löpande bedriva förändrings- och utvecklingsarbete inom HRområdet. Arbetet styrs dels av lagar och avtal, dels av politiska styrdokument. Alla
nämnder ska arbeta för att uppnå det övergripande målet medarbetare/ledare trivs, är
engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar.
Nämnderna rekommenderas att aktivt arbeta med att skapa effektiva och attraktiva
arbetsplatser med coachande ledare där medarbetarna trivs och upplever arbetsglädje,
möjliggöra karriärutveckling och säkra likabehandling. Ett led i detta är att ta fram
och genomföra åtgärdsplaner utifrån medarbetarenkäterna.
Alla nämnder uppmanas att fullfölja systemet med ledar- och medarbetarkontrakt
samt medarbetarsamtal och kompetensplaner. Ledarnas åtagande har förtydligats. I
ledarkontrakten framgår tydligare åtagande, ansvar och konsekvenser för uppdraget
att leda verksamhet och medarbetare samt ta ansvar för ekonomin.
Ekonomi
Balanskravet

Balans ska föreligga mellan tillgängliga ekonomiska resurser och den verksamhet som
bedrivs. Med hänsyn till samhällsutvecklingen både utifrån den demografiska
utvecklingen samt medborgarnas ökade förväntningar krävs det ett ständigt pågående
utvecklings- och effektiviseringsarbete för att kostnadsnivån inte ska öka. Det
finansiella målet och framgångsfaktorerna enligt regionens styrkort utgör således
grundläggande restriktioner för drift- och investeringsverksamheten. Utifrån dessa
mål och restriktioner har nämnderna tilldelats ekonomiska ramar inom vilka
verksamheterna ska bedrivas.
Nämnderna ska verka för god ekonomisk hushållning. Ett sätt är att införa buffertar
inom sina budgetramar. Bufferten, för oförutsedda kostnadsökningar eller
intäktsminskningar, bör uppgå till 1 procent av nettobudgetramen i 2016 års budget.
Vid befarad negativ avvikelse ska nämnderna agera snabbt och vidta åtgärder.
Detta är synnerligen angeläget för att säkra regionens totala ekonomiska balans.
Investeringar och finansiellt igångsättningstillstånd

Regionen ska ha ett positivt finansiellt flöde och ska samtidigt sträva efter att
minimera den långfristiga upplåningen. Styrning av de finansiella flödena ska bland
annat ske genom att nämnd före igångsättande av byggnads- och
anläggningsinvesteringar med investeringsutgift som överstiger 3 mnkr ska inhämta
finansiellt igångsättningstillstånd hos ekonomidirektören enligt delegationsbeslut,
regionfullmäktige 2013-06-17, §65.
Nämnderna ska alltid beakta vilka konsekvenser investeringar har på
driftkostnaderna, både negativa och positiva.
Konflikt mellan verksamhetens mål och resurser

Vid konflikt mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är de
ekonomiska resurserna överordnade verksamhetsmålen. Ekonomin är den restriktion
som sätter gränser för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.
Nämnderna ska löpande revidera mål och servicenivåer för att anpassa verksamheten
till de ekonomiska ramarna. Nämnd har ansvar för att rapportera om den inte kan
uppfylla de mål och åtaganden som regionfullmäktige beslutat om och även föreslå
åtgärder.
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4.2 Stabil ekonomi i ett långsiktigt perspektiv
Region Gotlands budgetresultat för 2016 är 34 mnkr. Detta innehåller en buffert för
återställande av ett negativt balanskravsresultat som väntas 2015. Förutsättningen för
att regionen ska klara resultatet för 2016 är att alla nämnder följer sin beslutade
budget och att utvecklingen under året är stabil. Inför kommande år måste regionen
minska sin omslutning för att komma i balans med budgetförutsättningarna och ha
utrymme för utvecklingen utifrån den demografiska befolkningsutvecklingen.
Ökningen av skatteunderlaget de närmaste åren inte ger utrymme för nya kostnader.
Nämnderna måste kontinuerligt arbeta med effektiviseringar för att kunna ge
utrymme för verksamhetsutveckling. Det finns under överskådlig tid inte utrymme
för expansion av verksamhet utan att omprioritera resurser.
Ledningskontoret följer den samhällsekonomiska utvecklingen som fortfarande är
mycket osäker, även om EU-området ser något stabilare ut än tidigare. Planeringen
framåt måste nödvändigtvis utgå från dagens prognoser vilket betyder att nämnderna
måste planera för effektivisering av processerna och översyn av utbudet för att kunna
möta kostnadstrycket framåt.
Regionfullmäktiges direktiv till nämnderna:

•
•

•

•
•
•

Nämnderna ska aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och effektivisering i
syfte att minska kostnaderna med bibehållen kvalitet.
Nämnderna ska avsätta buffert för oförutsedda kostnadsökningar eller
intäktsminskningar. Bufferten bör uppgå till en procent av nettobudgetramen i
2016 års budget. Detta är extra viktigt då regionens budgetresultat är lågt.
Serviceförvaltningen ska tillsammans med nämnderna arbeta för effektivisering
av administrativa och andra gemensamma processer för att undvika
suboptimering.
Nämnd/förvaltningsledning ska samordnat för hela förvaltningen beakta potentialen i
pensionsavgångar och naturlig rörlighet i rationaliseringsarbetet
Nyanställning och återbesättning av tjänster ska ske med restriktivitet
Budgetdisciplinen ska hållas.

Kvittering av budgetramar för 2016

Regionstyrelsens ordförande ska tillsammans med regiondirektören formellt
överlämna 2016 års budgetramar till varje nämnd (ordförande och förvaltningschef).
Detta sker vecka 3 och 4, 2016.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ulrika Jansson

Datum 7 september 2015

Regionstyrelsen

Budget för regional stöd- och samverkansstruktur för barn, vuxna
och äldrefrågor (BarnSam och ÄldreSam)
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
• Befintligt anslag om 900 000 kronor överförs från socialnämnden till
regionstyrelsen/ledningskontoret för verksamheten BarnSam.
• Ett anslag på 500 000 kronor vardera överförs från hälso- och
sjukvårdsnämnden samt socialnämnden till regionstyrelsen/ledningskontoret
för inrättande av verksamheten ÄldreSam.
Bakgrund
Det här ärendet behandlar finansiering av beslutet att inrätta en regional stöd- och
samverkansstruktur genom funktionen ÄldreSam samt en överföring av anslag för
funktionen BarnSam från socialnämnden till regionstyrelsen.
Regionfullrnäktige beslutade i juni 2015 om strategisk plan och budget för 2016,
(RF§180). I beslutet står: Efter regionstyrelsens beslut att inrätta funktionen
Aldresam omfördelas medel från hälso- och sjukvårdsnämnden och från
socialnämnden till regionstyrelsen. Ärendet återkommer till budgetavstärnningen i
november.
Regionstyrelsens § 145,2015-05-28 beslut i ärendet: Regional stöd- och
samverkansstruktur för barn, vuxna och äldrefrågor - remissvar, lyder:
• Regional stöd- och samverkansstruktur för barn, vuxna och äldrefrågor
placeras organisatoriskt under regionstyrelsen, vid ledningskontoret.
• Arbetet med en regional stöd- och samverkansstruktur inleds med en
satsning 2016 på funktionen ÄldreSam och en överföring av BarnSam till
ledningskontoret
• Regional stöd- och samverkansstruktur finansieras genom överföring av
medel från socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Att inrätta en regional stöd- och samverkansstruktur för barn-, unga-, vuxna- och
äldrefrågor stöddes i de remissvar som lämnades i början av år 2015 av samtliga
berörda nämnder. Ingen av nämnderna anser sig däremot ha resurser inom sina
befintliga budgetramar för att inrätta en gemensam struktur. I olika nationella
styrdokument understryks vikten aven regional struktur för stöd till implementering
av kunskap, uppföljning och utvärdering av eget arbete, samarbete mellan
kommuner, samt mellan huvudmän, forskning och högre utbildning.

Region Gotland

Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Postadress SE-62I81 Visby

E~post

regiongot!and@gotland.se

Org nr 212000-0803

Webbplats www.got!and.se
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Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2013/540

Bedömning
Ledningskontoret har beräknat att den sammanlagda kostnaden för att inrätta en
regional stöd- och samverkansstruktur för barn-, unga-, vuxna- och äldrefrågor är 3
miljoner kronor. Då socialnämnden redan har ett anslag för funktionen BamSam på
900000 kronor krävs ytterligare 2,1 miljoner kronor för ÄldreSam och VuxenSam.

Arbetet ska enligt regionstyrelsens beslut inledas med en satsning på funktionen
ÄldreSam vilket beräknas kosta 1 miljon kronor. Enligt regionstyrelsens beslut ska
verksamheten finansieras genom en överföring av budgetmedel från socialnämnden
samt hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ledningskontoret

\

2 (2)

Ärendenr RS 2015/517
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret
Lotten von Heijne

Datum 1 oktober 2015

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen i rollen som landstingstyrelse
Förslag till beslut

Projektdirektivet remitteras till hälso- och sjukvårdsnämnden för inhämtning av
synpunkter inför regionstyrelsens vidare hantering av ärendet.

Bakgrund

I samband med budgetberedningen våren 2015 fick Regionstyrelsen och Hälso- och
sjukvårdsnämnden i uppdrag att göra en analys av gränssnittet mellan de två
nämndernas ansvar kring styrningen av hälso- och sjukvården avseende nationella
och mellanregionala frågor och överenskommelser (RS 2015-05-28 § 142)
För att tydliggöra tolkningen av uppdraget beslutade regiondirektören att ge
ledningskontoret och hälso- och sjukvårdförvaltningen i uppdrag att ta fram ett
projektdirektiv.
I bifogat projektdirektiv beskrivs vad ett eventuellt projekt ska åstadkomma, syfte
och mål.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att direktivet bör remitteras hälso- och
sjukvårdsnämnden för att inhämta synpunkter inför regionstyrelsens vidare hantering
av ärendet. Remisstiden bör vara mellan 2015-11-15--12-16.
Ledningskontoret
Per Lindskog
Tf Regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1 projektdirektiv

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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Ledningskontoret
Lotten von Heijne

RS 2015/517

Projektdirektiv
*Projekt
Regionstyrelsen i rollen som landstingsstyrelse
*Projektägare

I

Per Lindskog

*Projektledare

I

X

Projektstyrgrupp

I

X

Intressenter

Berörda förtroendevalda och tjänstemän
Enheten folkhälsa och välfärd, ledningskontoret
Enheten administrativ utveckling, säkerhet och beredskap, ledningskontoret
Serviceförvaltningen: registraturen, samordnad kundtjänst, rIT
Regionala samverkansstrukturen med hälso- och sjukvårds förvaltning, socialförvaltning och
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltning.
*Bakgrund

Frågan kring regionstyrelsens ansvar för regionövergripande hälso- och sjukvårdsfrågor i
rollen som lanstingsstyrelse har lyfts och diskuterats under många år.

r samband med budgetberedningen våren 2015 uttrycktes en viljeinriktning att tydliggöra
regionstyrelsens roll som landstingsstyrelse. Regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden fick i uppdrag att göra en analys av gränssnittet mellan de två nämndernas
ansvar kring styrningen av hälso- och sjukvården avseende nationella och mellanregionala
frågor och överenskommelser (RS 2015-05-28 § 142)
Oklarheter i roll och ansvarsfördelningen har ibland medfört att t ex information inte nått
fram till rätt personer i rätt tid. Därmed har tiden att ta fram vederhäftiga beslutsunderlag
minskat kraftigt eller så har möjligheten att påverka beslut helt omintetgjorts. Detta har gällt
remisser och underlag från såväl regional som nationell nivå. Genom att i förväg vara överens
om vem som ansvarar för vill<a frågor skapas förutsättningar att förbättra kvaliteten och
därmed också reducera kvalitetsbristkostnader på grund av t ex missförstånd i gränssnitten.

Ledningskontoret

Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE·621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotJand.se

Region

Gotland

6

Ledningskontoret
Lotten von Heijne

*Syfte (varför?)

Avsikten med att bringa ordning i roll och ansvarsfördelningen mellan hälso- och
sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen är att underlätta för alla parter.
Ordning och reda i roll och ansvarsfördelning skapar förutsättningar för ekonomisk kontroll
och styrning mot kvalitet. Projektet syftar till:
• Ökad förståelse för helheten och delarna; respektive ansvarsområde
• Än bättre samarbete och arbetstillfredsställelse för såväl förtroendevalda som
~änstemän

•

Ökad effektivitet och kvalitet

Projektbeskrivning

Projektet ska ge svar på frågor som:
Hur ska ansvaret för och styrning ske avseende Region Gotlands medverkan i
sjukvårdsregionen Stockholm Gotland?
Hur ska ansvaret för och styrning ske avseende nationella avtal och
överenskommelser?
Hur ska roll och ansvarsfördelningen se ut på ~änstemannanivå visavi
regionstyrelsens uppdrag som landsringsstyrelse?
Hur ska ev. förändringar implementeras i hälso- och sjukvårdsnämnden respektive
regionstyrelsen?
Frågeställningarna bör hanteras i skenet av pågående regeringsuppdrag avseende
regionalisering.
Frågeställningarna bör också hanteras i skenet av den nya Förordningen om statlig styrning
med kunskap avseende hälso- och sjukvård och social~änst (2015: 155) med honnörsord som
samlad, effektiv och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning.
På motsvarande sätt bör Region Gotlands arbete med att ta fram nya reglementen beaktas.
*Mål för projektet

1. Tydliga gränsdragningar, tydlig roll och ansvarfördehung, tydlig" samarbetsformer:
• Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionstyrelsen
• Regiondirektör och förvaltrilngschef
2. Principer för ansvarsfördelning och fördelning av budget
3. Tydlig och känd process för mottagning, fördelning, beredning och beslut av ärenden;
remisser och utredningar.
4. Förslag till ändring av reglementen
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Ledningskontoret
Lotten von Heijne

Beslutspunkter

*Äterrapportering (när, till vem, vad?)

Kommunikation

Kopplingar till andra projekt! uppdrag

I

Regionala samverkansstrukturen LK

*Slutdatum

I Sommaren 2016
Övrigt (Kompletterande upplysningar, tidsskrivning etc)

Projektorganisation

Referensgrupp

Projektbudget

Kodsträng
Ansvar

Konto

Objekt

Aktivitet

Projekt

*Datum

Klicka här för att ange datun1.
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------

*Underskrift
[Namnförtydligande)
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Ledningskontoret
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Ärendenr RS 2015/307
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Olsson
Patrik Pettersson

Datum 29 september 2015

Regionstyrelsen

Remissyttrande över En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)
Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen beslutar yttrande, bilaga.
Bakgrund
Region Gotland har getts tillfålle att lämna synpunkter på slutbetänkandet från
Utredrllngen "En kommunallag för framtiden", SOU 2015:24. Utredrllngen har haft i
uppdrag atr föreslå en modernisering av kommunallagen. Utgångspunkter för
uppdraget har bLa. varit atr kommunallagen även fortsättnillgsvis ska vara en ramlag
och att utredaren ska utgå från ett medborgarperspektiv. Betänkandet - som består
av två delar - omfattar drygt 1100 sidor och utgör en genomlysning av hela
kommunallagen Den nya kommunallagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1
januari 2018.
Bakgrunden till tillsättandet av utredrllngen kan förklaras av följande faktorer.
Nuvarande kommunallag tillkom 1991. Mycket har förändrats sedan dess.
Merllemskapet i Europeiska unionen har inneburit att Sverige måste beakta en allt
större mängd EU-Iagstiftning. Kommuner, landsting och regioner samverkar i allt
högre grad med privata entreprenörer. Valfrihetssystem har införts på många
områden. IT-utvecklingen har förändrat förutsättnillgarna i många verksamheter.
U tredrllngen arbetar bland annat med följande frågor:
Behöver kommunallagen förändras på grund av EU-rätten?
Ska de anställdas roll i den kommunala verksamheten tydliggöras i kommunallagen?
Hur ska överidagande och tillkännagivande av kommunala beslut gå till?
Kan kommunallagen göras mer konkurrensneutral mellan olika utförare av
kommunal verksamhet?
Behöver den kommunala revisionen förstärkas ytterligare?
Behöver rekryteringen till styrelserna i kommunala företag breddas?
Förslaget innebär ett antal ändringar rörande
• Kommunala organisationsfrågor, utredningens avsnitt 5-9
• EU-rätt, konkurrens och marlmader, avsnitt 10-13
• Utvidgat merllemskap och laglighetsprövning, avsnitt 14-15
• Anslagstavlan cligitaliseras på webben, avsnitt 16
• Revision, avsnitt 17

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000·0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/307

Bedömning
Ledningskontoret förslag till remissvar tar upp följande punkter där utredningens
förslag avstyrks. Övriga delar av utredningens förslag kan accepteras och tillstyrks
därför:
Avsnitt 5 Bättre förutsättningar för en ändamålsenlig organisation
(försök med majoritetsstyre)
Ledningskontoret avstyrker förslaget då det innebär en mycket stor principiell
förändring och ser inga demokratiska eller ekonomiska fördelar med förslaget. Finns
ingen bärande argument skäl och innebär en uppenbar risk att oppositionen ställning
försvåras. De ekonomiska utmaningar som kommuner och landsting står inför kräver
lösningar som tas fram med samma information under största konsensus hos
styrelsens förtroendevalda.
Avsnitt 6 Program för styrning och uppföljning av verksamhet som
bedrivs i egen regi men som också kan lämnas över till privata utförare
Ledningskontoret avstyrker förslaget att det är fullmäktige som ska besluta om
programmet. Fullmäktige beslutar redan verksamhetsmål och budget enligt
budgetbestämmelsema. Förslaget blir en överflödig reglering aven detaljfråga. Redan
nuvarande regler om program för privata utförare innebär en risk för att fullmäktiges
beslut kan uppfattas som normerande för nämndema i deras myndighetsutövning
t.ex. vid tillämpning av offentlighetsprincipen. Därför bör även nuvarande reglema
om att fullmäktige ska anta program med mål och riktlinjer för privata utförare
utmönstras. Region Gotland föreslår istället att det är nämndema som antar mål och
riktlinjer för verksamheten vilka ska vara likvärdiga för intema som privata utförare.
Avsnitt 8 Förtroendevalda och anställda i en ny kommunallag
Utifrån ett medborgarperspektiv och kommunallagens systematik behövs det snarare
en explicit lagreglering om vad som ligger i ordförandeuppdraget med avseende på
kallelser, beslutsunderlag och sammanträden samt s.k. firmateckning än ett krav på
en skriftlig instruktion för en ~änsteman. En instruktion vars innehåll närmast
föreslås regleras genom förarbetsuttalanden. Ledningskontoret avstyrker därför en
reglering av kommunemas intema titulering av ~änster och Irravet på en instruktion.
Om ordförandeuppdraget istället lagregleras skulle det kunna kombineras med en
möjlighet att delegera arbetsuppgiftema helt eller delvis.
Utifrån systematiken men jämbördiga nämnder kan även ifrågasättas vad som avses
med en ledande ~änsteman. Om inte styrelsen är överordnad närnndema, kan
nämligen styrelsens förtroendevalda eller personal inte vara överordnad nämndemas
förtroendevalda och anställda. En inte sällan förekommande JO-anmärkning är när
kommundirektören kontaktat personal i en myndighetsutövande nämnd på ett sätt
som kan uppfattas avse påverkan för ett visst beslutsinnehåll. Kan dylika misstag bli
fler med en vag antydan om att någon skulle vara ledande i betydelsen bestämmande.
Ledningskontoret salrnar skarpa klargörande förslag om gräns snitten beredning,
beslut och verkställighet som skulle förenkla vardagstillämpningen av lagen.

Avsnitt 9 Breddad rekrytering till kommunala bolagsstyrelser
Förslaget att bemanningen av kommunala bolagsstyrelsema kan av fullmäktige
beslutas så att minoriteten av ledamötema utses på annan än partipolitisk glund
avstyrks. Denna särreglering be~över inte lagfästas ytterligare då detta redan idag är
möjligt om partiema är överens' om detta. 1 Konsekvensen av ett undantag från det

!
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Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/307

nonnala proportionalitetsvalet till bolagsstyrelser innebär i praktiken ett minskat
inflytande för de mindre partierna vilket är negativt UJ: ett demokratiskt perspektiv.

Avsnitt 14 laglighetsprövning
Förslaget om utvidgad medlemskap med tillhörande klagorätt avstyrks i sin helhet.
Medlemskap bör vara kopplade till skatt- eller avgiftsskyldighet. Ledningskontoret
har dessutom svårt att förstå de relevanta motiven till varför bolaget som arrenderar
glasskiosken skulle ha Idagorätt, men att personen som arrenderar fritidshuset
bredvid kiosken skulle inte ha klagorätt.
Avsnitt 18 lagteknisk översyn
Utifrån rättstatskrav och medborgarperspektiv är det synnerligen angeläget att
myndigheternas befogenheter och kompetens gentemot medborgarna är strikt
reglerade. Endast en myndighet som t.ex. utsetts att vara socialnämnd ska få ägna sig
åt tvångsåtgärder rörande barn eller missbrukare och begära polisbistånd för sådana
ändamåL Det måste stå klart för medborgare och andra myndigheter vem om har
den kompetensen. För kommunala myndigheter regleras kompetensen idag genom
att fullmäktige i reglementen föreskriver verksamhetsområden för en nämnd. För
statliga myndigheter ges myndighetsinstruktioner iföreskriftsform, sotnliga utfårdade
i lag men de flesta i förordning.
Avsalmaden aven bemyndigandereglering leder utredningen i avsnitt 18.7.3 till
tollmingen att bLa. reglementen inte skulle vara föreskrifter i regeringsfonnens
ordning utan de endast skulle vara instruktioner endast bindande för kommunen
internt. Utredningen gör sedan dygd av bristen på bemyndiganden och lämnar
förslag i enlighet härmed såsom 6 kap. 44 § utredningens förslag till ny kommunallag.
Ledningskontoret delar inte denna bedömning och avstyrker utredningens förslag. I
vart fall inom det obligatoriska området bör reglementen och möjligen fler
beslutstyper anses vara föreskrifter och den bemyndigandereglering som må krävas
enligt regeringsfonnen bör antas. En fördel vore det dock med en generell nonnering
om fonnen för avgränsningen av kommunala förvaltningsmyndigheters
verksamhetsområden.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Regionstyrelsen
Kansliet

RS 2015/307
Yttrande

1 (3)

29 oktober 2015

Finansdepartementet

fi.registrator@regeringskansliet.se

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)
Fi2015/1581

Region Gotland som getts tillfälle att lämna synpunkter på Utredningen om en
kommunallag för framtidens slutbetänkande En kommnnallagforframtiden, SOU
2015:24 får anföra följande.
Sammanfattning

Region Gotland anser att vidare utredning krävs innan lagförslag läggs fram. I
fortsättningen lämnas några synpunkter där utredningens förslag avstyrks.
Övriga delar av utredningens förslag kan accepteras och tillstyrks därför.
Avsnitt 5 Bättre förutsättningar för en ändamålsenlig organisation
(försök med majoritetsstyre)

Ledningskontoret avstyrker förslaget då det innebär en mycket stor principiell
förändring och ser inga demokratiska eller ekonomiska fördelar med förslaget.
Finns ingen bärande argument skäl och innebär en uppenbar risk att
oppositionen ställning försvåras. De ekonomiska utmaningar som kommuner
och landsting står inför kräver lösningar som tas fram med samma information
under största konsensus hos styrelsens förtroendevalda.
Avsnitt 6 Program för styrning och uppföljning av verksamhet som
bedrivs i egen regi men som också kan lämnas över till privata utförare

Ledningskontoret avstyrker förslaget att det är fullmäktige som ska besluta om
programmet. Fullmäktige beslutar redan verksamhetsmål och budget enligt
budgetbestämmelserna. Förslaget blir en överflödig reglering aven detaljfråga.
Redan nuvarande regler om program för privata utförare innebär en risk för att
fullmäktiges beslut kan uppfattas som normerande för nämnderna i deras
myndighetsutövning t.ex. vid tillämpning av offentlighetsprincipen. Därför bör
även nuvarande reglerna om att fullmäktige ska anta program med mål och
riktlinjer för privata utförare utmönstras. Region Gotland föreslår istället att det
är nämnderna som antar mål och riktlinjer för verksamheten vilka ska vara
likvärdiga för interna som privata utförare.

Besöksadress VIsborgsallen 19

Bankgiro 339·8328

SE~621

Plusgiro 18 97 50-3

Postadress

81 Visby

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post reglongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Regionstyrelsen

RS 2015/307

Kansliet

Avsnitt 8 Förtroendevalda och anställda i en ny kommunallag

Utifrån ett medborgarperspektiv och kommunallagens systematik behövs det
snarare en explicit lagreglering om vad som ligger i ordförandeuppdraget med
avseende på kallelser, beslutsunderlag och sammanträden samt s.k.
firmateckning än ett krav på en skriftlig instruktion för en ~änsteman. En
instruktion vars innehåll närmast föreslås regleras genom förarbetsuttalanden.
Ledningskontoret avstyrker därför en reglering av kommunernas interna
titulering av ~änster och kravet på en instruktion. Om ordförandeuppdraget
istället lagregleras skulle det kunna kombineras med en möjlighet att delegera
arbetsuppgifterna helt eller delvis.
Utifrån systematiken men jämbördiga nämnder kan även ifrågasättas vad som
avses med en ledande ~änsteman. Om inte styrelsen är överordnad nämnderna,
kan nämligen styrelsens förtroendevalda eller personal inte vara överordnad
nämndernas förtroendevalda och anställda. En inte sällan förekommande JOanmärkning är när kommundirektören kontaktat personal i en myndighetsutövande nämnd på ett sätt som kan uppfattas avse påverkan för ett visst
beslutsinnehåll. Kan dylika misstag bli fler med en vag antydan om att någon
skulle vara ledande i betydelsen bestämmande?
Ledningskontoret saknar skarpa ldargörande förslag om gränssnitten beredning,
beslut och verkställighet som skulle förenkla vardagstillämpningen av lagen.
Avsnitt 9 Breddad rekrytering till kommunala bolagsstyrelser

Förslaget att bemanningen av kommunala bolagsstyrelserna kan av fullmäktige
beslutas så att minoriteten av ledamöterna utses på annan än partipolitisk grund
avstyrks. Denna särreglering behöver inte lagfåstas ytterligare då detta redan idag
är möjligt om partierna är överens om detta. Konsekvensen av ett undantag från
det normala proportionalitetsvalet till bolagsstyrelser innebär i praktiken ett
minskat inflytande för de mindre partierna vilket är negativt ur ett demokratiskt
perspektiv.
Avsnitt 14 laglighetsprövning

Förslaget om utvidgad medlemskap med tillhörande klagorätt avstyrks i sin
helhet. Medlemskap bör vara kopplat till skatt- eller avgiftsskyldighet.
Ledningskontoret har dessutom svårt att förstå de relevanta motiven till varför
bolaget som arrenderar glasskiosken skulle ha klagorätt, men att personen som
arrenderar fritidshuset bredvid kiosken skulle inte ha ldagorätt.
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Regionstyrelsen

RS 2015/307

Kansliet

Avsnitt 18 Lagteknisk översyn

Utifrån rättstatskrav och medborgarperspektiv är det synnerligen angeläget att
myndigheternas befogenheter och kompetens gentemot medborgarna är strikt
reglerade. Endast en myndighet som t.ex. utsetts att vara socialnämnd ska få
ägna sig åt tvångsåtgärder rörande barn eller missbrukare och begära
polisbistånd för sådana ändamål. Det måste stå klart för medborgare och andra
myndigheter vem om har den kompetensen. För kommunala myndigheter
regleras kompetensen idag genom att fullmäktige i reglementen föreskriver
verksamhetsområden för en nämnd. För statliga myndigheter ges myndighetsinstruktioner i föreskriftsform, somliga utfårdade i lag men de flesta i förordrring.
Avsaknaden aven bemyndigandereglering leder utredrringen i avsnitt 18.7.3 till
tolkningen att bl.a. reglementen inte skulle vara föreskrifter i regeringsformens
ordrring utan de endast skulle vara instruktioner endast bindande för kommunen
internt. Utredningen gör sedan dygd av bristen på bemyndiganden och lämnar
förslag i enlighet härmed såsom 6 kap. 44 § utredrringens förslag till ny
kommunallag. Ledrringskontoret delar inte denna bedömrring och avstyrker
utredrringens förslag. I vart fall inom det obligatoriska området bör reglementen
och möjligen fler beslutstyper anses vara föreskrifter och den
bemyndigandereglering som må krävas enligt regeringsformen bör antas. En
fördel vore det dock med en generell normering om formen för avgränsningen
av kommunala förvaltningsmyndigheters verksamhetsområden.

REGION GOTLAND
Regionstyrelsen

Björn Jansson

ordförande

Per Lindskog
tf. regiondirektör
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Sveriges
Kommuner
och Landsting

FÖRSLAG TILL
YTTRANDE

Vårt dnr
15/2467

1 (10)
Bilaga 1

Ert dnr
Fi2015/1581
2015-10-23
Avdelningen för juridik
Helena Linde
Avdelningen för ekonomi och styrning
Anna Lindström

Finansdepartementet
10333 Stockholm

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)
Sammanfattning
De organisatoriska/rågorna (betänkandets avsnitt 5-9)
Sveriges Kommuner och Landsting
•
•
.,

•
•
.,

tillstyrker att fullmäktige får möjlighet att besluta att ge styrelsen en starkare
ställning,
tillstyrker forslaget om införande aven försöks lagstiftning med
majoritetsstyre, men anser att förslaget bör avse två mandatperioder,
ställer sig bakom att fullmäktige ska att anta ett program om mål och riktlinjer
for uppföljning för verksamheter som kommunen själv bedriver och som också
kan skötas av privata utforare, men anser att det måste fortydligas vilka
verksamheter som ska omfattas av denna skyldighet,
tillstyrker att rollfördelningen mellan de förtroendevalda och de anställda
synliggörs,
tillstyrker att forvaltningen ska ledas aven direktör som får sin instruktion från
styrelsen, samt
ifrågasätter behovet av och avstyrker föreslagna regler beträffande
rekryteringen till kommunala bolagsstyrelser.

EU-rätten (betänkandets avsnitt 10-13)
Sveriges Kommuner och Landsting
•
•
•

ställer sig positivt till den genomlysning som gjorts av forhållandet till EUrätten,
tillstyrker att det i kommunallagen klargörs att kommuner inom sina
befogenheter får tillhandhålla tjänster av allmänt intresse men
vill betona att det som verkligen är relevant är att befogenheten på lokal nivå
öppnas så att de undantag i EU-rätten som medger statligt stöd också kan
användas fullt ut på lokal nivå.

Kontroll och revision (betänkandets avsnitt 14-17)
Sveriges Kommuner och Landsting
•
•

avstyrker förslagen om utvidgning av medlemskap till foretag och ideella
foreningar,
tillstyrker utvidgningen av medlemskapet beträffande vissa EU-medborgare,
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Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

49
Sveriges
Kommuner
och Landsting

•
•
•
•

2015-10-23

avstyrker förslaget om en utvidgad möjlighet ti11laglighetsprövning av
budgetbeslut,
accepterar den insnävning som föreslås när det gäller utrymmet av verkställa
överklagade beslut,
tillstyrker förslagen om att digitalisera den kommunala anslagstavlan, samt
avstyrker till dels de förslag som läggs fram beträffande den kommunala
reVISIonen.

Allmänna synpunkter
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) välkomnar med vissa reservationer den
översyn av kommunallagen som utredningen gjort. l betänkandet finns väl
genomarbetade översikter på viktiga rättsområden. Det gäller exempelvis de delar som
behandlar samspelet mellan nationell rätt och EU-rätt men även de texter som
behandlar beslutsfattande och delegation. Förbundet konstaterar dock att de konkreta
förslagen är ra.
l betänkandet görs en lång rad bedömningar, som inte föranlett förslag till ändrad
lagstiftning. SKL vill betona att förbundet inte i alla delar ställer sig bakom dessa
bedömningar. Sådana bedömningar kommenteras dock bara undantagsvis i den
fortsatta framställningen.
Inledningsvis vill SKL framhålla att betänkandet har många förtjänster. Arbetet bör
därmed kunna utgöra ett viktigt stöd för tillämpningen och en god grund för fortsatt
utvecklingsarbete.
Mycket återstår dock ännu innan Sverige ratt en kommunallag som möter framtidens
utmaningar - och det är viktiga delar som saknas.
SKL vill särskilt lyfta fram behovet av att - i parlamentarisk ordning - analysera
behovet av och ta fram förslag som utvecklar den kommunala kompetensen.
Kompetensfrågorna är viktiga - förutom i förhållandet till EU - också på andra flera
framtidsområden.
Ett sådant område rör samverkansförutsättningarna för bl.a. digitalisering.
Digitaliseringen är strategiskt viktig och rör både den lokala nivåns förmåga att ge
service i förhållandet till medborgarna och förutsättningarna för effektivitet i det
interna arbetet. För att lyckas i sådan utveckling behövs mer än bara tekniska
förutsättningar. Det är också en fråga om hur vi tillåts samarbeta och vad som ska
gälla för att dela på resurser och kostnader. Det handlar därmed om det stora behovet
av flexibel samverkan - d.v.s. enkel samverkan genom avtal och hur det förhåller sig
till vad en kommun eller ett landsting rar göra inom den kommunala kompetensens
ramar. Dagens befogenhetsregler är t.ex. starkt rumsligt förankrade. Den stora
utvecklingspotential som ligger i digitalisering är det inte.
Ett annat område där befogenheten att samverka är viktig rör kommuners, landstings
och regioners roll som arbetsgivare och ansvariga för verksamheter som kräver stora
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mått av yrkeskunnande. Att kunna rekrytera och behålla den personal som behövs är
en nyckelfråga. F ör att klara bemanningen i hela landet behövs utvecklade möjligheter
för samarbete och enkla former för generell avtalssamverkan kring myndighetsnära
specialkompetenser. Den tekniska utvecklingen skapar också helt andra
förutsättningar för sådan samverkan.

Organisatoriska frågor
En möjlighet att ge styrelsen en starkare ställning (5.5)

SKL tillstyrker förslaget att fullmäktige ska får möjlighet att besluta att ge styrelsen en
starkare ställning. Förbundet ser fördelar med ordningen; det kan t.ex. bidra till
snabbare genomslag för politiska prioriteringar och ett tydligare politiskt ansvar i
förhållande till medborgarna.
Betänkandet pekar bl.a. ut övergripande ekonomiska beslut som ett sådant område där
styrelsen kan ges direktivrätt. I propositionen behöver det göras klart att en sådan
utökad beslutanderätt påverkar styrelsens revisionsansvar. Konsekvenserna av detta
kan behöva beskrivas.
Utmönstring av regeln om underställd nämnd resp. tydligare förutsättningar för
beställare-utförare (5.6-5.7)

SKL har ingen invändning mot förslaget att utmönstra regeln om underställd nämnd.
Förslaget samspelar med möjligheten att ge styrelsen en starkare ställning på ett
naturligt sätt. När det gäller förtydligandet för organisationsmodellen "beställare utförare" ifrågasätter förbundet om det finns faktiskt ett praktiskt lagstiftningsbehov.
Utpekande av vissa organisationsmodeller blir lätt otidsenligt.
Försöksverksamhet med majoritetsstyre (5.8)

SKL tillstyrker att förslaget med majoritetsstyre genomförs. Enligt förbundet är
försöksperioden - en mandatperiod - dock alltför kort.
En övergång till majoritetsstyre på lokal nivå utgör ett stort principiellt systemskifte.
Om det finns intresse för modellen kommer det att behövas både utrymme för politisk
dialog och tid för att finna arbetsformer. Det kan också vara svårt att göra en
rättvisande utvärdering som bara grundas på erfarenheterna från en mandatperiod. En
försöksverksamhet bör därför enligt förbundet omfatta två mandatperioder.
Styrning och uppföljning av verksamhet i egen regi (6)

SKL ställer sig bakom principen att verksamheter som erbjuds både av privata
utförare och i det offentligas egen regi så långt som möjligt ska behandlas likvärdigt.
Det finns dock ofrånkomliga skillnader i förutsättningarna för styrning och
uppföljning. Detta behöver tydliggöras av förarbetena till en reglering av
programstyrning.

3 (10)

51
Sveriges
Kommuner
och Landsting

2015-10-23

SKL tillstyrker att ett program för styrning och uppföljning av privat utförare och
egen regi görs till en fråga för fullmäktige. Enligt förbundets mening är det både
positivt och eftersträvansvärt att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheter
som drivs i olika verksamhetsformer sätts på den kommunalpolitiska agendan.
SKL efterlyser dock en avgränsning när det gäller de verksamheter som ska omfattas
av programskyldigheten. Som bestämmelserna utformats omfattar skyldigheten all
verksamhet utom ren myndighetsutövning. Ett så brett anslag ger sannolikt inte
önskad effekt. Programskyldigheten bör därför avgränsas till de frågor som är viktiga
från politisk synpunkt. Det är också angeläget att det i propositionen klargörs hur den
uppföljningsskyldighet programmet avser förhåller sig till nämndernas ansvar för den
interna kontrollen, som ju också omfattar skötseln av angelägenheter som lämnats
över till någon annan.
Behovet av avgränsning visar sig också när det gäller insynen i privata utförares
verksamheter. Om inte insynsbestämmelsen blint ska träffa all upphandlad verksamhet
- och därmed bli mycket svår att upprätthålla - behövs en avgränsning som klargör att
programskyldigheten tar sikte på principiellt viktiga uppföljnings- och styrningsfrågor
i förhållande till medborgarna och frågor där om konkurrensneutraliteten har ett
särskilt värde.
Anställda (8)

SKL tillstyrker att kommunallagen synliggör rollfördelningen mellan förtroendevalda
och anställda. Samtidigt vill förbundet framhålla att förtroendevalda och anställda
tillsammans bär verksamheten på lokal nivå i förhållande till kommunrnedlemmarna.
En uppdelning av den kommunala organisationens reglering i ett kapitel för styrelsen
och nämnderna och ett kapitel för de anställda för tanken i en annan riktning. I
förhållande till medborgarna är de förtroendevalda och de anställda en helhet. Det är
därför en viktig strukturfråga att hålla samman politisk och professionell organisation
i ett kapitel - som en helhet. Därmed undviks också behovet av att dubblera
jävsreglerna som gäller både de förtroendevalda och de anställda.
SKL tillstyrker att kommunallagen pekar ut en ledande tjänsteman en direktör.
Likaså tillstyrker SKL att direktören :far sitt uppdrag via en obligatorisk instruktion
från styrelsen. I förslaget slås fast att direktören ska leda förvaltningen under
styrelsen. SKL vill i detta sammanhang betona att det av motivuttalanden behöver
framgå att regeln inte syftar till att begränsa friheten att i övrigt forma
förvaltningsorganisationen som sådan.
Av förslaget till reglering av direktörens uppgifter framgår att direktören ska ansvara
för förvaltningens underlag till beslut och för verkställigheten av de beslut som
styrelsen fattar. Direktörens ansvar för förvaltningens arbete med beredningsunderlag
:far inte kunna läsas så att det inskränker styrelsens utrymme att av egen kraft lägga
fram underlag till beslut. Till regleringen bör därför enligt förbundets mening länkas
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motivuttalanden som gör klart att direktörens uppgift i denna del på intet sätt
begränsar styrelsen i dess politiska beredning eller dess utrymme att lägga förslag.
Övriga delegationsfrågor (8.5-8.7)

I betänkandet behandlas frågan om att skilja verkställighet från beslutsfattande på ett
förtjänstfullt sätt. Utredaren har inte lagt fram några förslag i detta avseende - vilket
enligt förbundets mening är väl avvägt.
SKL tillstyrker de förslag som gäller beslutsfattande på delegation från nämnd men
efterfrågar samtidigt vidgade möjligheter att använda delegation.
SKL ifrågasätter bedömningen att rätten att vidaredelegera beslutanderätt inte behöver
utvidgas. Det finns tvärtom ett stort praktiskt behov av att denna möjlighet vidgas.
Detta skulle enkelt kunna lösas genom att den rätt till vidaredelegation som idag kan
överlämnas till "förvaltningschef' istället kan överlämnas till "chef'. Med säkra
rutiner för återrapportering bör det vara en fråga för den kommunala nämnden att själv
avgöra hur ärenden fördelas och i vilken omfattning vidaredelegation ska kunna
användas. Vem som ansvarar för ett visst ärende, framgår som regel tydligt av diariet,
varför förbundet har svårt att se att en vidgad möjlighet här skulle kunna skapa några
oklarheter.
SKL ifrågasätter också bedömningen att det inte finns behov av att delegera till
uppdragstagare. Att kunna utnyttja uppdragstagare - från t.ex. bemanningsföretag kan många gånger vara helt avgörande för att klara tillfålliga arbetstoppar. En sådan
möjlighet bör övervägas. En större möjlighet att delegera får naturligtvis konsekvenser
bl.a. för ansvarsfrågorna - varför frågan bör utredas vidare.
Breddad rekrytering till kommunala bolagsstyrelser (9:11)

SKL avstyrker utredningens förslag att minoriteten i en bolagsstyrelse ska kunna utses
utan tillämpning av lagen om proportionellt valsätt. Dagens regler kan användas - och
används också - för att i viss omfattning rekrytera styrelseledamöter på annan grund
än partipolitisk. En reglering av det slag som föreslås framstår inte som något annat än
ett oproportionerligt ingrepp i den fria nomineringsrätten.

EU-rätten (11)
SKL delar den inledande bedömningen att EU-rätten i stort sett påverkar den lokala
nivån på alla områden. Förbundet vill också framhålla att den genomgång som görs i
betänkandet är förtjänstfull och till nytta för fortsatt utvecklingsarbete på området. Det
är svårt att länka ihop EU-rätten med den nationella rätten. Det gäller både för
kommuner, landsting och regioner som har att tillämpa den samlade regelmassan och
för lagstiftaren.
EU:s regelverk står för sig självt och påverkas i ytterst begränsad omfattning av
nationella lagstiftningsåtgärder. Mot den bakgrunden kan det ifrågasättas om det är
relevant att i kommunallagen klargöra att EU:s statsstödsregler kan begränsa den
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kommunala kompetensen. SKL har förståelse för det pedagogiska i att detta
sakförhållande särskilt påpekas. Samtidigt vill SKL betona att det som verkligen är
relevant i nationell lagstiftning är att också öppna befogenheten på lokal nivå så att de
undantag i EU-rätten som medger stöd kan användas.
SKL tillstyrker att det i kommunallagen klargörs att kommuner inom sina
befogenheter får tillhandahålla tjänster av allmänt intresse - men förutsätter att
regeringen också tar till sig att kompetensmässiga utvidgningar behövs. Det regionala
arbetet med att stödja innovation och näringslivsutveckling är bara ett exempel där
den kommunala kompetensen att ge stöd ifrågasatts av statliga myndigheter. Ska
ansvaret på detta område kunna axlas väl behöver också den kommunala kompetensen
utvecklas.
SKL avvisar inte förslaget om att införa ett målsättningsstadgande om
konkurrensneutralitet i kommunallagen. (13.4). I sammanhanget vill förbundet dock
framhålla att konkurrens intresset är ett av många intressen som ska balanseras i det
lokala beslutsfattandet. Att framhålla ett intresse framför andra kan därför bli styrande
på ett olyckligt vis. Motsvarande kritik kan riktas mot att bara vissa av
regeringsformens intressen lyfts fram.
SKL har ingen invändning mot inrättandet aven särskild vägledningsfunktion för
hanteringen av EU-rättsliga stöd (13.5). En sådan stödfunktion måste dock utformas
med största respekt för det kommunala självstyret och på intet sätt inkräkta på
kommuners, landstings och regioners förutsättningar att själva fatta beslut för egen
del, vilket behöver tydliggöras i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Kontroll och revision av kommunal verksamhet
Utvidgat medlemskap för företag och juridiska föreningar (14.11.6 och 7)

SKL avstyrker förslaget att utvidga medlemskapet till företag och juridiska personer
och framhåller att laglighetsprövningens principiella karaktär av medborgartalan ska
behållas. En lång rad argument talar mot förslaget om utvidgat medlemskap - och de
argument som anförs för förslaget i utredningen klingar ihåligt.
Kommuner, landsting och regioner är politiska gemenskaper. Vmje medlem kan, så
snart den fått rösträtt i allmänna val, ställa upp till ett lokalt förtroendeuppdrag och
därmed bli delaktig. Att motivera rätten till medlemskap med att det behövs för att
kunna angripa det lokala beslutsfattandet är därför principiellt fel.
Behovet av att kunna ta till vara särintressen stämmer också illa med den
grundläggande iden om en kommunal gemenskap där förvaltningen av det som är av
allmänt intresse är det centrala. När det finns viktiga särintressen att skydda är
förvaltningsbesvär det rätta verktyget.
Företag och föreningar är inte heller beroende av medlemskap för att få till stånd en
laglighetsprövning; i varje verksamhet med stark knytning till en kommun eller ett
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landsting finns företrädare som har möjlighet att angripa formella fel med
laglighetsprövning.
SKL vill också peka på att begreppet fast driftsställe är oklart och skapar
gränsdragningsproblem i mål om laglighetsprövning. När har ett företag ett fast
driftställe? När det har en adress i kommunen? När det har anställda där? Eller kan det
räcka att ett företag levererar produkter via postens utlämningsställen i kommunen?
Sist men inte minst; det finns också en betydande risk att antalet laglighetsprövningar
ökar - och när iden om ett utvidgat medlemskap ses tillsammans med förslaget om en
begränsning av möjligheterna att verkställa överklagade beslut framstår förslaget om
ett utvidgat medlemskap som ett allvarligt missgrepp.
Laglighetsprövning av budgetbeslut om balanskrav och resultatutjämningsreserver
(14.13)

SKL avstyrker förslaget att göra beslut som rör balanskravet och
resultatutjämningsreserver möjliga att överklaga genom laglighetsprövning.
Kommunallagens undantag på denna punkt har funnits sedan år 2004 och motiverades
av att beslut av detta slag inte lämpar sig för domstolsprövning eftersom de är djupt
politiska till sin karaktär. Ett argument för förslaget i betänkandet är att enhetlighet i
systemet har ett värde i sig - vilket framstår som närmast provocerande. SKL vill
understryka att finanspolitiken utgör själva kärnan i den folkvalda församlingens
uppdrag och att denna typ av frågor inte lämpar sig för domstolsprövning.
Att skapa en ordning där en domstol ska överpröva lämpligheten av de folkvaldas
samlade beslut beträffande balanskravet framstår inte bara som en omöjlig uppgift för
domstolen utan också som djupt olämplig från kommunaldemokratisk utgångspunkt.
En domstol kan inte ha samma kännedom om verksamheten och bär inte heller det
politiska ansvaret för verksamheten i förhållande till medborgarna.
SKL vill också särskilt peka på att prövningen i laglighetsprövningsrnål regelmässigt
tar så lång tid att utfallet i ett avgörande kommer att vara överspelat av tidsmässiga
skäl när dom väl faller. Att utredningen just i detta sammanhang lyfter fram att det
trots allt finns ett utrymme att verkställa överklagade beslut är bestickande.
Enligt förbundets mening utgör förslaget ett oproportionerligt och oacceptabelt
ingrepp i det kommunala självstyret. Det är inte bara domstolar - utan också de
folkvalda församlingarna - som bär rättssäkerhetsintresset i förhållande till
medborgarna.
Snävare utrymme att verkställa överklagade (15.7)

SKL accepterar förslaget att skärpa reglerna för verkställighet av överklagade beslut.
Omständigheten att ett beslut inte kan rättas är en mycket viktig faktor att väga in i en
bedömning av verkställighets frågan. Förbundet ställer sig därför bakom utredningens
överväganden kring vikten av respekt för domstolarnas avgöranden.
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I sammanhanget vill förbundet dock lyfta fram att det av Statskontorets genomgång av
laglighetsprövningar också klart framgår att renodlat domstolstrots är utomordentligt
sällsynt. Det finns många beslut som fattas hos kommuner, landsting och regioner som
har intern karaktär och där ett dröjsmål kan vara ett allvarligt hinder i verksamheten.
En sådan beslutstyp gäller exempelvis tillfälliga anställningar.

Digitalisering av anslagstavlan (16.8-10)

SKL tillstyrker utredningens förslag beträffande en digitaliserad anslagstavla.
Övergången till webbaserad kommunikation är en naturlig och självklar åtgärd i ett
samhälle där digitala lösningar är mer regel än undantag. Förbundet vill dock
framhålla att just teknikneutraliteten är en viktig princip när det gäller denna snabba
utveckling. Det kan inte uteslutas att regleringen kunnat göras på ett annat sätt för att
nå just teknikneutralitet - men givet hur dagens reglering ser ut framstår förslagen i
betänkandet som väl avvägda.
Viktiga praktiska frågor får en bra belysning i betänkandet. Det kan dock vara svårt att
förutse alla konsekvenser av ett nytt arbetssätt. Den här delen av förslaget bör därför
följas upp på lämpligt sätt. Exempelvis gäller det hur material från anslagstavlan
bevaras. En annan viktig uppföljningsfråga gäller den praktiska hanteringen av
register- och integritetsaspekter.
Revision
Beredningsansvaret för revisorernas budget (17.5)

SKL accepterar förslaget att beredningsansvaret för revisorernas budget läggs på
fullmäktiges presidium. Det är en vanligt förekommande ordning. Förbundet anser
dock att det finns skäl att ställa frågan om en reglering överhuvudtaget behövs. Det
samlade remissutfallet bör ge svar på den frågan.
I propositionsarbetet kan det vara värt att uppmärksamma att en tvingande ordning av
det slag som föreslås innebär att de förtroendevalda som sitter i fullmäktiges
presidium därmed inte kan inneha några andra uppdrag - i vart fall inte i styrelsen
eller nämnderna eftersom de då kommer att pröva resurserna för gransYJling av
verksamhet de själva svarar för. I det ljuset kan det finnas skäl att pröva om inte en
mjukare regel; en "bör-regel" vore mer proportionerlig. Det skulle också minimera
ingreppet i nomineringsrätten. Ett alternativ till en sådan mjukare reglering skulle
kunna vara att i lag slå fast att ansvaret för beredning av revisorernas budget ska vila
på fullmäktige genom den gruppering fullmäktige utpekar.
Obligatorisk yttranderätt för revisorernas sakkunniga (17.8)

SKL avstyrker förslaget om att revisorernas sakkunniga ges i lag reglerad yttranderätt
i fullmäktige. Yttranderätt för andra än fullmäktiges ledamöter har hittills regleras i
arbetsordningen. Inget hindrar att de kommuner, landsting och regioner som ser att en
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sådan yttranderätt skulle tillföra ett mervärde väljer en sådan lösning. Det är också
fullt möjligt för ett fullmäktige att t.ex. på yrkande av revisorerna besluta om att en
eller flera sakkunniga ges tillfälle att utveckla sin syn på vad som framkommit i en
granskning.
Ordföranden i revisionen alltid väljas ur minoriteten (17.9)

SKL avstyrker förslaget om att ordföranden i revisionen alltid ska väljas ur
minoriteten. Förbundet vill påpeka att en sådan tvingande nomineringsregel är ett
ytterligare - svagt motiverat - ingrepp i den fria nomineringsrätten. Den omständighet
att många kommuner och landsting idag faktiskt utser ordförande i revisionen ur
minoriteten är i sig inte ett tillräckligt skäl för att införa en tvingande lagregel.
Varje revisor fullgör också sitt uppdrag självständigt. Uppdraget som ordförande i
revisionen har därför en annan karaktär än andra ordförandeuppdrag där ansvaret och
beslutsfattande är kollektivt.
När nomineringen till ordförandeuppdraget knyts till en viss politisk gruppering bidrar
det till en partipolitisk dimension i granskningsuppdraget. I tidigare förarbeten har
tvärtom betydelsen av att undvika partipolitisering av revisionen framhållits.
"Spegling" av valbarhetshindret för revisorer (17.10)

SKL tillstyrker klargörandet att den som är vald till revisor inte ska vara valbar som
ledamot i fullmäktige. Det har rått viss osäkerhet på denna punkt och den undanröjs
genom förslaget. Det kan dock vara värt att notera att detta kan påverka
förutsättningarna att rekrytera revisorer.
Handläggning i fullmäktige av årsredovisning och ansvarsfrihet i omvänd ordning
(17.12)

SKL avstyrker förslaget om en tvingande regel som lägger fast att årsredovisningen
ska hanteras innan frågan om ansvarsfrihet prövas. I dag råder den omvända
ordningen. Dagens regel är också utformad som en rekommendation. Om förslaget
ändå genomförs anser SKL att regeln inte bör utformas som en tvingade regel.

Avslutande synpunkter
SKL delar inte utredarens bedömning att en strukturförändring i kommunallagen är
nödvändig.
Det är inte i strukturen moderniseringsbehoven ligger. En strukturförändring skapar
fler svårigheter än den löser. Förarbeten och praxis blir mer svårtillgängliga för dem
som inte är jurister.
Eftersom de materiella ändringarna är tämligen begränsade kan lagstiftningsarbetet
begränsas till vad som faktiskt behöver göras - och det kan mycket väl rymmas i
nuvarande struktur. Det är också mer kostnadseffektivt för alla berörda.
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SKL konstaterar också att det inom ramen för den lagtekniska översynen ryms
justeringar som inte är bara av teknisk karaktär. Exempelvis görs regeln om minsta
antal ersättare i styrelsen om från en rekommendation till en tvingande regel. Det kan
ifrågasättas - kanske inte så mycket i sak - utan mer som exempel på klåfingrighet i
detaljer.
SKL tillstyrker avslutningsvis de föreslagna tidpunkterna för ikraftträdande. De
kommer i och för sig att ge en mycket kort tid för att sprida insikt om de ändringar
som görs i det centrala regelverket för kommuner landsting och regioner. Förbundet
ser dock ett särskilt värde i att ändringarna träder i kraft i rimlig tid före nästa
mandatperiod.
Den korta tiden för implementering talar enligt förbundet för att endast de
välmotiverade förändringarna bör genomföras i detta skede. En strukturförändring för
sakens skull utgör inte en sådan.

Sveriges Kommuner och Landsting
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En kommunallag för framtiden
Den kommunala verksamheten har förändrats
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Slutbetänkande av Utredningen om en
kommunallagfär framtiden

Sedan den nuvarande kommunallagen trädde i kraft 1992 har samhället genomgått stora förändringar. Urbaniseringen har fortsatt liksom it-utvecklingen. Globaliseringen och EU-medlemskapet påverkar
allt mer den kommunala verksamheten. Utvecklingen mot ett allt
mer fragmenterat partisystem har fortgått. Allt fler kommuner och
landsting styrs av stora koalitioner eller har ett oklart parlamentariskt läge.
Omvärldsförändringar och ideologiska ställningstaganden har
motiverat kommuner och landsting att i allt större utsträckning
reformera sina organisationer. Reformarbetet har inneburit att måloch resultatstyrning tillämpas i allt större utsträckning, som ett alternativ till den traditionella detaljstyrningen av den kommunala verksamheten. Beställar- och utförarorganisation var under en period
intressant. Målstyrningen har även gett upphov till en mer aktiv
uppföljning av kommunal verksamhet. Allt mer verksamhet sköts av
privata utförare. Den kommunala organisationen kräver i större utsträckning anställda med olika former av specialistkompetens.
Kommuner och landsting har flera olika roller. De är ansvariga
för centrala välfärdstjänster, myndighetsutövare, samhällsbyggare,
arbetsgivare, upphandlare och demokratiska arenor för olika former
av beslutsfattande. Kommunallagen ska bidra till att dessa olika roller
kan hanteras på ett effektivt och rättssäkert sätt. Det kan konstateras att nuvarande lag reglerar mycket om rollen som demokratisk
arena medan frågor om rättssäkerhet och arbetsgivarrollen är mera
sparsamt reglerade. Ska kommuner och landsting fungera som attraktiva arbetsgivare, attrahera alla de olika professioner som behövs för
en kommunal verksamhet och garantera en rättssäker hantering av
ärenden behöver lagen stärkas i dessa avseenden.
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Bättre förutsättningar tör en ändamålsenlig organisation

Styrning och uppföljning av verksamhet i egen regi

Styrelsen har en särställning bland nämnderna genom att den förutsätts ha en ledande och samordnande roll. Detta kommer till uttryck
genom styrelsens särskilda uppgifter i beredningsprocessen, inte
minst när det gäller budgetbehandlingen. Styrelsen kan dock inte
tvinga någon annan nämnd att vidta en viss åtgärd.
Utredningen har gjort en enkät som visar att en stor grupp av
ordförandena i kommun- och landstingstyrelserna efterfrågar mer
rättsliga befogenheter till styrelsen. Utredningen föreslår därför att
fullmäktige ska få rätt att föreskriva att styrelsen ska få fatta beslut
rörande andra nämnders verksamhet. Det är fullmäktige som bestämmer om, och i så fall, på vilka områden det ska få ske. Styrelsen
ska dock inte kunna ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning eller ärenden som i övrigt rör enskilda.
En rätt att delegera ärenden även till presidiet i nämnder ska också
införas eftersom det i många fall kan finnas ett praktiskt behov av
sådan delegation.
Utredningen föreslår också ändringar i kommunallagen för att
klargöra att det är möjligt att använda en beställar-utförarorganisatlon.

Efter förslag i utredningens delbetänkande har en skyldighet för fullmäktige införts i kommunallagen att anta ett särskilt program med
mål och riktlinjer för verksamhet som bedrivs av privata utförare.
Programmet ska även ange hur uppföljning ska ske. Fullmäktige ska
varje mandatperiod anta ett sådant program. Enligt utredningen finns
skäl att låta programmet omfatta även verksamhet som bedrivs i
egen regi. Om uppföljning av privata utförare exempelvis sker med
besök med en viss frekvens bör övervägas om samma modell ska
tillämpas för verksamhet i egen regi. Utredningen föreslår därför
att programmet även ska omfatta egenregiverksamhet. Det är dock
endast sådan verksamhet som skulle kunna överlåtas till privata utförare som omfattas av programmet. Exempelvis ska tillsyn och
myndighetsutövning som måste utföras i egen regi inte omfattas av
programmet.

Utredningen har efter enkäten kunnat konstatera att en betydande
minoritet av ordförandena i kommun- respektive landstingsstyrelserna efterfrågat en möjlighet att pröva ett system med majoritetsstyre. Utredningen föreslår mot denna bakgrund en lag som ska
möjliggöra en försöksverksamhet med majoritetsstyre under mandatperioden 2018-2022. Fullmäktiges beslut om en försöksverksamhet ska fattas aven kvalificerad majoritet senast den 31 december
2017. Om systemet införs ska fullmäktige i ett särskilt reglemente
ange hur oppositionen ska ges insyn i styrelsens arbete och administrativt stöd i övrigt.
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De anställda är en central del av den kommunala verksamheten. I
kommunallagen finns endast en mycket begränsad reglering av de
anställda. Ur ett medborgarperspektiv är det en brist att lagen inte
tydligare reglerar hur den kommunala organisationen faktiskt fungerar. I kommunallagen bör de anställda därför synliggöras. Utredningen föreslår därför att det i kommunallagen ska anges att det är
styrelsen som utser direktören i kommunen eller landstinget. Direktören ska ha den ledande ställningen bland personalen och vara chef
för den förvaltning som finns under styrelsen. Direktören ansvarar
för att det finns ett underlag till beslut i samtliga ärenden som styrelsen ska behandla och svarar för att styrelsens beslut verkställs.
Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen samt direktörens övriga uppgifter. Vilka
frågor som direktören ska ansvara för kan variera mellan kommuner
och landsting. Detta är något som får avgöras lokalt.
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Försöksverksamhet med majoritetsstyre

De anställda

Sammanfattning
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Utredningen har övervägt att ge de anställda en i kommunallagen
fastslagen beslutanderätt, men bedömt att nackdelarna med en sådan
reglering överväger fördelarna. Reglerna om delegation av beslutanderätt till den anställde bör dock förenklas genom att det inte ska vara
ett ovillkorligt kravatt alla beslut som fattats på delegation anmäls
till nämnden. Beslut som inte behöver anmälas ska, om de kan överklagas genom laglighetsprövning, dokumenteras i särskilda protokoll
som tillkännages på den kommunala anslagstavlan.

Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag

En kommunallag i bättre samklang med EU-rätten

EU-rätten påverkar den kommunala verksamheten på ett Stort antal
områden. I exempelvis rollen som myndighets utövare ska kommuner
och landsting tillämpa olika former av EU-rättsliga regler. Den påverkar främst andra lagar än kommunallagen. EU:s konkurrens- och
statsstöds regler kan dock påverka den kommunala kompetensen
och möjligheten att organisera sin verksamhet.

30

Sammanfattning

Organisationsfriheten påverkas främst av upphandlingsreglerna.
De har setts över i särskild ordning och berörs därför inte närmare
av utredningen. Vad gäller den kommunala kompetensen har utredningen analyserat statsstödreglernas påverkan i allmänhet och reglerna om s.k. tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, SGEI, i synnerhet.
Utredningen kan konstatera att statsstödsreglerna både inskränker
den kommunala kompetensen men också ger större möjligheter att
lämna stöd än kommunallagen. Statsstöds reglernas betydelse bör
därför markeras tydligare i kommunallagen. Många av de tjänster
som kommuner och landsting utför kan vara SGEI-tjänster enligt
EU-rätten. Enligt utredningens bedömning förfogar kommuner och
landsting över de verktyg och kan vidta de åtgärder som behövs för
att utnyttja reglerna om SGEI. Enligt utredningen bör det ändå tas
in en reglering om detta i kommunallagen, dels av pedagogiska skäl,
dels för att tydliggöra att kommuner och landsting har denna befogenhet. I förhållande till EU markeras också kommunernas och
landstingens betydelse för välfärdssektorn. I ett europeiskt perspektiv avviker Sverige nämligen från den vanligtvis rådande ordningen
att det huvudsakligen är staten som har ansvar för välfärden. Ett
utpekande i lagstiftning är ett förtydligande av kommunernas och
landstingens roll för tillhandahållande av framför allt välfärdstjänster
på det sätt som avses i artikel 36 i EU:s stadga om de grundläggande
rättigheterna (rättighetsstadgan). Utredningen anser att den kommande upphandlings myndigheten ska ges i uppdrag att bistå med
vägledning om SGEI -regelverket och statsstödsreglerna i övrigt.
För att förebygga konflikter mellan kommuner och landsting och
det privata näringslivet föreslår utredningen att det i kommunallagen ska föras in ett målsättningsstadgande. Enligt det ska kommuner och landsting, när de agerar på en marknad, verka för att
uppträda konkurrensneutralt. Detta ska gälla om inte annat följer
av lag eller annan författning.

Laglighetsprövning

Kommunala besluts laglighet, men inte lämplighet, kan överklagas
av alla kommun- och landstingsmedlemmar till domstol. Enligt utredningens mening är ordningen för laglighetsprövning i princip tillfredsställande. Nuvarande system där endast juridiska personer som
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Styrelsen i ett kommunalt aktiebolag består ofta av ledamöter från
de politiska partierna. Det är möjligt att utse även ledamöter utan
partipolitisk bakgrund men med exempelvis särskild branschkunskap.
Ett stort antal kommuner och landsting har i dag ledamöter i sina
bolagsstyrelser utan partipolitisk bakgrund. En förutsättning för
att så ska vara möjligt är dock ett mycket brett partipolitiskt stöd i
fullmäktige. Om en begränsad minoritet kräver det måste valet ske
proportionellt. Utredningen anser att det finns ett värde i att, särskilt
i aktiebolag som bedriver verksamhet affärsmässigt, lättare kunna
utse ledamöter med annan än partipolitisk bakgrund. Utredningen
föreslår därför att fullmäktige kan besluta att utseendet aven minoritet av styrelseledamöterna i kommunala aktiebolag ska kunna utses
utan att lagen om proportionellt valsätt ska tillämpas. Om fullmäktige väl jer att använda sig av möjligheten ska riktlinjer antas där
fullmäktige klargör vilken kompetens och erfarenhet ledamöter i
sådana styrelser ska ha.
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äger fastigheter ges klagorätt innebär dock att flera juridiska personer som kan sägas ingå i den kommunala gemenskapen inte har
talerätt. Utredningen anser därför att kretsen medlemmar bör vidgas
till juridiska personer som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe i kommunen eller landstinget. Vidare bör ideella föreningar
som har sitt säte eller bedriver verksamhet i kommunen och landstinget ges talerätt.
Utredningen föreslår också att budgetbeslut som endast kan bli
föremål för en begränsad laglighetsprövning, t.ex. beslut att åberopa synnerliga skäl för att inte balansera budgeten eller för att inte
reglera ett negativt balans kravs resultat, ska kunna prövas fullt ut.

Verkställighet och rättelse av kommunala beslut

Sammanfattning

En förbättrad kommunal revision

Systemet med att de förtroendevalda revisorerna har ansvar för både
effektivitets- och redovisningsrevision ska behållas. Deras oberoende
och professionalitet bör stärkas ytterligare inom ramen för nuvarande ordning. I detta syfte föreslås att ordföranden för revisionen,
om sådan utses, ska väljas från den politiska minoriteten. Förslaget
till revisionens budget ska vidare upprättas av fullmäktiges presidium.
De sakkunniga ska ges rätt att yttra sig när fullmäktige behandlar
revisionens budget.
I övrigt föreslås vissa tekniska förändringar av systemet i syfte
att underlätta revisionsprocessen.

Lagteknisk översyn

Utredningen har gjOrt en lagteknisk översyn av lagen och föreslår
en helt ny omarbetad lag. Syftet med översynen har varit att utifrån
ett medborgarperspektiv utforma en tydlig och språkligt moderniserad lagstiftning. Lagen har fått en ny struktur och ytterligare tre
kapitel. Särskilda kapitel föreslås för de anställda, medborgarna,
kommunal samverkan och överlämnande av kommunala angelägenheter. Särregleringarna för Stockholms läns landsting och Stockholms
kommun har i stor utsträckning mönstrats ut.

Konsekvenser av förslagen
En webbaserad kommunal anslagstavla

Kommuner och landsting är skyldiga att på en fysisk anslagstavla
bl.a. kungöra tid och plats för fullmäktiges sammanträden och tillkännage att protokoll över beslut har justerats. Eftersom alla kommuner och landsting använder sina webbplatser för att kommunicera
med medborgarna bör denna ersättas med en anslagstavla på varje
kommuns, landstings och kommunalförbunds webbplats. Dessa
webbaserade anslagstavlor ska och får ge ytterligare information än
vad som ges på de fysiska anslagstavlorna. Kommuner, landsting
och kommunalförbund ska vara skyldiga att även på annat sätt göra
innehållet på anslagstavlorna tillgängligt för dem som exempelvis
inte har tillgång till internet.
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Utredningen har försökt att utarbeta en lag för att stärka såväl effektivitet som rättssäkerhet i den kommunala verksamheten. Centralt
har bl.a. varit att tydliggöra regelverket om ledning och styrning
genom bestämmelser om grundläggande uppgifter och en instruktion för direktören. Ett särskilt kapitel om de anställda skapar ökad
tydlighet om de anställda i kommunallagen. Genom att på detta
sätt öka transparensen kan förslagen bidra till en professionell förvaltning och motverka risken för korruption. Utredningen föreslår
ett särskilt kapitel om medborgarna och att kretsen som kan överklaga kommunala beslut ska vidgas. På detta sätt stärks rättssäkerheten och kommuners och landstings roll som demokratiska arenor.
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Ett kommunalt beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning får verkställas innan det har fått laga kraft, även om det har
överklagats. En individuell prövning ska dock göras och verkställighet får inte ske om särskilda skäl talar emot det. I ett fåtal, men
principiellt viktiga fall, har beslut verkställts på ett sätt som gjOrt
det omöjligt att rätta dem. Det har bl.a. handlat om avlmoppningar
av kommunal verksamhet till underpris. För att förhindra detta anser
utredningen att reglerna om verkställighet av beslut i kommunallagen ska skärpas. Att ett beslut inte kan rättas ska vara ett skäl för
att beslutet inte ska få verkställas förrän det fått laga kraft.
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En tydlig EU- och it-anpassning är vidare förslag som syftar till
att anpassa lagen till ett modernt samhälle.
Utredningen har vissa förslag t.ex. slopade krav på annonsering i
ortstidning, som kan bidra till minskade kostnader för kommuner
och landsting, dessutom gör utredningen bedömningen att flera
förslag också kan tänkas bidra till en mer effektiv verksamhet.

Ikraftträdande

Den nya kommunallagen föreshls
den 1 januari 2018.

huvudsak träda

kraft
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Patrik Pettersson

Datum 8 oktober 2015

Regionstyrelsen

Förslag till ett nytt reglemente för regionstyrelsen
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta regionstyrelsens förslag till
reglemente för regionstyrelsen.

Bakgrund
Enligt 6 kap. 32 § kommunallagen (KL) gäller bl.a. följande.
Fullmäktige skall utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas
verksamhet och arbetsformer.
Fullmäktige skall besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds
sammanträden på distans. Deltagande på distans skall ske på det sätt som anges i 5
kap. 38 a §.
En ledamot som deltar på distans skall anses vara närvarande vid nämndens
sammanträde.
Med anledning av omfattande ändringar i KL har Sveriges kommuner och landsting
SKL) har utfärdat cirkulär 14:58 med ett nytt förslag till reglemente för styrelsen och
övriga nämnder. SKL:s förslag innehåller en speciell del för styrelsen, 1-15 §§, och en
gemensam del för alla nämnder, 16--42 §§. Det finns också kommentarer till
föreslagna bestämmelser.

Bedömning
Allmänna utgångspunkter

ÖVerlag är cirkulärets reglementsförslag mera allmänt hållet och fokuserat på
ansvarsområden snarare än listning av enskilda aktiviteter. Ledningskontoret
bedömer att fördelarna med att använda sig av det nya cirkulärets förslag, i egenskap
av rikslikare, som utgångspunkt för ett moderniserat reglemente överväger metoden
inarbeta delar av de nya bestämmelserna i det nu gällande reglementet. Förslaget
presenteras således inte s~m en ändring i ett befintligt regelverk utan som ett helt
nytt.
En annan utgångspunkt är att övriga nämnder skall kunna ha nytta av hur
bestämmelserna utformas vid omarbetning av sina respektive reglementen. Det gäller
särskilt för den gemensamma delen, d.v.s. cirkulärets 16--42 §§. Samtidigt måste
beaktas att regionstyrelsen har fler uppgifter än normalkommunstyrelsen, d.v.s.
cirkulärets 1-15 §§). I stället för att ha en genomgående löpande paragrafnumrering
1--42 §§ anser ledningskontoret därför att reglementet bör utformas som två kapitel,
ett kapitel om styrelsens (eller nämndens) uppgifter och ett kapitel med gemensamma
bestämmelser. I det andra kapitlet startas således paragrafnumreringen om från 1 §.
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På så sätt kan fördelen kan kopplingen till cirkulärets kommentarer enkelt behållas
samtidigt som det finns utrymme att ha fler eller farre paragrafer (bestämmelser) i
den styrelse eller nämndspecifika delen, d.v.s. i 1 kap, eller för all del vid behov även i
slutet av 2 kap. Sammanfattningsvis avser då cirkulärets 1-15 §§ motsvara detta
förslags 1 kap. 1-15 §§ och cirkulärets 16-42 §§ motsvara detta förslags 2 kap. 1-27

§§.
I cirkulärets allmänna del tilltalas styrelse och nämnder i pluralis. Ledningskontoret
menar att varje nämnds rättighet eller skyldighet blir klarare och tolkningen lättare
om tilltalet i reglementet är individualiserat. Till det ändamålet har ledningskontoret
sökt omformulera bestämmelserna utifrån styrelsens perspektiv utan att ändra
innebörden, Det behövs därför lite justeringar att ändra dem en annan nämnds
perspektiv.
Cirkuläret innehåller några val mellan olika alternativ. Utgångspunkten är att, om det
låter sig göras, huvudsakligen fortsätta med de val som gjorts i nu gällande
reglemente. Alternativen kommenteras nedan. Vidare finns det frågor såsom
distansmöten och öppna sammanträden som kräver nya ställningstaganden. Även om
det kan finnas tvivel om användningsområdet och om tekniska lösningar finns, är
utgångspunkten i detta förslag att tillåta alternativen. Bedömningen om
förutsättningen att använda sådana mötesformer är uppfyllda får göras när en sådan
fråga väcks.
Det särskilda förhållande som gäller för Region Gotland, är ansvaret för
landstingsuppgifterna samt det regionala utveckIingsansvaret vilket också kräver
särskilda tillägg i SKL:s reglementsförslag. När det gäller gränssnittet i styrningsfrågor
mellan regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden i hälso- och
sjukvårdsverksamheten så har detta ännu ej inarbetat i ledningskontorets förslag då
denna fråga är under pågående utredning.
Några kommentarer till förslagets 1 kap.

3 § andra stycket anger att RS beslutar om beredningen av RF:s ärenden om inte RF
beslutat annat. Det saknas således skäl att uttrycklig reglera beredningen av specialfall
som alltid skall beslutas av RF, t.ex. översiktsplan.
4 § 5. Här gäller det att välja ett datum för när RS senast varje skall ha prövat om heleller delägda aktiebolags verksamhet uppfyller lagens krav. Idealiskt vore att få
tillstånd en samlad prövning samtidigt med årsredovisningen. Av 8 kap. 17 § framgår
att årsredovisningen skall lämnas till fullmäktige senast den 15 april. Samma dag
föreslås således som sista dag för beslut om uppsikten.
6 och 7 §§ reglerar ekonomiska frågor och frågor egendomsförvaltning där
fördelningen mot tekniska nämnden inte stämmer överens med uppgiftsfördelningen
idag. Det gäller betydelsen av förvaltningen av fast egendom inklusive vissa
upplåtelser. Ett förslag skulle vara att lägga gränssnittet så att tekniska nämnden får
handlägga tidbegränsade upplåtelser, t.ex. i högst 10 år med förlängning om högst 3
år i sänder. Ett alternativ är reglementet tas i nuvarande skick och att frågan om
närmare gränssnitt utreds under hösten. Frågor som berör detta är exploaterings- och
markanvisningsavtal. Behöver troligen omarbetas!
11 § Krisledningsnämnd. Alternativen är ett särskilt reglemente (det finns idag och
avser en äldre lagstiftning samt har, inte oproblematiskt, delegerat fullmäktiges
uppgift att välja nämndledamöter till RS) eller ta in en bestämmelse om övertagande
av befogenheter i reglementet. Här förordas det senare alternativet, d.v.s. att RS är
krisledningsnämnd. Konsekvensen blir att krisledningsnämndens reglemente skall
upphöra.
I
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Utseende av ledamot i hemvärnsråd förefaller oreglerat idag. «(Vidare gäller att
socialnämnden enligt dess reglemente idag yttrar sig enligt hemvärnsförordningen.
Den ordningen föreslås bestå. Således tas den skrivningen bort ur detta förslag.))

10 § Övriga nämnder är som regel processbehöriga inom sina verksamhetsområden.
12 § Kan uppmärksammas att samtliga nämnder svarar för sina respektive arkiv tills
handlingarna överlämnats till arkivmyndigheten.
16-19 §§ är tillägg utifrån dagens verksamhet och önskemål om ldarlägganden av
t.ex. statistikframställning. Möjligen kan något område ha förbisetts.
Några kommentarer till förslagets 2 kap.

Som sagt här har det omarbetats språkligt för att sätta styrelsens perspektiv i
centrum.
8 § här finns alternativ kring handläggningen av medborgarförslag avseende
förslagsställarens närvaro vid behandlingen i styrelsen. Någon sådan regelring finns
inte idag. Med hänsyn till den ökande ärendemängd som samlas hos styrelsen
framstår det som opraktiskt att inbjuda förslagsställare till styrelsen. Inbjuds
vederbörande är det dock rimligt att få delta i överläggningen.

10 § senast dag för kallelse bibehålls fem dagar före sammanträdet.
11 § ger möjlighet till öppna sammanträden.
12 § sammanträden på distans tillåts i reglementet men tekniken är såvitt känt inte
säkrad idag. Ledningskontoret menar att försiktighet bör iakttas, t.ex. distansnärvaro
av ledamöter som är på utrikes ort (krisledningsnämnden närvarar från ett grannland
i öst). Ordföranden får avgöra när alla förutsättningar är uppfyllda för distansmöten
är uppfyllda. Närmare riktlinjer får tas fram. Besked bör lämnas seanst dagen då
kallelsen bör vara ledamoten tillhanda, d.v.s. fyra dagar för sammanträdet.

14 § samma sammansättning som förut.
16-15 §§ är ny reglering av presidiearbetet.

18 § fullmäktiges beslutar om regionråd inklusive oppostionsråd, ansvar, uppgifter
och

~änstgöringsgrad.

Nuvarande regelring i reglementet föreslås förenklas.

19-20 §§ samma ordning för ersättare som börjat ~änstgöra bibehålls (alt 1.).
23 § Elektronisk justering har godkänts i praxis. Tillägg för den möjligheten har
gjorts.
26 § i SKL normalförslag kontrasignerar sekreteraren och i övrigt kan särskilda
direktiv lämnas. Det är från ordningssynptmkt rimligt. Kontrasigneringen är ju
närmast ett bevittnande om att handlingens innehåll är det som beslutats av styrelsen
och av ordförandens underskrift. Emellertid kontrasigneras mycket av handlingarna
här enligt gällande ordning av RO eller förvaltningschefer enligt särskilda ordningar
beroende på beslutstyp. Det vore nog en fördel med att i reglementet inte behöva
förutsätta en mera specifik förvaltningsorgainsation och därför välja SKL:s förslag.

27 § innebär delvis ny reglering av utskotten, t.ex. föreslås inte RSO vara ordförande
per automatik i utskott. Regler om att det måste finnas utskott passar möjligen inte
de mindre nämnderna.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Bilagor:
Förslag till nytt reglemente till regionstyrelsen
SKL, Cirkulär 14:58
Exp till: Författningssamlingen, ledamöter och ersättare i RS, nämnderna
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1 kap. Styrelsens uppgifter
Allmänt om styrelsens uppgifter

1 § Styrelsen är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion).
StyreIsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag,
stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda regionens verksamhet genom att utöva en samordnad stymillg och leda det
arbetet med att ta fram styrdokument för regionen (styifunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på regionens utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och
återrapportera till fullmäktige (uppfoijningsfUnktion).
Styrelsen ska ansvara för de uppgifter som följer av lagen om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län (SFS 2016:613) (det regionala utvecklingsansvaref).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte
lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som
framgår av kommunallagen och annan lagstiftning.

Ledningsfunktionen och styrfunktionen
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan
nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation
upprätthålls.
Styrelsens övergripande uppgifter

3 § Styrelsen ska
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer
och ramar för styrningen av hela regionens verksamhet samt göra framställningar i målfrågor
som inte är förbehållna annan nämnd,

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
3. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i regionen,
4. ha hand om regionens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och
ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem,
passersystem och förtroendemannaregister,
5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som
behövs,
6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
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7. ansvara för utfonnning och utveckling av regionens system för intern kontroll i enlighet
med vad fullmäktige särskilt beslutar,
8. ansvara för samordnings träffar med närnndpresidierna och förvaltningscheferna,
9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenbeter
som utförs av privata utförare,
10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
11. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige
ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av
sådana ärenden.
Regionalt utvecklingsansvar

5 § Styrelsen ska
1. ansvara för övergripande regionala utvecklingsfrågor,
2. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för
genomförande av strategin,
3. besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete,
4. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala
tillväxtarbetet (SFS 2007:713),
5. utföra uppgifter inom ramen för EV:s stukturfondsprogram,
6. upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastrulctur och
7. samverka med länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter samt med företrädare
för berörda organisationer och näringslivet i länet och
8. ha ansvaret för näringslivs- och turismfrågor.
Företag och stiftelser

6 § Styrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksarnbeten i de företag och stiftelser som kommunen helt
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad
av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för regionen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls
uppdaterade,
3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och ledningen för företagen och
stiftelserna,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17-18 b
§§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser regionen äger eller har intresse i,
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5. årligen, senast den 30 juni, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag
som regionen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenhetema.
Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6. svara för att tillvarata regionens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra
likartade sammanträden i de företag som regionen helt eller delvis äger eller annars har intresse
l.

Kommunalförbund

7 § Styrelsen ska ha uppsilrt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som regionen är medlem i.
Ekonomi och medelsförvaltning

8 § Styrelsen ska
1. ha hand om regionens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter för
denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår
också att bevaka att regionens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
- underhålla och förvalta regionens fasta och lösa egendom,
- se till att regionens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
4. se till atr bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal
redovisning,
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal
redovisning,
6. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till
pensionsförpliktelser.
Delegering frän fullmäktige

9 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de rilrtlinjer som fullmäktige fastställt,
2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade
verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra ril<tlinjer,
3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta regionen tillhörig fast egendom,
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4. köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd
kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
5. i mål och ärenden där styrelsen för regionens talan, med för regionen bindande verkan,
träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat
avtal,
6. tillstånd att använda regionens vapen,
7. avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460).
Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av
principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige.
Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
Personalpolitiken

10 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan regionen som arbetsgivare
och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att:
1. med bindande verkan för regionen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet
mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
2. förhandla å regionens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14
och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders
verksamhetsområden,
3. avgöra frågor om tollrning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare;
4. besluta om stridsåtgärd,
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Uppföljningsfunktionen
Styrelsens uppföljning

11 § Styrelsen ska

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att regionens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga regionens verksamheter utvecklas
mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och
direktiv,
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6. före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisnillg över de motioner och
medborgarförslag som kommit in till fullmäktige till och med året innan och som inte slutligt
handlagts av fullmäktige.

Särskilda uppgifter
Processbehörighet

12 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra regionens talan i alla mål och ärenden, om inte
någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige.
Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövnillg av fullmäktiges beslut, om inte
fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
Krisledning och höjd beredskap

13 § Styrelsen ansvarar för regionens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt
lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (ktislednillgsnärnnd).
Krislednillgsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från regionens övriga nämnder i den
utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen.
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordnillgen (1997:146).
Arbetslöshetsnämnd

14 § Styrelsen är arbetslöshetsnärnnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
Arkivmyndighet

15 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige
antaget arkivreglemente.
Anslagstavla och webbplats

16 § Styrelsen ansvarar för regionens anslagstavla. Styrelsen samordnar innehållet i och
ansvarar för regionens externa och interna webbplats.
Författningssamling

17 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera regionens författningssamling och se till att denna
hålls tillgänglig i lagstadgad form.
Statistikverksamhet

18 § Regionstyrelsen ska bedriva särskild verksamhet för framställnillg av statistik.
Alkohol, tobak och receptfria läkemedel

19 § Regionstyrelsen fullgör regionens uppgifter enligt

1. alkohollagen (2010:1622),
2. tobakslagen (1993:581) och
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3. lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Upphandling

20 § Regionstyrelsen svarar för ramavtal som berör tninst två av regionens nämnder.

2 kap. Allmänna bestämmelser om ansvar och arbetsformer
Uppdrag och verksamhet

1 § Styrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i samband med budget eller i annat
särskilt beslut - har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Organisation inom verksamhetsområdet

2 § Styrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
Personalansvar

3 § StyreIsen är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar och för
förvaltningschefer för andra förvaltningar som anställs av styrelsen. Styrelsen har - utöver de
frågor som anges i 8 § i detta reglemente - hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor
inom sitt verksamhetsområde.
Personuppgifter

4 § Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

5 § Styrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Styrelsen ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag som
fullmäktige har lämnat till den
- i reglemen te, och
- genom finansbemyndigande.
Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den har
fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige.
Styrelsen samordnar de olika nämndernas redovisningar. En nämnd ska också fullgöra
rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
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Information och samråd

6 § Styrelsen, regionråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Styrelsen ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen
beslutar om formerna för samrådet.
Självförvaltningsorgan

7 § Styrelsen får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften aven viss
anläggning eller en viss institution. Styrelsen får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Styrelsen ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning,
arbetsformer och mandattid.
Medborgarförslag

8 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen att fatta beslut, ska om möjligt
beredas så att styrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett
medborgarförslag.
Styrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år
från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att
ärendena inte har avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
När ett medborgarförslag beretts farrugt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren
underrättas.
Styrelsen får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut
fattas.
Arbetsfonner
Tidpunkt för sammanträden

9 § Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på
det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.
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Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslutet.
Kallelse

10 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfårdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i
nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång
~änstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara
vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om
det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.

r undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vill,en utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska
i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
Offentliga sammanträden

11 § Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden.
Sammanträde på distans

12 § Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra dagar i förväg anmäla detta till styrelsens
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen.
Närvarorätt

13 § Regionråd har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden och delta i överläggningarna.
Styrelsen får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av annan nämnd
denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening
antecknad i protokollet.
Härutöver får styrelsen medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i styrelsen att
närvara vid sammanträde med styrelsen för att lämna upplysningar. Även anställd i regionen
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen beslutar det, får den som kallats
delta i överläggningarna.
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Styrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid styrelsens
sammanträden.
Sammansättning

14 § Styrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare.
Ordföranden

15 § Det åligger ordföranden att
1. leda styrelsens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid behov är
beredda,
5. se till att fårdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen,
6. bevaka att styrelsens beslut verkställs.

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1. ha uppsikt över regionens hela nämndförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för regionens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan styrelsen, regionens övriga nämnder och fullmäktige samt
4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden
om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
Presidium

16 § Styrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice
ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i
den mån ordföranden anser att det behövs.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

17 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en
del av ett sammanträde, får styrelsen utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet
förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om
flera ledamöter har lika lång ~änstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av
dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under
en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens eller annans i presidiets uppgifter.
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Regionråd

18 § Sedan val av styrelse skett utser fullmäktige sju regionråd.
Fullmäktige beslutar om regionrådens uppgifter, ansvarsområden och

~änstgöringsgrad.

Förhinder

19 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelsens sekreterare eller någon annan anställd vid
aktuellt styrelsekansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska
~änstgöra.

Ersättares tjänstgöring

20 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en
ersättare ~änstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att ~änstgöra
och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att ~änstgöra även om
en ersättare ttätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, ~änstgöra enligt den ordning som
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de
tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
En ersättare som har börjat ~änstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens ~änstgöring får
dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i turordningen.
Ersättare som inte ~änstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad
till protokollet.
Jäv, avbruten tjänstgöring

21 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin
igen sedan ärendet handlagts.

~änstgöring

på grund av jäv i ett ärende får

~änstgöra

Ledamot som en gång avbrutit ~änstgöringen under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter ~änstgöra om ersättarens inträde hal' påvetkat det etablerade
majoritetsförhållandet mellan partierna.
Reservation

22 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid
omedelbar justering.
Justering av protokoll

23 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
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Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
Elektronisk justering får ske, om omständigheterna medger ett säkerställande av justeringen.
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

24 § Styrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs
enligt gällande bestämmelser.
Delgivningsmottagare

25 § Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, regiondirektören eller annan anställd
som styrelsen beslutar.
Undertecknande av handlingar

26 § Sktivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen ska på styrelsens vägnar undertecknas
av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice
ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
Styrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller ~änsteman att enligt av styrelsen lämnade
direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande
fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Utskott

27 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av sju ledamöter
och sju ersättare. Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer styrelsen för den tid styrelsen beslutar bland utskottets ledamöter en
ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra
sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att
~änstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen vid valet bestämda
ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska
fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning
behövs. Ordföranden eller regiondirektören överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet.
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När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2016 år och ersätter då tidigare reglementen för
regionstyrelsen och för ktisledningsnämnden.
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Ett nytt förslag till reglemente för styrelsen och övriga
nämnder

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för juridik

4~r~ ~?J:~
Lena Dalman

I samband med att nuvarande kommunallag (1991:900) trädde j kraft år 1992, tog
Svenska Kommunfdrbundet fram ett förslag till reglemente fOr kommunstyrelsen och
riktlinjer för ovriga nämnder.
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Förslaget har inte uppdaterats sedan 1992, och det har sedan dess skett ett stort antal
ändringar i kommunallagen. Organisatiqnen och arbetsformerna ute i kommuner och
landsting har också genomgått stora födindringar. Mot denna bakgrund har vi nu tagit
fram ett helt nytt förslag till reglemente för styrelsen och nämnderna. Reglementet bar
getts en helt annan uppbyggnad än det föregående reglementet.
I det bifogade underlaget finns ett förslag till reglemente samt en kommentarsdeL

Reglementet har två delar. Den första delen reglerar specifikt styrelsens uppgifter.
Den andra delen innehåller för styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser.
Någon motsvarighet till den första delen vad gäller nämnderna har inte tagits fram,
eftersom det råder så olika lokala förhållanden.
En viktig inskränkning är att vi inte utarbetat något specifikt reglemente för landstingsstyreJse och landstingskommunala nämnder. Vi bedömer dock att en stor del av
bestämmelserna kan användas av landsting/regioner.
Även vårt förslag till arbetsordningför jullmäkJige (cirkulär 11:45) har uppdaterats i
anledning av den senaste tidens lagändringar. Se cirkulär 14:57.

Bilagor:
Reglemente för styrelse och nämnder - ett underlag för lokala bed6mningar

Sveriges Kommuner och Landsting
Post 11 8 82 Sklckholm, 8es61c: Hornsgatan 20
Tfn:växal 00-452 70 00, Fax:08452 70 50

arg nr;222OOI).{)315, Inlo051d.l;8, _.skf.sa
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REGLEMENTE FÖR STYRELSEN OCH ÖVRIGA
NÄMNDER
FÖRORD
Detta styrelse-Jnämndreglemente är en reviderad utgåva av det reglemente som gavs ut
1992 av Svenska KommuntOrbundet
Detta reglemente har en annan uppbyggnad än den föregående versionen. Som bakgrund till kommentarerna till reglementet avgränsas fullmäktiges uppgifter i förhållande till styrelsen och nämnderna. Inledningen är inte avsedd att ingå i själva reglementet.
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Den första delen innehåller för styrelsen specifika bestämmelser (avsnitt A). Därefter
kommer för styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser (avsnitt B). Dessa
är alltså tänkta att, om inte annat anges, kunna tas in såväl i styrelsens som i nämndernas reglementen.
Liksom i föregående upplaga har vi uteslutit specialbestämmelser för olika nämnder,
eftersom utfonnningen av sådana uppvisar mycket stora lokala variationer. Vissa bestämmelser i avsnitt A är dock av intresse för nämnderna. Detta gäller l § (nämndens
uppgifter, som alltid måste anges), 7 § (ekonomi och medelsförvaltning om denna ska
ligga hos nämnden), 8 § (om fullmäktige har delegerat uppgifter till nämnden), 9 §
(personalpolitik om denna är decentraliserad), 10 § (uppföljning) och 11 § (processbehörighet om denna enligt reglemente ska ligga hos nämnden).
En viktig inskränkning är att vi inte har redovisat något särskilt reglemente för landstingsstyrelse och landstingskommunala nämnder. Orsaken till detta är att vi har ett
förhållandevis litet antallandstingfregioner och att de olika landstingen/regionerna
uppvisar stora organisatoriska olikheter. l stora delar kan dock bestämmelserna användas även av landstingen/regionerna.
Reglementet bygger på lagstiftningens innehåll den 1januari 2015.
Stockholm i december 2014
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3. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
4. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem,
dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister,
5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
7. ansvara för utfonnning och utveckling av kommunens system för intern
kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
S. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer fur sådana kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare,
10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet
med KL,
Il. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

REGLEMENTE FÖR STYRELSEN/X-NÄMNDEN I X-STADS
KOMMUN

A. Styrelsens uppgifter
Allmänt om styrelsens uppgifter

1 § Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter. utveckling cch ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och
ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet
(ledl1ingsjimktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som
bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalfOrbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning
och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunenllandstinget (styrjunktion).

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som
fullmäktige ska handlägga ska beredas.

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter
som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för
de uppgifter som framgår av kommunallagen (1991 :900), KL, och annan lagstiftning.
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Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om
remiss av sådana ärenden.

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens/landstingets utveckling
och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige {uppf6ljningsfimklion}.

Företag och stiftelser

4 § Styrelsen ska
l. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på
övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen faUas och kontinuerligt
hålls uppdaterade,
3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarnalstiftelseledningarna,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i
3 kap. 17-18 b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
5. årligen, senast den ... i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige

Ledningsfunktionen och styrfunktionen
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

2 § Styrelsen ansvarar tor beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan numndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.

Styrelsens övergripande uppgifter

3
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* Styrelsen ska

I. leda arbetet med och samordna utfonnningen av övergripande och strategiska
mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten
samt göra framställningar i mål frågor som inte är förbehållna annan nämnd,
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
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snaras!. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag
till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags och föreningsstämmor
och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i.

3. utarrendera. hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egen
dom,
4. köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige
fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i
övrigt,
5. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen
bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
6. tillstånd att använda kommunens vapen,
7. avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460).
w

w

Kommunalförbund

5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kom
munalförbund som kommunen är medlem i.
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Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte
är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av
yttrandet.

Ekonomi och medelsförvaltning

6 § Styrelsen ska
I. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade
föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning
av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter
och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indriv
nmg av förfallna fordringar,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
4. se tilllltt bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om
kommunal redovisning,
5. uppratta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om
kommunal redovisning,
6. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till
penslonsförpliktelser.

Personalpolitiken
8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att:

w
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l. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingSrätt utom
vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetsIivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare;
4. besluta om stridsåtgärd,
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

M

M

M

Delegering från fullmäktige

Uppföljningsfunktionen

7 § Styrelser beslutar i följande grupper av ärend<:n:

Styrelsens uppföljning
9 § Styrelsen ska

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den
budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram
och andra riktlinjer,

l. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och
program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,

5
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2. överv.lka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt.
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. inom ramen for sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av
privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av
fullmäktige fastställda program och direktiv,
6. före den I april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner
och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige till och med året innan
och som inte slutligt handlagts av fullmäktIge.

Sveriges
Kommuner
och landsting

Arkivmyndighet

13 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av
fullmäktige antaget arkivreglemente.

Anslagstavla och webbplats

14 § Styrelsen ansvarar -för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna
webbplats.

Författningssamling

15 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala fbrfattningssamlingen och
se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad fonn.

Särskilda uppgifter
Process behörighet

10 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål oeh ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan -författning eller
beslut av fullmäktige. Detta gäller också mäl där någon har begärt laglighetsprövning
av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv fora talan i målet.

B, För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser
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Uppdrag och verksamhet

16 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden
följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås oeh i övrigt följa
givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Krisledning och höjd beredskap

11 § Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap samt lagen (1992: 1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsllämnd).
Alternativ l Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.

Organisation inom verksamhetsområdet

17 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig
med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

Alternativ 2, Krisledningsnämnden har rätt alt överta beslutanderätt från kommunens
övriga nämnder i den utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna
krisen.
Styrelsen utser ledamot till hemvämsråd enligt hemvämsförordningen (1997: 146).

Personalansvar

18 § Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar
med undantag för fOrvaltningschefer som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive
verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i delta reglemente.

Arbetslöshetsnämnd

12 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbeLslöshetsnämnd.
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Personuppgifter

Medborgarförslag

19 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i styrelsens/nämndens verksamhet

23 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta be~
slut, ska om möjligt beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från
det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen/nämnden ska fortlöpande infonnera fullmäktige om de beslut som fattats i
anledning av ett medborgarförslag.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

20 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte
avgjorts inom ett år från det aU furslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska in·
fonneras om anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när beslut kan förvän·
tas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.

StyrelsenlnJmnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem

•
•

i reglemente,
genom finansbemyndigande.

Styrelsenlmlmnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts.

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren
underrättas.

Redovlsmng ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen
lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

Alternativ 1: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende
genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna. men inte när beslut fattas.

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.
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Alternativ 2: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende
genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte närvara
när beslut fattas.

Infonnation och samråd

21 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den infonnation och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till inionnation och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess
råder.

Arbetsformer
Tidpunkt för sammanträden

24 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/nämnden bestämmer.

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller
annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med foreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Styrelsen/nämnden beslutar om fonnerna för samrådet.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som
önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

Självförvaltningsorgan

Ordfuranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.

22 § Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften aven viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden.

Om det föreligger särskilda skäl tar ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra
dagen eller tiden för sammanträdet Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.

Nämnden ska i en arbetsordning lastställa självforvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare
snarast underrättas om beslutet.
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Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller
ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna
upplysningar. Ä ven anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.

Kallelse

25 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordforande kan kalla till sammanträde ska den som varit

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.

ledamot l nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har

lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Sammansättning

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som
tär närvara vld sammanträdet senast ... dagar tore sammanträdesdagen. Kallelse far
ske elektromskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.

29 § Alternativ I: Styrelsen/nämnden består av ... ledamöter och ... ersättare.

Alternativ 2: Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersattare som
fullmäktige beslutat.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordtoranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

Ordföranden
30 § Det åligger ordföranden att
leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
infor sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov är beredda,
5. se till att fardigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.

26

* Styrelsen/nämnden Jar besluta om offentliga sammanträden.

Sammanträde på distans

27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om Ijud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta
del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

38

l.
2.
3.
4.

Offentliga sammanträden

Härutöver åligger det styrelsens ordforande att under styrelsen
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling
och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och
fullmäktige samt
4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser
och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast .. dagar i forväg anmäla detta till
styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro fär ske på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på
distans i mimnden.

Närvarorätt

28 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid styrelsens/nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver,
om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av styrelsen denna räU. Den fortroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad
i protokollet

Presidium

31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska beslå av ordförande, furste vice ordforande
och andre vice ordfårande.
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Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats
genom ersättarens tiänstgöring får dock en ersättare SOm inställer sig under pågående
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.

Ersättare förordföranden och vice ordföranden

Alternativ 2: En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför
annan ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti.

32 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för

Alternativ 3: En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring
framför annan ersättare.

dessa. Tills valet furrättats, fullgörs ordf6randcns uppgifter av den som varit ledamot i

styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordfaranden eller annan 1 presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgilter.

Jäv, avbruten tjänstgöring

36 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende tar tjönstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Alternativ l: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, tar åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

Kommunalråd

33 § Sedan val av slyrelsc/namnd skett utser fullmäktige ... kommunalråd.
Fullmäktig{! beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
Förhinder

39

Alternativ 2: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, tar tjänstgöra igen endast om inplacerad tjönstgörande
ersättare tillhör annat parti.
Alternativ 3: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.

34 § En ledamot som är förhindrad aU delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare ellcr någon
annan anställd vid aktuellt styrelsekansli. Kansliet ska underrötta den crsättare som
står i tur om utt denne ska tjänstgöra.

Reservation

37 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande
gäller vid omedelbar justering.

Ersättares tjänstgöring

35 § Om en ledamot är förhindrad att della eller att vidare delta i ett sammanträde ska
en Crsättare tjimstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en crsättare trätt i ledamotens ställe.

Justering av protokoll

Ersättarna ska, om dessa inte völjs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
fullmäktige har bestömt. Om ingen ordning ör bestämd, kallas ersättarna i den ordning
de tagits upp j fullmäktiges protokoll från valet.

Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och
en ledamot.

38 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Ersättarc som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och fä sin mening
antecknad till protokollet.
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Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden
ska också hållas när ordtOranden anser att det behövs eller när minst .... ledamöter
begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.

Kungörelser ~)ch tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

39 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala
författningssamlingen bedöms nödvändig.

De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören (kanslichefen eller
en annan utsedd person?) överlämnar sådana ärenden till utskottet. Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet.

Delgivningsmottagare

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

40 § Delglvmng med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören),
förvaltningschefen eller annan anställd som styrelsen/nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar

Detta reglemente trader i kraft den I januari..

41 § Skrivelser. avtal och andra handlingar th'm styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordforanden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordtoranden och vid förfall för denne
den ledamot som styrelsen utser.

40

Styrelsen/nämnden fär även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndernas
vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar
som upprättas med anledning därav undertecknas;lY den som fattat beslutet och, i
förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Utskott

42 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av x
ledamöter och x ersättare. Styrelsen/nämnden tar därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott Väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar
bland utskottets ledamöter en ordförande och en Vlce ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att
fullgöra siu uppdrag för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare lor ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad
att tjänstgöra Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid
valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val,
ska fyllnadsval snarast lorrättas.
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3 kap 9 § KL reglerar inte bara gränsen för vad som kan delegeras till nämnd med
stöd av 3 kap. 10 § KL och vad som tillhör fullmäktiges exklusiva beslutsområde.
Den klargör tillsammans med 3 kap. 13 § KL också fördelningen av beslutanderätten
mellan fullmäktige oeh nämnderna. Av 3 kap. 13 § KL följer att nämnderna har en
självständig beslutanderätt inom ramen för den förvaltande verksamheten t.ex. inom
egendoms- och medelsförvaltningen.

KOMMENTAR
Fullmäktiges uppgifter
Kommunallagen (1991 :900), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter handhas av fullmäktige, styrelsen och
nämnderna enligt annan lag, författning eller enligt statlig myndighets beslut.

Katalogen ska ses som ett exempel och måste anpassas titllokala förhållanden.
Tredje stycket

Fullmäktiges uppgifter framgår av 3 kap, 9 § KL. Fullmäktige beslutar också i
andra frågor som anges i KL eller andra fdrfattningar.

Begreppet kommunalråd, liksom landstingsråd och oppositionsråd definieras i 4 kap.
l § KL Dessa :förtroendevalda ska fullgöra sitt uppdrag på hel- eller deltid. Det är inte
obligatoriskt att ha kommunalråd. Fullmäktige bestämmer hur många kommunalråd
det ska finnas, deras ansvarsområden och deras benämning, samt utser personerna.

Detta innebär att fullmäktige bl.a. ska besluta i ärenden om
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

planer och fOreskrifter, som kommunen kan meddela enligt fdrfattning,
taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits,
ramar fOr kommunens upplåning,
övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten,
hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska fOljas upp,
mottagande av donationer,
mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och gemensam nämnd,
8. expropriation,
9. infdl':lIlde eller fdriindring av LOV-system enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem,
10. program avseende printa utfdrare enli!!t 3 kap. 19 b § KL,
11. kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt fOretag,
12. konkurrensprogram och fdretagspolicy.

REGLEMENTE FÖR STYRELSEN/X-NÄMNDEN I X-STADS
KOMMUN
Dctta reglemente träder i kraft den.
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A. Styrelsens uppgifter

Allmänt om styrelsens uppgifter

l § Styrelsen är kommunens ledande politiska fOn'aUningsorgan. Den har ett
helhetsansvar fdr kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Fullmäklige beslutar också om kommunalråden, deras ansvarsområden och
deras benämning.

Farsta

Styrelsen ska leda och samordna fdn'altningen av kommunens/landstingets
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledllillgsfimktioll). Styrelsen ska också ha uppsikt
över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala fOretag, stiftelser och
kommunalfOrbund.

Det här avsnittet utgör utgångspunkten för hela reglementet. Ramlagen för den kommunala verksamheten är KL med bl.a. regler om ansvar och beslutsfonner. Läsaren
erinras om att det vid sidan av KL finns ytterligarc speciallagar som reglerar den
kommunala vcrksamheten.

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad
styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument fOr kommunen/landstinget (styrftmktioll).

Al1dra stycke!
Här behandlas fullmäktiges uppgillcr. Dessa regleras i grunden i 3 kap. 9 § KL
Denna paraglat'är dock allmänt hållen. Den lämnar ett utrymme för fullmäktige att
själv bestämma vilka olika ärendetyper som fullmäktige vill ha beslutanderätt i.
Darför Imr här tagits in en katalog över vilka ärenden fullmäktige ska besluta i.
Paragrafen är tänkt som ctt förtydligande av gmns(:n mellan fullmäktige å ena sidan
samt styrelse/nämnder å andra sidan.

Styrelsen ska fdlja de frågor som kan inverka på kommunensIlandstingets
utveckling och ekonomiska stä tining och fortlöpande i samråd med nämnderna
fdlja upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (lIppjöljttillgSflIlIktion).
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Sveriges
Kommuner
och landsting

Styrelsen ansvarar fOr i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd {Slirskilda uppgifter}. Härutöver ansvarar
styrelsen ror de uppgifter som framgår av kommunallagen (1991:900), KL, och
annan lagstiftning.

Sveriges
Kommuner
och landsting

Fjärde stycket

Detta stycke motsvarar 6 kap. 2 § KL. Styrelsen ska ha ett övergripande uppföljningsansvar.
Femte stycket

Detta är en viktig täckbestämmelse. Förutom att den tar sikte på vissa angivna specialuppdrag klargör den att de uppgifter som inte lagts på annan nämnd ska skötas av styrelsen. Bestämmelsen är viktig att ha med för det fall alt man glömt att ta upp någon
uppgift. i något annat reglemente.

Paragrafen reglerar mer översiktligt styrelsens roll och vilka olika funktioner den ska
ha. Systematiken skiljer sig något åt från den som anges i KL. I reglementet tik styrelsen fyra tlmktioner/uppgif't.er:
•

ledningsfunktionen.

Alternativa politiska organisationer

styrfunktionen,
•

uppföljningsfunktionen och

•

särskilda uppgifter.

FörsIa styckel

l första stycket klargörs att styrelsen ska ha helhetsansvaret för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Delta innehär inte att styrelsen har det
primära verksamhetsansvaret överallt. utan att styrelsen mer har en samanhållande
roll. Detta kommer till uttryck i begreppet "helhetsansvar".
Andra stycket

Andra stycket motsvarar bestämmelsen i 6 kap. I § första stycket KL. Styrelsen intar
en särstäJlnmg bland nämnderna genom alt den förutsätts ha en ledande och samordnande roll. Styrelsen har att skaffa sig överblick över hela kommunförvaltningen och
ska ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. KL ger
dock inte styrelsen några särskilda maktmedel. Uppsikten måste i princip anses vara
begränsad till en rätt att göra påpekanden, lämna rud och anvisningar samt, om det är
möjligt, se till att fullmäktige i egenskap av högsta beslutande organ ingriper. Däremot
mr inte styrelsen i annan nämnds ställe besluta att en viss åtgärd ska vidtas. Enligt 12
kap. 2 § regenngsformen mr inte heller styrelsen ingripa i annan nämnds ärende som
gäller myndighetsutövning mot enskild eller som rör tillämpning av lag.
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Reglementet utgår från den traditionella organisationen med styrelse och nämnder. På
senare år har det blivit allt vanligare, framför allt i kommuner med litet antal invånare,
att man kraftigt minskar antalet nämnder. Det mest extrema fallet är att man enbart har
en styrelse med olika utskott samt en "myndighetsnämnd". Denna nämnd får för det
första hantera ärenden som rör tillsyn över den egna verksamheten eller ärenden där
kommunen själv uppträder som part. För att avlasta styrelsen i massärenden mr myndighetsnämnden också på många håll hantera individärenden. Motivet till denna alternativa organisationsfonn varierar. Att vitalisera fullmäktige och skapa helhetssyn
nämns ofta som skäl. Ekonomiska hänsyn tas säkerligen också många gånger. Genom
att i princip koncentrera all politik till styrelsen, uppnår man lättare en samsyn runt de
ekonomiska prioriteringarna i kommunen. Kostnaderna för arvoden till förtroendevalda minskar också.
Det finns dock nackdelar med systemet. Från demokratisk synpunkt kan riktas invändningar när det blir så m personer som engageras i den kommunala politiken. Styrelsen
får ett mycket stort antal ärendetyper/ärenden att hantera, med risk att kvaliteten i
handläggningen försämras. Mycket måste delegeras till utskotten, vars ledamöter kan
hämtas enbart ur nämnden. Sekretessfrågor kan också bli besvärliga, eftersom en sekretesskyddad uppgift inte mr utnyttjas j annan verksamhet än där den inhämtats. Myndighetsnämnden kan också, om den får funktionen som en renodlad "jävsnämnd" (dvs.
enbart hantera ärenden enligt 3 kap. 5 § KL) m ett så litet antal ärenden att kompetensen i nämnden inte kan upprätthållas.

Tredje stycket

KL möjliggör en hög grad av målslyrning. Nämnderna är enligt 3 kap. 15 § KL skyldiga att tJlI fullmäktige redovIsa hur de fullgjort sina åtaganden som lämnats till dem
inom ramen for ett finansbemyndigande. Delta framgår också av 20 § i reglementet.
På grund av beredningstvånget ska i princip alla ärenden gå via styrelsen. Det är då
naturligt att styrelsen åläggs en styrande och samordnande roll.

Ledningsfunktionen och styrfunktionen
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

2 § Styrelsen ansvarar fOr beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar fOr att en effektiv
och ändamålsenlig organisation upprätthålls.

Mot bakgrund av styrelsens viktiga roll när det gäller styrningen, är det också naturligt
att det i första hand ankommer på styrelsen att ta fram styrdokument som kan antas av
fullmäkt1ge
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Sveriges
Kommuner
och Landsting

Här regleras styrelsens övergripande ansvar för helheten i kommunen. Bestämmelsen
är ett utflöde liV 6 kap. I § KL. Varje nämnd har att följa siu reglemente oeh sörja for
en ändamålsenlig organisation (se 3 §). I den här paragrafen åläggs styrelsen att sörja
for att organisationen är ändamålsenlig på ett övergripande plan.

Sveriges
Kommuner
och landsting

Försla stycket

Bestämmelsen är avsedd att ge styrelsen nödVändiga instrument för att kunna utöva
ledningsfunktionen enligt 6 kap. l § KL. Paragrafen ska ses som ett exempel och
måste anpassas efter lokala forhållanden.

Styrelsen ska också Sllmordna nämndernas verksamheter och bevaka gränsdragningsfrågor mel!an nämnderna. Vid behov kan styrelsen enligt 6 kap. 2 § KL också behöva
göra framställningar om ändringar i reglementen.

Tredje punkten

Vad gäller säkerhetsfrågorna tar punkten sikte på de interna/verksamhetsegna säkerhetsji-ågorno. I detta ansvar ligger att identifiera risker, uppräua/kontinuerligt uppdatera risk~ och sårbarhetsanaJyser samt att vidta relevanta åtgärder tbr att eliminera
eller motverka att riskerna förverkligas. Det kan innebära allt från forebyggande säkerhetsarbete till att se till att adekvat försäkringsskydd finns.

Styrelsens övergripande uppgifter
3 § Styrelsen ska

Niollde punkten

l. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och
strategiska mål, riktlinjer och ramar får styrningen av hela den kommunala \'erksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte
är mrbehållen annan nämnd,
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
3. ha ett övergripande ansvar mr interna säkerhetsfrågor i kommunen,
4. hll hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomis}stem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och mrtroendemanmnegister,
5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de
framställningar som behövs,
6. kontinuerligt mlja verksamheten i övriga nämnder,
7. ansvara får utformning och utveckling av kommunens system fOr
intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
8. ansvara fOr samordningsträffar med nämndpresidierna och fOrvaltningscheferna,
9. upprätta fOrslag till program med m:'H och riktlinjer fOr sådana kommunala angelägenheter som utfOrs av privata utförare,
10. b('reda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i
enlighet med KL,
11. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Punkten tar sikte på sådana program som regleras i 3 kap. 19 b § KL och som ska antas av fullmäktige minst en gång per mandatperiod. Programmet ska innehålla mål och
riktlinjer for sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter
på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Lagen inne~
håller inget krav på att motsvarande program ska upprättas för verksamheter i egen
regi. Det finns dock inget som hindrar detta.
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Andra och tredje stycket

Styrelsen får här ett generellt uppdrag att besluta om hur fullmäktiges ärenden ska
beredas, såvida inte fullmäktige beslutat något annat. Detta följer av 6 kap. 4 § KL.
Styrelsen ges också rätten att delegera beslut angående remiss av dessa ärenden till
enskild förtroendevald. Detta kan vara en praktisk lösning för att påskynda beredningsprocessen.
Bestämmelsen i 3 § ska ses som ett utflöde av det övergripallde ansvar för att samordna olika frågor i kommunen som styrelsen har. Det kan handla om

•

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden
som fullmäktige ska handlägga ska beredas.

•

Styrelsen filr uppdra åt en fOrtroendevald eller åt någon anstiilld att beslutll om
remiss av sådana ärenden.
•

21

viss planering av användningen av mark och vatten samt utveckling av
strategiskt viktiga områden,
miljö~, klimat-, mångfalds-, integrations~ diskriminerings-, jämställdhetsdemokrati- och folkhälsofrågor,
natur- och vattenvårdsfrågor,
bostadsfrågor,
energifrågor mklusive frågor om energihushållning,
statistik och samhällsanalys,
utvecklingen av kommunens IT-frägor och centrala infi:mnationsverksamhet,
kommunens utveckling när det gäller e-tjänster (e-samhället),
trafikforsörjning och infrastruktur,
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Sveriges
Kommuner

och Landsting

•
•
•
•

utveckling av näringslivet och sysselsättning inklusive ett gott förelags~
killTlat,
regionalt. nationellt och internationellt arbete,
kcmmunens centrala informationsverksamhet,
kommunens varumärke och attraktivitet.

Sveriges
Kommuner

och Landsting

stiftelser kommunen äger eller har intresse i. Enligt 6 kap. l b § KL omfattar bevakningsplikten endast aktiebolag. I detta reglemente inkluderas även handelsbolag och
ekonomiska föreningar i begreppet företag.

Kommunalförbund

Det primara ansvaret för de olika sakfrågorna ligger dock hos de olika nämnderna i
enlighet med av fullmäktige antagna reglementen, Vi har valt att inte ta in de idetIa
finstilta stycke uppräknade punkterna i själva reglcmenlStexten, eftersom detta kan
skapa O&ikerhet kring nämndernas ansvarsområden.

5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalfOrbund som kommunen är medlem i.
För det fall kommunen är medlem i ett kommunalförbund, ska styrelsen utöva uppsikt
även över dessa, 6 kap. I § andra stycket KL. De förstärkta reglerna om uppsikt omfattar inte kommunalförbund, se SKL:s cirkulär 12:50, som kan laddas ner på
www.skl.se.

Företag och stiftelser

4 § Styrelsen ska

t. ha fortlöpande uppsikt över verksllmheten i de fOretag och stiftelser

2.

4.

5.

6.

Ekonomi och medelsförvaltning

6 § Styrelsen ska
l. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige

2.

3.
4.
5.
6.

Bestämmelsen grundar sig på styrelsens uppsiktsp!ikt enligt 6 kap. I §, I a § och I b §
KL. I förslaget har dock en skärpning lagts in i förhållande till KL. Det gällerJ.lärde
purtkIelI där styrelsen åläggs att löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa
att de krav som anges i 3 kap. 17-18 b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och

meddelade föreskrifter för denna. MedelsfOrvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. l uppgiften ingår också att bevaka aU
kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att
vidta de åtgärder som behövs fOr indrivning av förfallna fordringar,
ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. l denna uppgift ingår bl.a.
att
- underhålla och fOrvalta kommunens fasta och lösa egendom,
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- handha egen donationsfOrvaltning samt efter samtycke från annan
nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av
den nämnden,
upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen
(1997:614) om kommunal redovisning,
upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen
(1997:614) om kommunal redovisning,
i enlighet med fullmäktiges särskilda fdreskrifter r6rvaltll medel som
avsatts till pensionsfdrpliktelser.
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3.

som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst
vad gäller ändllmål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv,
men ocks:'! i avseende på övriga fOrhiillanden av betydelse fOr kommu~
n('n,
:ms\'ara fOr att beslut om ligardirektiv till fOretagen fattas och konti~
nuerligt hålls uppdaterade,
ansvara fOr regelbundna möten mellan styrelsen och fOretagsledning~
llrna/stiftelseledningllrna,
liipande vidta nödvändiga åtgärder fOr att säkerställa att de krav som
anges i 3 kap. 17-18 b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och
stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
iirligen, senast den ... i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits
i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utfOrts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet
ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat,
skll den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärd('r,
svara fOr att tillvllrata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de fOretag som kommUllen helt eller delvis äger eller lInnars har intresse i.

Första och andra pIllIkten
Enligt 6 kap. 4 § 2 p KL åligger det styrelsen att ta hand om den ekonomiska förvaltningen. Detta begrepp omfattar både medelsförvaltning och egendomsforvaltning.
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Sveriges
Kommuner
och landsting

Nar det galler medelsförvaltningen finns särskilda regler för kommunens medelsplace~
ring i 8 kap 2-3 a
KL. Kommunen ska förvalte sina medel på ett sådant sätt att
krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.

Kommuner
och landsting

2. på begäran av nämnd omfOrdela medel som anslagits till nämnden inom
den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd be~
(oppsram och andra riktlinjer,
3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast
egendom,
4. köp, fOrsäljning, byte och avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträrrande belopp
och villkor i övrigt,
5. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens lala n, med för kommunen
bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta
ackord, ingå fOrlikning och slula annat avtal,
6. tillstånd att använda kommunens vapen,
7. avgivande av yttranden enligt kameraövenrakningslagen (2013:460),

**

Reglementsbestämmelsen är skriven utifrån den förutsättningen att styrelsen har hand
om hela kommunens medelsförvaltning. Enligt 6 kap. 5 KL kan dock fullmäktige
besluta att en nämnd helt eller delvis ska ha hand om sin egen medelsfurvaltning.
Kommunen kan Lex. ha en fastighetsnämnd tor förvaltning av kommunens tasta egen~
dom. Väljer man en sådan lösning måste fastighet5förvaltningen undantas i styrelsens
reglemente samtidigt som uppgiften i fråga anges j fastighetsnämndens reglemente.

*

Beträffande upplåning av medel ligger givetvis alltjämt den principiella beslutande~
rätten på fullmäktige. Placering av medel är däremot en förva\tningsuppgift där beslutanderätten automatiskt tillkommer styrelsen. Styrelsen kan också med stöd av KL:s
delegationsbtstämmelser delegera beslutanderätten till exempelvis en anställd.

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmiiktige
när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet
behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd
vid handläggning av yttrandet.

Under ekonomisk förvaltning har även torts donatmnsförvaltningen. Om donator i
stiftelseurkunden har föreskrivit annat om förvaltningen gäller donators föreskrifter i
stallet för vad som anges i reglementet.
Tredje -[emie punkren

Sveriges

*

Styrelsen ska enligt 8 kap. 6 KL IOre oktober manads utgång upprätta budget. Styrel~
sen bestammcr också när nämnderna senast ska lämna in sina budgetförslag, 8 kap. 7 §
KL. Det är mycket vanligt att budgetprocessen pågår under en stor del av året och att
en preliminärbudget upprättas redan under sommaren. Det är då viktigt att ett defini~
tivt budgetbeslut verkligen fattas av styrelsen under hösten, så att fullmäktige kan fast~
ställa budgewn tore november månads utgång.

Första stycket
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Bestämmelsen innehåller en katalog över vilka grupper av ärenden fullmäktige delegerar till styrelsen med stöd av 3 kap. 10 § KL. Katalogen ska ses som ett exempel,
och måste anpassas till lokala förhållanden. Fullmäktige kan exempelvis ha valt att
lägga fastighetsförvaltningen på en nämnd. I dessa fall kan det vara ändamålsenligt att
till styrelsen enbart delegera en del ärenden som rör fastigheter.

Det åligger också styrelsen att se till att bokföring, redovisning, delårsrapporter och
årsredovisningar görs i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning.
Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) utger regelbundet rekommendationer avseende uttolknll1g av lagen, se w\v\v rkr.se.

13 kap. 9 § KL regleras fullmäktiges beslutskompetens. Innebörden av bestämmelsen
är att fullmäktige beslutar i alla ärenden av principiell beskalTenhet eller annars av
större vikt. I inledningstexten till detta reglemente finns ett exempel på katalog över
ärendetyper som ska vara förbehållna fullmäktige.

Sjätte pIllIklen

Katalogen i den här paragrafen, som handlar om delegation till nämnd enligt 3 kap.
10 § KL, ska inte sammanblandas med finansbemyndiganden enligt 3 kap. 12 § KL.
Sådana bemyndiganden kan enbart ges i samband med att beslut om budget fattas eller
annars anslag beviljas. Ett finansbemyndigande bör inte tas med i reglementet. Gör
man detta, blir man tvungen att ändra reglementet varje år när budgeten tas.

I den mån kommunen har medel avsatta för pensionsförpliktelser ska denna punkt
finnas i reglementet. Den anknyter till 8 kap. 3 a § KL.

Delegering från fullmäktige

Försia plInklen

7 § Styrelsen beslutar i fOljande grupper av ärenden:

Det är mycket vanligt att styrelsen sköter frågor om lånefinansiering. Fullmäktige
beslutar om ramen IOr upplåningen, varefter styrelsen verkställer fullmäktiges beslut.
Bestämmelsen skiljer inte på långsiktig och kortsiktig upplåning. Bestämmelsen förutsätter att fullmäktige i budgeten eller i anslagsbeslut anger graden av lånefinansiering.
Delegeringsuppdraget ska också ske inom de ramar fullmäktige angivit i riktlinjer i

I. uppjagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige
fastställt,
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treårsplanen enligt 8 kap. 5 S KL och i loreskritterna om medelsförvaltning som fullmäktige dragit upp enligt 8 kap. 3 § KL.

Sveriges
Kommuner

och landsting

l. med bindande verkan fOr kommunen genom kollektivavtal reglera
frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och
dess arbetstagare,
2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsriitt
utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra
bestämmelser rörande rorhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare;
4. besluta om stridsåtgärd,
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunIIIII
befogenheter.

Andra pIllIktelI
Om nämnd genom linansbemyndigande har beviljats ett ramanslag för en hel verksamhet, kan mimnden omdispoltera medel inom ramen för fullmäktiges riktlinjer.
Detta f6lJer av 3 kap. 12 § KL och tas inte in i reglementet. Det kan dock finnas behov
av att ge styrelsen rätt att på fullmäktiges vägnar omdisponera redan särskilt budgeterade medel hos andra nämnder. Regeln är tänkt att användas när det krävs snabba beslut och man inte kan invänta fullmäktiges ställningstagande. Delegeringsbestämmelsen är skriven utifrån förutsättningen att fullmäktige anger beloppsramar och att
omdisponeringen rar ske endast inom ramen för den budgeterade verksamhetsvolymen. Åtgärderna får inte heller täcka nya verksamheter och tar bara ske på begäran av
nämnden.

n'edJe och fJiirde pUlIkten

Samlad personalfunktion

I det här exemplet har styrelsen hand om fastighetsförvaltningen i kommunen. Uppgifterna kan I!ka gärna ligga hos en annan nämnd.

Paragrafen har utformats med utgångspunkt i att styrelsen ska ha hand om en för
kommunen samlad personalfunktion. De i förslaget särskilt upptagna uppgifterna utgör
några av de viktigaste beståndsdelarna i en sådan funktion.

Femte pUllkten

Första och andra punk/en
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I mål och ärenden där styrelsen tor kommunens ta1an, har införts en bestämmelse om
aU styrelsen med bindande verkan kan träITa överenskommelse om ingående al'JörliklIillg m.m. Mänga gånger anlitar kommunen ett rättegångsombud, se 6 kap. 6 S KL.
Möjligheten för ett rättegångsombud att ingå förlikning är emellertid starkt begränsad,
på grund av fbrbudet mot extern delegation. Det är alltså styrelsen som nonnalt måste
fatta ett fonnelIt beslut om att godkänna förlikningen.

Till de principiella befogenheterna för styrelsen hör att beträffande samtliga kommunens arbetstagare förhandla och trätTa kollektivavtal, såvida inte fullmäktige beslutat
annat.
Förhandlingsbefogenheten omfattar förhandlingar enligt gällande lagstiftning eller
särskilda förhandlingsordningar utom förhandlingar i frågor, som avses i 11-14 och
38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Sistnämnda typer av förhandlingar hänförs till respektive nämnds verksamhetsområde och ska föras vid den
nämnden. Detta följer av 3 kap. 13 S KL.

Man bör I delta sammanhang notera att vissa nämnder enligt lag ska ha hand om vissa
verksamheter Ett exempel är socialnämnden som enligt 10 kap. 2 § socialtiänstlagen
(2001 :453), SoL, ska föra kommunens talan. Styrelsens rätt att ingå lorlikning gäller
inte i dessa låll.

Inom styrelsens verksamhetsområde avseende personalpolitiken ligger att handlägga
även andra frågor än dem som vi räknat upp i förslaget. Detta framgår uv ingressen till
paragrafen. Det rar ankomma på varje enskild kommun att avgöra vilken detaljeringsgrad som bedöms nödvändig i reglementet. Till frågor som faller inom verksamhetsområdet hör exempelvis att verka och svara för utveckling och samordning av personaladministrationen, ge råd och biträde i personalpolitiska frågor samt medverka till
att statistik upprättas.

Andra stycket
J detta stycke delegeras beslut om yttranden till styrelsen Begreppet "yttrande" tur
sikte på exempelvis besvarande av remisser. Bestämmelsen tar inte sikte på när
kommunen rör taJan i mäl och ärenden. Detta regleras i 11 S.

Tredje punkten

Personalpolitiken

Här röreskrivs att det är styrelsen som avgör frågor om tolkning och tillämpning av
lag, avtal och andra bestämmelser inom det arbetsrättsliga området. Det är självfallet
en lämplig ordning att kommunen tillämpar lag och kollektivavtal enhetligt så att inte
01 ika praxis utvecklar sig på olika håll i organisationen.

8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen
som arbelsgivllre och dess arbetstagare oeh har därvid bl.a. aU:
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FJärde plInklen

som svarar för den egna personalpolitiken uttryckligen undantas i paragrafen. Samtidigt måste befogenheterna skrivas in i nämndens reglemente.

Att besluta om stridsåtgärd är något som kräver noggrant övervägande. En central bedömning måste göras. så att rätt åtgärder vidtas vid rält tidpunkt. Att besluta om stridsåtgärd är nägot som alltid bör ligga kvar hos styrelsen, även om kommunen valt att
låta verksamhetsansvarig nämnd ansvara för den egna personalpolitiken (se nedan).

Ett annat alternativ kan vara att vissa verksamhetsansvariga nämnder har ansvar för
vissa delar av den egna personalpolitiken. Detta måste på motsvarande sätt undantas
i paragrafen och anges i nämndens reglemente.

Femre punkten

Styrelsens skyldighct att, enligt paragrafen i vårt förslag, leda och samordna dcn övergripande personalpolitiken påverkas inte av att särskild personalnämnd eller en verksamhetsansvarig nämnd har rätten att förhandla oeh träffa kollektivavtal beträffande
löne- och anställningsvillkoren för arbetstagarna vid nämnden.

Denna punkt tar sikte på 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala betbgenheter
(befogenhetslagen). Della lagrum motsvarar den tidigare s.k. kommunala delegationslagen (1954:130). Bestämmelsen flyttades år 2009 in i befogenhetslagen i samband
med att man vilJc samla alla "smålagar" på ett ställe. Genom bestämmelscn kan en
kommun gc SKL uppdrag att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera anställningsvillkoren för kommunens arbetstagare. Ett
sådant förfaringssätt tillämpas sedan länge bland annat i fråga om att i samband med
avtalsrörelserna ta emot uppsägningar av lokala kollektivavtal från arbetstagarorganisationerna samt träffa överenskommelse om prolongation av de lokala avtalen så länge
förhandlingar pågår.

När arbetsgivarbefogenheterna hos ett tidigare i kommunen befintligt centralt personalorgan överförs till en verksamhetsansvarig nämnd, uppstår frågan om förhandlingsförfarandet i sådan rättstvist, som ska handläggas enligt lagen om rättegång i arbetstvister. Då ska huvudavtalet (KHA 94) och dess bestämmelser i Kap. III om förhandling i rättstvist tillämpas.

Något om decentraliserad personalfunktion

Om kommunen avser att låta verksamhetsansvarig nämnd sköta samtliga förhandlingsil·ågor oeh kollektivavtalstecknandet för sina anställda, finns det i alla fall ett antal
Ii·ågor, som bör vara kommungemcnsamma. Så förhåller det sig med frågor som till
sin karaktär är av strategisk betydelse eller därlor att det är praktiskt och personalpol itiskt nödvändigt att kommunen uppträder i en sammanhållen och enhetlig arbetsgivarfunktion
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Om befogenheterna att självständigt förhandla och träffa kollektivavtal lämnas till en
verksamhetsansvarig nämnd, följer därav att nämnden har befogenheten att föra lokala
tvisteförhandlingar. Den verksamhetsansvariga nämnden måste anses inom sitt område
ha övertagit rollen som "kommunens !Orhandlingsorgan" enligt nuvarande KHA.
Därmed kommer en tvist som inte kunnat lösas vid en lokal !Orhandling att därefter
upptas direkt till central förhandling om sådan förhandling påkallas. Fullmäktige kan
emellertid besluta, att rätten att föra tvisteförhandlingar j rättstvister förbehålls eller
sker i samråd med styrelsen eller särskild vald personalnämnd.

Att ge ett sådant uppdrag till en central arbetsgivarorganisation är ett beslut av stor
betydelse, där vikten av samordning inom kommunen är stor. Denna beslutanderätt
bör enligt vår uppfattning därför alltid ligga hos styrelsen.

Uppföljningsfunktionen
Styrelsens uppföljning

9 § Styrelsen ska

l vån förslag har vi utgått från att tilllrågor av sistnämnda slag ska häntoras
•

Sveriges
Kommuner
och landsting

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och
program fOr verksamheten samt ekonomi fOljs upp i nämnderna,
2. övervaka att kommunens löpande f'Orvaltning i övrigt sköts lagligt och
ekonomiskt,
3. f'Olja hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens
verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs
av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och
av fullmäktige fastställda program och direktiv,

beslut om stridsåtgilrder eller
uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala betogenheter

Det kan tänkas föreligga ett intresse lor kommunen att låta även andra ärenden än dem
som nyss angetts falla under förevarande kategori, exempelvis frågor beträffande anställning eller lönesättning av vissa arbetstagare, omplacering och förflyttning av personal eller rörande pensioner eller avtalstorsäkringar. Väljer man denna lösning får
man anpassa katalogen vad gäller styrelsen i motsvarande mån.
Även i de fa\1 kommunen avser att låta \'issa verksamhetsansvariga nämnder ha ansvar
för den egna personalpolitiken, medan styrelsen har hand om personalfunktionen !Or
övriga nämnder, måste paragrafen justeras. Detta kan ske på så sätt alt de nämnder
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6. fOre dcn I april varje lir länma fullmäktige en redovisning över motioner
och medborgarfOrslag som kommit in till fullmäktige till och med året
innan och som inte slutligt handlagts av fullmäktige;

Sveriges
Kommuner
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Särskilda uppgifter
Processbehörighet

10 § Styrelsen får själv eller genom ombud fOra kommunens talan i alla mål och
ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller anmlll fOrfattning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt lagIighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv fOra
talan i målet.

Uppföljmngen är en mycket viktig del aven verksamhet. Även här har styrelsen fått
ett särskilt uppdrag. Styrelsen forutsätts utnytya den rätt till infonnation som 6 kap.
3 § KL medger.

Ijarsta och andra punkten åläggs styrelsen att på ett övergripande plan övervaka att
nämnderna fullgör och följer upp sina verksamheter. l exemplet har också föreskrivits
att kmlitetskral'en ska följas upp. I KL finns inget krav på att fullmäktige ska ställa
upp kvalitetskrav. Där talas enbart om mål och riktlinjer. I detta förslag har vi valt att
även ta med kvalitetskrav. Det förutsätts alltså att fullmäktige lägger fast vad kvalitet
innebär i de olika kommunala tjänsterna. Detta kan göras i de program som fullmäktige enligt 3 kap. 19 b § KL måste anta för varje mandatperiod.

Bestämmelsen ifråga grundar sig på 6 kap. 6 § KL. Styrelsen tär genom bestämmelsen
processbehörighet i alla mål eller ärenden, om inte någon annan nämnd exempelvis
genom lag eller reglemente är utsedd att göra det Detta följer exempelvis av 10 kap.
2 § SoL (2001 :453).
Bestämmelsen ger också som utgångspunkt styrelsen rått att yttra sig i mål om laglighetsprövning av fullmäktiges beslut. Detta är en praktisk lösning med hänsyn till att
fullmäktige inte sammanträder så ofta.

I tredje punkten handlar det om aH på ett övergripande plan följa hur den interna
kontrollen fungerar. Punkten ska läSas ihop med 3 §.

Fjärde punkten tar sikte på den återrapporteringsskyldighet som framgår av 3 kap.
15 § KL. Här förutsätts aU styrelsen från övriga nämnder får in rapporter, så att styrelsen kan avge en samlad rapport till fullmäktige. Detta framgår av 1 § i reglementet.
I punkten anges att rapportering ska ske två gånger per år. Det är vanl igt att styrelsen.
utöver de krav som ställs i lagen (1997:614) om kcmmunal redovisning, gör ytterligare ekonomisk rapportering till fullmäktige. Det kan vara bokslutsprognoser eller
budgetuppföljningar

Krisledning och höjd beredskap
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11 § Styrelsen ansvarar fOr kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalfOrsvar och höjd
beredskap (krisledningsnämnd).
Alternativ 1: Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.

Femte pUllklen tar sikte på upptOljningen av verksamhet som bedrivs av privata utförare. I 3 kap 19-19 b §§ KL finns krav på att en kommun, när man lämnat över vården aven kommunal angelägenhet till en privat utlbrare. ska kontrollera och följa upp
verksamheten. Bestämmelsema ifråga tar sikte på när verksamheter lagts ut på entreprenad (se definitionen på privat utlbrare i 3 kap. 18 e § KL). Bestämmelserna gäller
således inte enskilda huvudmän, exempelvis fristående skolor.

Alternativ 2: Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från
kommunens övriga nämnder i den utsträckning som nämnden finner nödvändigt
i den uppkomna krisen.
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsfOrordningen
(19970146).

Sjätte pllnkten grundar sig på 5 kap. 33 § KL. Där framgår att ett medborgarfbrslag
eller motton bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
motionen/medborgarförslaget väcktes. Genom femte punkten säkerställer fullmäktige
att man regelbundet tär intbrmation om ej fardigbehandlade motioner/medborgar~
förslag, så att man kan ta ställning till den tbrtsatta hanteringen.

Första ~ tredje stycket
Enligt 2 kap. 2 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i varje kommun
finnas en krisledningsnämnd. Styrelsen är i det här reglementet utsedd att vara krisled~
ningsnämnd. Detta innebär att styrelsen får de befogenheter oeh skyldigheter som
följer av de två lagarna. Observera doek att även annan nämnd kan vara krisledningsnämnd.
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Bland annat kan kdsledningsnämnden ta över verksamhetsområden från andra nämnder vid extraordinär händelse. I vilken omfattning krisledningsnämnden ska kunna
göra detta måste dock läggas fast i särskilt reglemente. l reglementet ska alltid tas in
en bestämmelse som innebär att krisledningsnämnden ska sammankallas på begäran
aven enskild ledamot. och att nämnden då kollegialt kan besluta att den ska träda i
funktion. I annat fall är det ordföranden som Hmar det beslutet. l Det har visat sig vara
svårt alt l reglemente på förhand nännare ange i vi1ka fall styrelsen ska ha rätt att
överta beslutanderätten. Det är därför vanligt att den ovan angivna alternativa skrivningen används.

Sveriges
Kommuner
och landsting

Anslagstavla och webbplats

14 § Styrelsen ansvarar fdr kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och
interna webbplats.

Första stycket

Styrelsen har enligt lag ansvaret fur kommunens anslagstavla. 2 Ansvaret för tavlan
omfattar själva driften och underhållet av den. Däremot åligger det varje nämnd att
tillföra tavlan underrättelser och kungörelser av olika slag. Tavlan har alltjämt en rättslig funktion i det att klagotiden fur vissa beslut är knuten till kungörelsen och att
kommunala normer anses ha kommit till allmänhetens kännedom vid offentliggörandet på anslagstavlan. Se även SKL:s cirkulär 13:26 om bättre tillgång till kommunala
föreskrifter som kan laddas ned på www.skLse.

Fjärde sO'cker

Enligt II § hemvärnsförordningen (1997: 146) har en kommun rätt alt utse minst en
ledamot l ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen. Denna uppgift har lagts
på styrelsen.

Arbetslöshetsnämnd

Andra stycker

12 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.

Styrelsen mr här det övergripande ansvaret för kommunens webbplats. Det blir därefter en organisationsfråga hur man ska samordna de olika delarna av hemsidan.
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Det ska enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd finnas en arbetslöshetsnämnd
i varje kommun. Styrelsen är arbetslöshetsnämnd om fullmäktige inte tillsatt en särskild arbetslöshetsnämnd eller uppdragit åt annan nämnd att vara arbetslöshetsnämnd.

Fötfattningssamling
15 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala fdrfattningssamlingen
och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

Arkivmyndighet

J3 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i
av fullmäktige antaget arkivreglemente.

Bestämmelsen grundar sig på 3 kap. 30 § KL. Där har införts ett krav på en kommunal
furfattningssamling eller motsvarande sammanställning. Bestämmelsen i 3 kap. 30 §
KL gäller enbart föreskrifter. I denna reglementsbestämmelse inkluderas i begreppet
dock även andra typer av dokument. Avsikten är att öka överskådligheten för medborgarna. Gällande kommunala föreskrifter ska enligt KL finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats. Genom bestämmelsen mr styrelsen ett övergripande
ansvar för författningssamlingen. Det åligger dock varje nämnd att inom sitt ansvarsområde meddela slyrelsen vilka ändringar som ska göras, se 38 § i detta reglemente.
Se även SKL;s cirkulär 13:26 om bättre tillgång till kommunala föreskrifier som kan
laddas ned på www.skLsc.

Styrelsens roll som arkivmyndighet framgår av arkivIagen (1990:782). Styrelsen är
arkivmyndIghet om inte fullmäktige beslutat annat. Arkivmyndigheten har även hand
om de kommunala företagens arkiv.

I 2 kap. 3 ~ ll!g~ om kommuners och landsungs åtgarder mf,Jr och VId cxtmordmam händelser I fredsud och höjd beredskap
2 Lag (1970:462) om VISsa anslag på kommuns anslagslavia
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B. För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser

Sveriges
Kommuner

och landsting

Personalansvar

18 § Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet fiir personal vid dess fOrvaltning med undantag fOr f'6rvaltningscher som anställs av styrelsen. Styrelsen och
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i detta
reglemente.

Uppdrag och verksamhet

16 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden fdlja \'ad som anges i lag eller annan fdrfllttning. De ska fdlja det fullmäktige - i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka fdr att fastställda mill uppnås och i öHigt fdlja givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Paragrafen reglerar personalansvarsfrågor. I exemplet har ansvaret för den löpande
personalhanteringen lagts hos varje nämnd. Denna möjlighet tOljer av 3 kap. 13 § KL.
Hit hör också anställningsfrågor (förutom förvaltningsehefen). Vissa frågor har vi
dock funnit det lämpligare att koncentrera till styrelsens ansvarsområde. Detta gäller
mer övergripande personalpolitiska frågor som slutande av kollektivavtal, avgöra
frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt besluta om
stridsåtgärd. Se också kommentaren till 8 § i detta reglemente.

Av 6 kap 7 ~ KL framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mäl och riktlinjer som fullmäktige bestämt
samt de foreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna beslutar även enligt 3
kap. 13 § KL i frågor som rör förvaltningen och i frägor som de enligt lag eller annan
författning ska. ha hand om. De ska ocksä enligt 3 kap. 10 § KL besluta i ärenden som
fullmäktige delegerat till dem, liksom bereda fullmäktiges ärenden inom siu ansvarsområde och se till att fullmäktiges beslut verkställs. Paragrafen i reglementet är en
påminnelse för nämnden om vad som gäller enligt KL

Personuppgifter
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19 § Styrelsen/niimnden är personuppgiftsansvarig fOr de behandlingar av personuppgifter som sker i styrelsens/nämndens verksamhet.

En nämnd kan ocksä fä ett uppdrag inom ramen fö, ett finansbemyndigande enligt 3
kap. 12 § KL. Ett finansbemyndigande är ett ramanslag som fastställs antingen i samband med budget eller i samband med att annat anslag beviljas. Finansbemyndiganden
brukar inle anges i reglementet, enersom detta då skulle behöva ändras varje gång eU
finansbemyndIgande beslutas.

Enligt personuppgiftslagen (1998:204), PUL, ska det finnas en personuppgiftsansvarig
som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för
behandlingen av personuppgifter. Denna uppgift har lagts på styrelsen/nämnden. Sty·
relsen/nämnden har att förordna ett personuppgiftsombud som självständigt ska se till
att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt (jfr. 3 § PULl.

Organisation inom verksamhetsområdet

17 § Styrelsen/nämnden ansvarar fdr lift dess organislltion är tydlig oeh ändamalsenlig med hänsyn till av fullmäktige faststiilldll mål och styrning sllmt lagar
och andra fiirfattningllr fiir verksamheten.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

20 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt fOlja upp sin verksamhet.
Paragrafen knyter mycket nära an till föregående paragraf. Nämnderna har enligt 6
kap. 7 § KL ett verksamhetsansvar. Detta innebär bl.a. att organisationen måste vara
tillfredsställande och andamålsenlig. Med tanke på att KL i hög grad synar till målstyrd verksamhet. åligger det varje nämnd att se till att organisationen möjliggör att
fullmäktiges mål uppfylls. Varje nämnd måste också se till att av fullmäktige fastlagd
styrrnodelI nil' verksamheten och ekonomin kan til1ämpas. Enligt 3 kap. 9 § KL är det
dock fullmaktiges sak att på en mer övergripande nivå fastställa organisationen i
kommunen.

Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
•

i reglemente,
genom finansbemyndigande.

Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra fOr hur uppdrag som
delegerats till dem fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernIls redovisningar.
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Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.
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l de fall man valt att ha en krympt nämndorganisation, kan man lägga beredningen av
rapporteringen till fullmäktige på utskott eller på särskilt tillsatta beredningar.
Femte slyckel

KL bygger i hög grad på mälstyrd verksamhet. Fullmäktige måste ffi information för
att se hur verksamheten förlöper i kommunen. Detta gäller såVäl verksamhet som ekonomi. Detta förutsätter för styrelsens och nämndernas del en noggrann uppföljning av
de egna verksamheterna.

Rapporteringsskyldighet åvilar även vissa nämnder enligt speciallagstiftning. Som
exempel kan nämnas 16 kap. 6 h § SoL (2001 :453) och 28 h § lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

I KL och mdirekt i lagen (1997:614) om kommunal redovisning finns bestämmelser
om återrapp0l1ering. Denna paragraf i reglementet har till syfte att ge en helhetsbild av
den redovisning som styrelsen/nämnden ska göra.

Information och samråd
21 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver
i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för
vilken sekretess råder.

Första stycket

Här åläggs styrelsen/nämnden att folja upp sin verksamhet.

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens
eller annan nämnds verksamhet.

Andra och tredje stycket

Detta stycke tar sikte på dels allmän återrapportering av hur verksamheten fullgjorts,
dels den återrapporteringsskyldighet som följer av 3 kap. 15 S KL. Den allmänna återrapportenngen finns inte reglerad i KL, men ffir anses följa av det verksamhetsansvar
som nämnderna har enligt 6 kap. 7 § KL. Ordet "uppdrag" tar sikte på det materiella
uppdrag nämnden lätt. Rapporteringsskyldigheten omfattar med andra ord inte formella krav, som t.ex. lonnalia kring sammanträden. 13 kap. 15 § KL föreskrivs
rapportenngs!ikyJdighet över hur delegerade uppdrag har utförts (3 kap. 10 S KL)
samt uppdrag som lämnats genom tinansbemyndigande (3 kap. 12 S KL).

SamnId bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt
berörda. Styrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Paragrafen utgör ett slags påbyggnad till den riltt till infonnation som styrelsen enligt
6 kap. 3 § KL har gentemot övriga nämnder, beredningar och anställda. Här har fullmäktige föreskrivit en utvidgad infonnationsskyldighet för alla nämnder. Syftet med
bestämmelsen är att samordningen mellan de olika nämnderna ska påskyndas, så alt
inte all infornmtlOn ska gå genom styrelsen. Orden "som de behöver l sin verksamhet"
tar sikte på att det ska finnas en konkret anledning till varför infonnationen måste
hämlas in. Det är alltså inte fråga om något slentrianmässigt informationslämnande.
En viktig begränsning är också att sekretesskyddade uppgifter inte ffir lämnas ut. Detta
följer av 6 kap. 5 S OSL. Denna bestämmelse ålägger myndigheterna att lämna för
dem tillgängliga uppgifter till varandra, under furutsättning att inte sekretess råder
eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.

I bestämmelsen anges att återrapportering ska ske två gånger per är. Många gånger kan
det vara ändamålsenligt att samordna återrapporteringen enligt första stycket med de
krav på delårsrapport och årsredovisning som framgår av lagen (1997:614) om kommunal redovIsning. Det måste dock på lokal nivå bestämmas hur återrapporteringen
från respektive nämnd ska ske utöver de regler som framgår av denna lag.
Av 6 § framg:]r att det åligger styrelsen att upprätta årsredovisning och delårsrapport
enligt gällande regelverk.
Fjärde stycke!

Observera också att Ulsko// inte har någon skyldighet att lämna infonnation. Utskotten
brukar antingen vara ett beredande organ till sin nämnd eller fatta beslut efter delegation från nämnden. Delegerad beslutsrätt brukar ofta avse individärenden, där behov
av infonnation över nilmndgränsema inte föreligger.

I KL saknas bestämmelser om frekvens, volym och kvalitet på redovisningen enligt
första stycket Det åligger fullmäktige att fastställa närmare riktlinjer om detta. Enligt
förarbetena} ska rapporteringen avse en redovisning av hur fullmäktiges beslut om
verksamheten som sådan har efterlevts och alltså inte någon redogörelse för hur enskilda ärenden handlagts.
Redovisningen lämnas till styrelsen, som samordnar de olika nämndernas
ningar och rapporterar till fullmäktige. Se också 10 S.
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Första styckel

Andra stycket

redovis~

Detta stycke ålägger nämnderna att samråda med varandra. Ä ven denna bestämmelse
har till syfte att höja effektiviteten i kommunen. Inte heller här omfattas utskotten.

3 Prop 1990191 117 sId 160
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Tredje styckel

Medborgarförslag

Stycket är en påminnelse om den reglering av s.k. brukarsamråd, som regleras i 6 kap.
8 KL. Paragrafen i KL saknar enligt vår mening direkta rättsverkningar, varför regeln I reglementet har utformats som en "bör-regel".

23 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden aU faUa
beslut, ska om möjligt beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom eU
år från det aU förslaget väcktes i fullmäktige.

l KL finns även andra bestämmelser om brukarsamråd. 16 kap. 38 § KL tlnns regler
om s.k. vIllkorad delegering. Detta innebär att en nämnd som delegerar till anställd får
uppställa villkor som innebär att de som utnyttjar nämndens tiänster ska ges tillfalle att
lägga fram förslag eller yttra sig innan beslutet fattJs. Föreskrifter om villkorad delegering ska tas in i delegationsordningen: inte i reglementet. Möjligheten till villkorad
delegering hnr funnits sedan 1988, men har inte fått något större genomslag.

Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som
fattats i anledning av ett medborgarförslag.

*

Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som
inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige
ska informeras om anledningen till att :irendena inte avgjorts ocb när beslut kan
förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas.

Sjä!vförvaltningsorgan

22 § Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan aU helt eller delvis sköta
driften aven viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt
självmrvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller
en viss grupp av ärenden.

Alternativ l: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett
ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet
och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.
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Alternativ 2: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett
ärende genom medborgarlörslag får närvara när nämnden behandlar ärendet,
men inte närvara när beslut fattas.

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaUningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.

Första stycket
Första stycket

Fullmäktige utnyttjar i denna paragrafsin rält att enligt 7 kap. 18 § KL besluta att en
nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan under nämnden att helt eller delvis
sköta driften aven viss anläggning.

Stycket motsvarar 6 kap. 27 a § första stycket i KL. Rätten för en nämnd att besluta i
ärende som väckts genom medborgarforslag kräver att fullmäktige beslutat om det,
se 30 § i SKL:s nonnalförslag till arbetsordning för fullmäktige, cirkulär 11 :45.

Reglerna om självförvaltningsorgan tillkom år 1994. De har företrädesvis använts
inom skolans område. För vidare läsning hänvisas "till Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011, SKL Kommentus Media.

Andra och tredJe sfycke/
Enligt 6 kap. 27 a § KL ska styrelsen/nämnden minst en gång om året dels inlbnnera
om de beslut som fattats i ärendena, dels infonnera om vilka ärenden som inte avgjorts
inom ett år från det att ärendet väcktes i fullmäktige. Detta reglemente innebär en
skärpning i förhållande till KL. Skälet härtill är alt motverka att medborgarförslag
glöms bort.

I exemplet har oekså fullmäktige utnyttjat möjligheten att låta nämnden delegera vissa
ärenden/grupper av ärenden till självförvaltningsorganet.
Andra s/reket

*

Det är enligt 7 kap. 19 KL obligatoriskt for nämpden att besluta en arbetsordning för
självförvaltningsorganet. I denna ska självförvaltningsorganets uppgifter anges, liksom
antalet ledamt.iter och ersättare samt hur dessa utses. Arbetsformerna ska också läggas
fast, dvs. hur kallelse ska ske, protokollföring, anmälan till nämnden etc.

I andra stycket åläggs styrelsen/nämnden att fortlöpande, dvs. inför varje fullmäktigesammanträde, avrapportera de ärenden i vilka beslut har fattats. Med beslut avses även
avskrivningsbeslut.
När det gäller ärenden i vilka beslut inte fattats inom ettårsfristen, ska dessa avrapporteras två gånger per år. Fullmäktige ska då också informeras om varför ärendet inte
avgjorts och när beslut kan tOrväntas fattas.
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Fjarde och femte s/ycket

Första - tredje stycke/

Det tir alltid av värde för förslagsställaren att hållas underrättad om hur medborgarförslaget framsknder. Genom aktuell bestämmelse sk:.t förslagsställaren som huvudregel
få veta när ärendet är fardigberett för beslut.

Styckena motsvarar vad som framgår av 6 kap. 18 § KL. En precisering har dock
gjorts att en begaran om extra sammanträde ska ske skriftligen med uppgifi om det
som önskas behandlas på det extra sammanträdet. Detta tillägg har gjorts fOr att motverka att extra sammanträden hålls i onödan. KL innehåller dock inget sådant krav.

Förslagsställaren kan ha ett intresse av aU få närvara vid sammanträdet där beslut fatttas i ärendet. En sådan rätt kan ges av styrelsen/nämnden om fullmäktige medgett
detta.-I Det är frivilligt för fullmäktige att medge närvaro.

OrdfOranden har beslutsrätten när det gäller att bestämma tiden för extra sammanträde.
I reglementet föreskrivs dock en långtgående samrådsskyldighet tor ordföranden med
övriga ledamöter i presidiet. "Om möjligt" tar exempelvis sikte på att det ibland på
grund av brådska inte är möjligt att avvakta samråd med alla.

I förslaget till reglemente har vi valt att ta in två alternativa skrivningar när det gäller
närvaror'Jtt I sista hand är det dock styrelsen/nämnden själv som avgör om närvaro
ska tillåtas, antingen generellt eller i varje enskilt fall.

Fjärde och/eli/te stycket

Ordföranden har rätt att, om särskilda skäl föreligger, besluta att ett sammanträde ska
ställas in eller tlyttas till annan dag. Denna rält omfattar också att avkorta ett utsatt
sammanträde, t.ex. bestämma att ett tlerdagssammantriide ska genomföras på en dag.
Särskilda skäl kan exempelvis vara att antalet ärenden är litet. Ordförandens beslutanderätt gäller bara fram till dess att sammanträdet inletts. När väl mötet börjat är det
styrelsen/nämnden som beslutar om detta.

A/tema/il' 1 lImebär att förslagsställaren ges möjlighet att delta i debatten i nämnden
och även att ~jälv fä yttra sig.
A/temmil' 2 l1lnebär aU förslagsställaren enbart har närvarorätt när ärendet behandlas.

En fOrslagsstttllare kan aldrig medges rätt att delta vid beslutsfattandet. Närvarorätten
kan avse såväl beslut som ingår som ett led i beredningen inför fullmäktige. som slutliga beslut som styrelsen/nämnden fattar i anledning av medborgarförslag.

Arbetsformer
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Om ett sammanträde ställs in eller flyttas ska ordföranden se till att varje ledamot och
ersättare underrättas om beslutet. Hur underrättelsen ska ske får anpassas till rådande
omständigheter. Det måste dock ske på ett ändamålsenligt sätt.

Tidpunkt för sammanträden
Kallelse

24 § Styrelsen/nämnden sammantriider pil dag och tid som styrelsen/nämnden
bestämmer.

25 § OrdfOranden ansvarar för att kallelse utfårdas till sammanträdena. När
\'arken ordföranden eller en vice ordfOrande kan kalla till sammanträde ska den
som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara
ålderspresident.

Sammanh·äde ska hiUlas också om minst en tredjedel av niimndens ledamöter
begär det eller om ordfOranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordfOranden och innehålla uppgift om det
eller de iircnden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

OrdfOranden ska, om möjligt, samråda med vice ordfOrandena om tiden för
extra sammanträde.

Kallelsen ska tillstiillas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald
som får nänrara vid sammanträdet senast ... dagar fOre sammanträdesdagen.
Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. OrdfOranden bestämmer
formen för kallelse.

Om det fOreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde
eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden fOr ett sammantriide ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersiittare snarast underriittas om beslutet.
4

l undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

6kap 19a§f....L
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Femte stycket
Kallelsen biir åtfOljas av fOredragningslista. OrdfOranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på fOredragningslistan ska bifogas
kallelsen. OrdfOranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har
skett.

Stycket reglerar vilka handlingar som ska bifogas kallelsen. Det är ordförandens sak
att avgöra vilka handlingar som ska vara med. Det finns alltså inget krav på att föredragningslista och ärendehandlingar bifogas. I praktiken brukar emellertid så ske. I
en del fall kan mängden handlingar vara stor. Det kan då vara praktiskt att begränsa
utskicket. Det kan också vara så aU handlingarna till stora delar omfattas av sekretess.
Då kan en viss försiktighet vara påkallad. Ett alternativ kan då vara att ledamöterna
bereds tillfalle att hos kommunen ta del av beslutsunderlaget.

KL innehåller inga särskilda regler om kallelser. föredragningslistor och beredning i
nämnderna. I IClrtydligande syfte har därför några hestämmelser lagts in.

Vid elektroniska utskiek ställer sig saken annorlunda. Då är mängden handlingar inte
i sig något skäl för att inte göra utskicket. Men det kan också ibland vara försvårande
för ledamöterna att förbereda sig för sammanträdet om en väldigt stor mängd handlingar skickas ut.

Första stycke!
I första stycket anges ordförandens ansvar för att kallelse utfardas. I praktiken ombesörjer normalt en anställd uppgiften på ordförandens ansvar. Om inte ordföranden
kan kalla till sammanträde fullgörs uppgiften av vice ordföranden. I sista hand åvilar
ansvaret ålderspresidenten.

Andra stycket
I andra stycket föreskrivs att kallelsen ska vara skriftl ig och innehålla uppgift om tid
och plats för sammanträdet. Kal1elsen ska även skickas till a[]a ersättare, oavsett om
dessa tiänslgör eller inte. Detta följer av 6 kap. 11 ~ första stycket KL.

Treclje stycket
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Även om skyldigheten att skicka med handlingar är utfonnad som en "bör-regel", är
handlingsfriheten i många fall begränsad för ordföranden. I ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda ska förvaltningslagens regler tillämpas. Detta betyder
att ledamöterna kan dömas till ansvar för tjänstefel vid brister i handläggningen. Ordföranden riskerar också att ärendet bordläggs eller återremitteras till förvaltningen,
med fördröjning som följd. Detta kan också lä stratl'rättsliga konsekvenser eller föranleda JO-kritik.
Ordföranden ansvarar också för att eventuellt i samråd med presidiet i övrigt ta fram
en föredragningslista. Detta framgår inte av KL. Ordföranden förutsätts vara länken
mellan förvaltningen och nämnden. Ordföranden har en central och viktig roll när det
gäller vilka ärenden som ska tas upp. Men ytterst är det nämnden som beslutar. Inget
hindrar att ett ärende väcks vid sittande bord (4 kap. 17 § KL). Något beslut i ärendet
behöver dock inte ske vid detta sammanträde.

Här regleras hur kallelse ska ske. Det blir allt vanligare att nämnderna vill tillämpa ett
system med elektroniska kallelser, varför utgångspunkten är att kallelse sker elektroniskt.
Innan styrelserlfnämnden använder sig av ett sådant förfaringssätt ska fullmäktige
enligt vår bedömning dock först besluta att kallelse och utskick tär ske elektroniskt. Så
har skett i det här exemplet. Utfallet på bedömningen av lämpligheten med elektronisk
kallelse blir olika beroende på vilken nämnd reglementet rör. I nämnder med hög frekvens av sekretesskyddade uppgifter kan systemet med elektroniska kal1elser vara
olämpligt En förutsättning för elektroniska kallelser är oekså att samtliga ledamöter
och ersättare har tillgång till tillräcklig snabb uppkoppling samt i övrigt till den utrustning och tekmk som behövs. De ledamöter som inte har detta måste även fortsättningsvis kunna lä kallelser och handlingar skickade med vanlig post.

Offentliga sammanträden

26 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden.

Fullmäktige ger genom denna bestämmelse siu medgivande till att styrelsen/nämnden
beslutar om offentliga sammanträden, 6 kap. 19 a § KL. Offentliga sammanträden tar
inte hällas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

Det lär p510kal nivå bestämmas hur långt i förväg kallelsen ska skickas. Med "annan
förtroendevald" avses en sådan förtroendevald som enligt fullmäktiges beslut enligt
4 kap. 23 § KL fåu en s.k. insynsplats i styrelsen/nämnden.

Fjiirde stycket
Detta är en '\ entil" av innebörd att en kallelse i särskilda fall tär ske på annat sätt.
exempelvis per telefon.
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inte tillåtas, eftersom man i dessa fall ska ha sluten omröstning vid eventuell votering
(5 kap. 42 § KL).

Sammanträda på distans

Tredje styckel

27 § Styrelsl!n/nämnden får, om siirskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter niirvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om
Ijud~ och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt aU samtliga deltagare
kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Här anges att styrelsen och nämnderna får besluta om nännare tureskrifter om distansw
sammanträden. 6
En särskild fråga är huruvida närvaro på distans är möjligt även i U/SkOll. Lagens för~
arbeten innehåller ingenting i ämnet. Den omständigheten att det krävs ett fullmäkti~
gebeslut för att närvaro på distans ska få ske i nälltnderna, och att närvaro på distans
är ett komplement till fysisk närvaro skulle kunna anses tala mot att även utskotten
omfattas av möjligheten. Å andra sidan står ingenstans i lagen att det inte är tillåtet.
Nämnderna anses vidare ha en rätt att inom vissa ramar bestämma om nämndernas
arbetsfonner. Rättsläget får bedömas som oklart.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast ... dagar i förväg anmäla
deUa till styr-elsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske
på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare sk.'l gälla om deltagande
på distans i nämnden.

En annan sak är att närvaro på distans inte i praktiken blir aktuell så ofia i utskotten,
ettersom man i stor utsträckning hanterar individärenden.
Första stycket

Enligt 6 kap. 32 § andra stycket KL ska fullmäktige i reglemente besluta i vilken ulw
sträckning ledamöter tär delta i nämndens sammanträden på distans. I första stycket
anges alt det ska föreligga "särskIlda skäl" för att ett distanssammanträde ska :ra aga
rum. Detta markerar att distanssammanträden i första hand ska vara ett komplement
till sammmllfjden med tysisk närvaro. Det kan handla om att någon ledamot på grund
av långa avstånd har svårt att komma till sammanträdet. att ett ärende brådskar, eller
att föredragningslistan är sa kort all den inte motiverar ett vanligt sammanträde.

Närvarorätt

Regeln är utformad som en frivillig möjlighet lur nämnden att besluta om samman~
träden på distans. I nämnder där många uppgifter omfattas av sekretess, kommer
sannolikt inte distanssammantrMen förekomma lika ofta som i andra nämnder.

Härutöver får styrelsen/nämnden medge fdrtroendevald som inte är ledamot
eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden
fdr att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig
kan medges denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats
delta i överläggningarna.

En särskild fraga när det gäller distanssammanträden är hur man ser till att inte
obehöriga kan höra vad som Sägs och se det som visas på bild. I propositionen anvisas
att ordföranden genom frågor till distansdeltagaren ska försäkra sig om att så inte
sker. 5 Kraven på lokalens beskaiTenhet beror till VISS del pa ärendets art. En tänkbar
lösning kan vara att kommunen på platser utanför centralorten låter iordningställa
särskilda lokaler, där säkerhetskraven kan uppfyllas.

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid
dens sammanträden.

nämn~

Forsta stycket

Alldra styckel

Här regleras s.k. insynsplatser i styrelse och nämnd enligt 4 kap. 23 § KL. Denna
paragraf ger fullmäktige möjlighet att låta fOrtroendevald som inte är ledamot eller
ersättare i en viss nämnd rätt att ra delta vid nämnds sammanträde och delta vid överw
läggningarna, men inte i besluten. Bestämmelsen är främst avsedd för heltidssyssel~
satta förtroendevalda med övergripande arbetsuppgifter som saknar ordförandeupp~

Här föreskrivs att förhandsanmälan måste göras om ledamot önskar närvara på distans.
Ordföranden måste tU tid på sig att ta ställning till om närvaro på distans ska tillåtas,
eller om ersättare ska kallas in. Av praktiska skäl föreskrivs att anmälan ska göras till
kansliet. Kansliet förutsätts snabbt vidarebefordra :mmälan till ordluranden. Om turedragningslisl'!o innehåller valärende eller ärende om anställning kan närvaro på distans
S Prop 2013il4
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28 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid styrelw
sens/nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därw
utöver, om särskilda skäl fdreligger fdr detta, medge ledamot av styrelsen denna
rätt. Den fdrtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin
mening antecknad i protokollet.

j
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drag, tbr minoritetsföreträdare och för ordförande I styrelsen som inte är heltidssysselsatla.

Sveriges
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Ordföranden
30 § Det åligger ordföranden att

Andra stycke!

l.
2.
3.
4.

leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inmr sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
styrelsen/nämnden vid behov är beredda,
S. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.

Andra stycket ger styrelsen/nämnden möjlighet att låta andra kategorier närvara vid
sammanträde med styrelsen/nämnden. Stycket har sin grund i 6 kap. 19 § KL. Den
som kallats enligt detta stycke far inte heller delta i besluten. Det kan i vissa ärendenäven vid myndighetsutövning - vara viktigt att kunna låta anställda närvara. Det kan

exempelvis röra avstängningsärenden i skolan eller återkallelse av serveringstillstånd.
I ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild måste nämnden vara uppmärksam
på kommunikationsskyldigheten enligt förvaltningslagen. Framkommer nya uppgifter
under sammanträdet kan som huvudregel ärendet inte avgöras utan alt den enskilde
fätt yttra sig.

Härutöver åligger det styrelsens ordmrande att under styrelsen

Det kan ,·ara praktiskt att medge även vissa anställda en rätt att närvara vid sammanträdena. Det kan galla exempelvis kommundirektör, förvaltningsehefoch kommunjurist. En praktisk ordning är att nämnden inför varje ny mandatperiod bestämmer
omfattningen på närvarorätten.

Sammansättning
29 § Alternativ I: Styrelsen/nämnden består av ... ledamöter och ... ersättare.
Alternatiy 2: Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare
som fullmäktige beslutat.
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1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaUning,
2. med uppmärksamhet mlja frågor av betydelse för kommunens
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder
och fullmäktige samt
4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat j ett
särskilt fall.

Tredje stycket

FörsIa Sl)'cket

Första stycket gäller generellt för styrelsen och övriga nämnder.
lforsla plll1klen ges ordföranden den nännast självklara rollen att leda styrelsens/nämndens sammanträden och arbete. I denna roll ligger också en (oskriven)
ordningsmakt. Ordföranden har en viktig roll att fylla mellan sammanträdena. Ordföranden ska fungera som en viktig länk mellan förvaltningen, presidiet och nämnden.
Ordföranden måste hålla sig uppdaterad på vilka ärenden som är på väg upp, så att
sammanträdesplanering kan genomföras. Ordföranden måste vidare hålla sig uppdaterad på innehållet i reglementet för styrelsen/nämnden. Vid författningsändringar
åligger det ordföranden att verka för att reglementet blir ändamålsenligt och att nämnden tar ansvar för de frägor som lagts på nämnden.

FullmäktIge bestämmer enligt 6 kap. 9 S KL hur många ledamöter det ska vara i styrelsen/nämnden. I styrelsen får antalet ledamöter inte understiga fem. I övriga nämnder bestämmer fullmäktige antalet ledamöter. Färre än två ledamöter torde inte vara
tillåtet. Antalet ersättare bör enligt 6 kap. 9 S KL vara lika stort som antalet ledamöter.
I förslaget presenteras två alternativ. Alternativ 2 bygger på att fullmäktige i separat
beslut bestiimmer hur många ledamöter en nämnd ska bestå av. Detta alternativ tar
sikte på den möjlighet fullmäktige enligt 5 kap. 30 S KL har att under dc år då val av
fullmäktige forrättats i hela landet, ändra såväl mandatperiod som antalet ledamöter
eller ersättare l en nämnd utan föregående beredning. Man kan alltså besluta om ändrat
antal ledamöter och ersättare innan man förrättar valet till nämnden. Med alternativ 2
slipper man då att ändra i själva reglementet.

I andra pllnktel1 erinras om ordförandens skyldighet att kalla till sammanträde.
Punkten är delvis en upprepning av vad som anges i 24--25 SS.
I IredJe punkten erinras om ordförandens skyldighet att vid behov kalla ersättare.
Observera dock att även dc ersättare som inte tjänstgör fär närvara vid nämndernas
sammanträden och ska underrättas om tid och plats för sammanträdet, 6 kap. 1 I S KL.
I detta reglemente föreskrivs att kallelse från början ska skickas även till ersättarna
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(25 s). VId förfall underrättas ersättaren om att denne ska tjänstgöra (33 och 34 ss).
I förevarande punkt får ordtbranden ett ansvar att fonne\lt inkalla ersättare, dock under
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Presidium
31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice
ordrorande och andre "ice ordförande.

förutstittnmg ;lIt tid medges.
IjJärde pUllklell}Jläggs ordtbranden ett ansvar för alt ärenden vid behov är beredda när

Viceordförandena ska biträda ordroranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

de tas upp i nämnden. KL föreskriver inget krav pa beredning i nämnderna. Bered·
ningens omfattning beslutas i stället ytterst av nämnden.
En viktig inskränkning i undantaget från beredning. är ärenden som handläggs enligt

Första slycket

förvaltningslagens regler eller enligt speciallagstiftning. En grundtanke bakom torvaJtningslagen är den ska bidra till att myndigheterna får ett så korrekt beslutsmaterial
som möjligt lor sina beslut och därmed till alt besluten blir riktiga i sak. Detta speglas
i 7 § förv::tltningslagen, som anger all "säkerheten" inte får eftersättas. Försummas
beredningen vid myndighetsutövning kan ledamöterna i nämnden fällas till ansvar för
tjänstefel enligt 20 kap. I § brottsbalken.

Begreppet presidium definieras vad gäller nämnderna i 6 kap. 15 S KL. Till skillnad
från vad som gäller fullmäktige, mr nämndpresidier ha högst två vice ordförande.
Presidiet utgör ett organ i KL:s mening.

Andra stycket

Andra styckel

Andra st)cket gäller enbart styrelsens ordförande.

En oklarhet i lagen är vilka uppgifter presidiet i en nämnd ska ha. Förfitllmäkliges del
anfördes i förarbetena att det fanns behov av att kunna ge fullmäktigepresidium en mer
aktiv roll när det gäller Lex. planeringen av fullmäktigearbetet och kontakterna med
styrelsen. Vad gäller lIällllldpresidier ger lagförarbetena ingen nännare vägledning.
Man tyckte aU det av enhetlighetsskäl skulle framgå att ordföranden och de vice ord·
förandena utgör nämndens presidium.

Ijemte pllukt('l1 åläggs ordföranden ett ansvar för att ärenden snarast tas upp vid sam·
manträde när ärendet är färdigberetL KL innehåller förvisso inget skyndsamhetskrav.
Annorlunda förhåller det sig med ärenden där någen enskild är part och där ärendet
handläggs enligt förvaltningslagen (1986:223). Enligt 7 S förvaltningslagen ska sådana
ärenden handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Även hur kan ansvar för tjänstefel aktualiseras.

Första och w:dra punkielI är en följd av att styrelsens ledande roll och uppsiktspi ikt

över övriga mlmnders verksamhet enligt 6 kap. 1 och 2 SS KL. Ordföranden är den
som för styrelsens räkning mellan sammanträdena på politisk nivå ansvarar för att
övergripande leda arbetet i kommunen. Uppgifterna följer av ordförandeskapet.
Styrelsens ordförande brukar vara kommunalråd pa heltid, men behöver inte vara deL
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I sjätte plIllkleuläggs ett övergripande uppföljningsansvar på ordföranden. Ordföran·
den ska vara (~n sammanhållande länk mellan förveltningen och styrelsen/nämnden, så
att styrelsen/niimnden mr kontroll över att besluten verkställts,

En särskild fräga rör hur ett presidium ska väljas; genom en valhandling eller en oeh
en. Klart är att presidiet numera utgör ett organ i KL:s mening. Det är också klart att
presidiet inte ska väljas proportionellt, eftersom det ingenstans i KL hänvisas till lagen
(1992:339) om proportionellt valsätt när det gäller presidiet. 1 Fullmäktige har även
enligt 6 kap. 15 § andra sI. KL getts möjligheten att "välja ett nytt presidium", Detta
kan ske om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att
det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majori~
teten. Innebörden är att om ordföranden j nämnden företräder "fel" parti, ska hela presidiet väljas om, inte enbart ordföranden. Tanken är att fullmäktige genom valet ska
skapa ett nytt presidium med lämplig sammansättning, varvid alla posterna ska över·
Vägas och Väljas. Om delta ska ske genom en eller flera valhandlingar är dock oklart.
Förarbetena ger ingen vägledning.

Vid fastställandet av presidiets uppgifter bör man ta i beaktande vilken arbetsfördelning man vill ha mellan presidiet och arbetsll(skol/el. Meningen med att denniera presidiet har inte varit att inskränka arbetsutskottets betydelse. Av intresse i samman~
hanget är oekså alt en bidragande orsak till att nämndpresidier tillskapades var aU man
ville möjliggöra återkallelse av nämndpresidiernas uppdrag vid ändrade majoriteter i
fullmäktige.

liwlje pIllIklen är en följd av det samordningsansvar som styrelsen har enl igt 6 kap.
l § KL.
Ijjärde punktcn ges styrelsens ordförande vissa representationsuppgifter. Som framgår
av texten kan styrelsen besluta om en annan lösning,

7 Jfr 5 kap 46§ KL och 6 kap_ 22 § KL
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I stycket beskrivs presidiets uppgifter. Av lagens förarbeten~ framgår att det för nämn~
dernas del inte finns ett lika lramträdande behov av att beskriva presidiets uppgifter.
Här har presidiet tilldelats uppgiften alt, om ordföranden anser det behövas, biträda
ordröranden med att planera och leda nämndens sammanträden.

Sveriges
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Kommunalråd

33 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige ... kommunalråd.
Fullmiiktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och
tjänstgöringsgrad.

Ersättare förordföranden och vice ordföranden

Försia stycket

32 § Om varken ordfdranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare föl' dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordfdrandens uppgifter av den
som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika
lång tjänstgöringstid fullgörs ordfdr:mdens uppgifter av den äldste av dem.

Kommunalråd regleras i 4 kap. l § tredje stycket KL. Enligt lagrummet kan de även
ha andra benämningar. I den här paragrafen har vi valt att enbart använda ordet kom·
munalråd. Det står dock kommunen fritt att benämna dem på annat sätt. Ett kommunalråd måste vara förtroendevald. Mot den bakgrunden kan inte kommunalråden utses
innan de blivit invalda i fullmäktige, styrelse eller nämnd. Däremot är det ingenting
som hindrar att kommunalrådet utses i direkt anslutning till att denne valts in i sty~
relse/nämnd.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra
sitt uppdrag under en längre tid. Ersiittaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Andra stycket

Vid förfall för ordföranden, stadgar KL att vice ordförande ska träda in. Om även vice
ordföranden har förfalL träder andre vice ordförande in. Första stycket reglerar situa~
tionen när ingen i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sådant.
I det läget ffir nämnden utse annan ledamot som ersättare för presidieledamöterna. De
två sista meningarna reglerar frågan om vem som ska fullgöra ordförandens uppgifter
fram till dess att valet förrättats.
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Det är mycket viktigt att fullmäktige bestämmer de olika kommunalrådens ansvars~
områden och tjänstgöringsgrad. Tjänstgöringsgraden har i sin tur betydelse för vilket
arvode kommunalrådet får. Ordet "uppgifter" tar sikte på alt ett kommunalråd kan tilldelas mer specifika uppgifter, som t.ex. att representera kommunen.

Första stycket

Förhinder

34 § En ledamot som är rorhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av
ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare
eller någon annan anställd vid styrelseaktuellt kansli. Kansliet ska underrätta
den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.

Alldra stycket
Andra stycket reglerar situationen när presidieledamöterna t.ex. på grund av sjukdom
inte kan fullgöra siu uppdrag under längre tid. I det här reglementet har vi valt att re~
glera även vice ordförandenas frånvaro, inte bara ordfbrandens. För att klargöra att
ordförandens ersättare inte enbart ska ta hand om själva sammanträdena, anges att
ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.

Formerna fur inkallande av ersättare regleras inte i KL. Det är därf6r viktigt att det av
reglementet framgår hur det ska gå till. l reglementet föreskrivs att kallelse alltid från
början ska skickas till såväl ledamöter som ersättare. Ersättaren har alltså redan fått en
formell kallelse när eventuella förhinder aktualiseras. Vi har då valt att i stället kalla
förfarandet med att kalla in ersättaren att denne ska lIuderräuas om att denne ska
tjänstgöra.

En särskild frilga vid långvarigt frånfalle är arvodet. Ordf6randen är ju många gånger
kommunalråd med kommunalrådsarvode. Hur denna fråga ska lösas bör framgå av
arvodesreglementet i kommunen.

Ersättares tjänstgöring

35 § Om en ledamot är fdrhindrad att delta eller aU vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
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Fjärde s/)'cke/

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.

Bestämmelsen har sin grund i 6 kap. II § andra stycket KL. Fullmäktige är ålagt att
besluta i vilken utsträckning ersättarna ska fä delta i debatten och få sin mening antecknad till protokollet. l förarbetena till KL framgår att "det för vissa nämnder kan
finnas behov av avvikande bestämmelser." Det bör betyda att fullmäktige kan bestämma rättigheterna olika för ersättare i skilda nämnder. Om fullmäktige inte gett
ersättarna rätt att anteckna särskild mening i protokollet, torde ordföranden ändå i ett
särskilt ärende kunna medge erSättaren denna rätt. Ersättaren kan dock inte kräva
detta.

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjiinstgöra enligt den ordning
som fullmliktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i
den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening ante('knad till protokollet.
Alternativ [: En ersättare som har börjat tjänstgöra har fOreträde oberoende
av turordningen. Om det etablerade majoritetsr6rhållandet mellan partiernII
påverkats genom ersättarens tjänstgöring, rar dock en ersättare som inställer sig
under pågående sammanträde trädlI in i stället:ror en ersättare som kommer
längre ner i turordningen.

Fe/me stycket
I stycket regleras situationen att en annan ersättare, som står högre på turordnings~
listan, inställer sig efter det att en annan ersättare börjat tjänstgöra. Regleringen bygger
på att partiväxling - till skillnad från i fullmäktige - är tillåten. Denna partiväxling
finns inbyggd i systemet, när partierna efter allmänna val ska nominera kandidater till
nämnderna. Många gånger byggs koalitioner, där småpartier kan få ersäuarplatscr i
nämnder, trots att deras eget mandat inte räeker till.

Alternativ 2: En ersättare som börjat tjänstgörll har företräde till tjänstgöring
framfOr anmlD ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom
sitt eget parti.
Alternativ 3: En ersätt:lre som börjat tjänstgöra hllr alltid fOreträde till
göring framfOr annIIn ersättare.

tjänst~

Här erbjuds tre olika alternativ.

Enligt 6 kap. 10 § KL ska fullmäktige besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna.
I första stycket har tagits in en regel motsvarande den för fullmäktige. 5 kap. 12 § KL.
Så snart en ledamot anmält förhinder åligger det ordföranden att kalla dit en ersättare.

*

Stycket motsvarar regeln i 5 kap. 14 KL och innebär att en ordinarie ledamot som
inställer sIg har företräde till tjänstgöring, oavsett cm ersättare kallats in. Detta gäller
också om ledamoten kommer för sent. Lagen anger inte närmare hur inträdet ska gå
till. Det är i många Jalllämpligast att inträdet sker vid nännast påfuljande ärende.
Annorlunda kan det förhålla sig när det gäller omfattande ärenden. Då kan det vara
lämpligt att den ordinarie ledamoten omgående får inträda under ärendets handläggning.
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AI/ema/iv l motsvarar till innebörden den skrivning vi haft i vårt tidigare normal förslag till reglemente. Den ger resultatet att en ersättare som börjat ~änstgöra som absolut huvudregel ska få fortsätta tjänstgöringen, även om en annan ersättare som står
högre på turordningslistan dyker upp. Det är först om "det etablerade majontetsför~
hållande!" påverkas, som den nytillkommande ersättaren tar tjänstgöra. Med detta
begrepp avses det i vårt förra reglemente använda uttrycket "styrkebalansen mellan
partierna". På många håll finns idag inga "etablerade majoritetsförhållanden". l dessa
fall bör man välja något av de andra alternativen.

Första s/yckef

Andra so·eker
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AI/emativ 2 innebär att den försIa ersättaren ges förtur till tjänstgöring oberoende av
turordningen, dock bara om denne tjänstgör för sitt eget parti. Tjänstgör ersättaren för
något annat parti, fär alltså ersättaren avträda sin tjänstgöring för någon som står högre
upp på turordningslistan.
AJ/emu/il' 3 innebär att en ersättare som börjat tjänstgöra alltid har företräde till ~änst~
göring, oberoende av om någon annan ersättare inställer sig. Fördelen med detta alternativ är att det är mycket enkelt att tillämpa.

Tredje so'ckel
l tredje stycket regleras den ordning i vilken ersättarna ska tjänstgöra. Om valet av
ersättare inte skett proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra i den av fullmäktige bestämda turordningen. Om ingen turordning är besttimd, kallas de in i den ordning de
tagits upp i protokollet från fullmäktiges val. Om ersättarna utsetts genom proportionellt val, gäller särskilda regler enligt lagen om pror:ortionellt valsätt.

Jäv, avbruten tjänstgöring

36 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

53

54

~

Sveriges
Kommuner

och landsting

Sveriges
Kommuner
och landsting

Alternath' 1: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av anmlt hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde
har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

reteraren fdre den tidpunkt som har fastställts får justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Alternativ 2: Ledamot som en gling avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad
tjänstgörande ersättare tillhör annat parti,

Reservationsrätten regleras i 4 kap. 22 § KL och omfattar bl.a. ledamöter och tjänstgörande ersättare i styrelsen och övriga nämnder. En förutsättning för reservationsrätt
är att man deltagit i avgörandet. Lagbestämmelsen innehåller dock inget om skriftlig
reservation. I förslaget har därför tagits in en kompletterande föreskrift om delta.

AUernaHv 3: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.

Stycket behandlar också reservation vid sk omedelbar justering (se 37 §), Vid omedelbar justering föreligger beslutet i skriftlig fonn redan vid sammanträdet. Det är då
ändamålsenligt att motiveringen till reservationen också görs i omedelbar anslutning
till sammanträdet.

Första stycket

Regeln motsvarar i stort den reglering som finns för fullmäktige i 5 kap. 13 § KL.
Om ersättare tinns nårvarande fär en nämnd inte sammanträda med "luckor" även om
en ersättare från annat parti eller motsatta blocket måste inkallas. För att undvika partiväxling kan man i nilmndema liIIämpa eU system med växeltjänstgörmg. Orden "en
gång" i respektive alternativ innebär att rätten till \äxeltjänstgöring endast får utnyttjas
en gång.
Allel'l1ativ J tar sikte på att "styrkebalansen påverkats" och överensstämmer med den

skrivning vi hade i förra utgåvan. Den skrivningen medför att den ordinarie ledamoten
tar växeltjänstgöra i mindre utsträckning än i alternativ 2, eftersom växeltjänstgöring
enban tIllåts 1 de fall då "styrkebalansen mellan partierna" har påverkats Detta begrepp kan vara svårtolkat i kommuner med oklara majoriteter.
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En särskild fråga rör om ledamöter ska ha rätt att fä sin mening antecknad i protokollet
i form av ett särskilt yllrande. Någon sådan rätt finns inte enligt KL. Protokollet förs
på ordförandens ansvar, varför denne i första hand bör bestämma om det ska tillåtas.
Om det blir aktuellt med särskilt yttrande ska begäran härom göras innan sammanträdet avslutas. Yttrandet kan antingen tas in i själva protokollet eller som en bilaga. Avfattningen på 5 kap. 59 § KL visar att kommunala protokoll ska vara kortfattade. Mot
bakgrund härav och att länga protokoll kan bli oöverskådliga, förordar vi en restriktiv
hållning till särskilda yttranden. Den rättsliga statusen på dessa är dessutom oklar. De
utgör inte reservationer, utan används många gånger enbart för att utveckla en ståndpunkt, kanske t.o.m. efter ett acklamationsbeslut. Om ordförandens bedömning ifrågasätts, tar nämnden ytterst avgöra om yttrandet ska tillåtas.

Alldra stycket

Justering av protokoll

Aflemativ 2 föreskriver aU det är tillåtet för en ledamot och en ersiIUare aU tjänstgöra

38 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Växelvis. men enbart om ersättaren tillhör ett annat parti. Regeln medför att det går alt
växeltjänstgöra i alla situationer där ersättaren inte tillhör samma parti, oavsett om det
påverkar den mbördes balansen inom blocket.
A/temativ 3 motsvarar den ordning som gäller i fullmäktige. Ledamoten får inte

Styrelsen/nämnden kan besluta aU en paragrafi protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av
ordföranden och en ledamot.

komma tillbaka om denne avbrutit tjänstgöringen av annan orsak än jäv. Detta alternativ har fördelen att det är enkelt att tillämpa.

Första stycket

I fråga om nämndernas protokoll hänvisas i KL till motsvarande regler för fullmäktige
(6 kap. 30 § KL). 15 kap. 61 § KL föreskrivs att ett protokoll skajusteras senast 14
dagar efter sammanträdesdagen på det sätt som fullmäktige bestämmer. Regler om
justering bör därför las in i varje reglemente för styrelsen och övriga nämnder.

Vilken modell som ska tillämpas blir beroende av hur den politiska kartan ser ut
(oklara majoriteter och vågmästare).

Reservation
37 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
resen'ationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sek-
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I stycket föreslås att en ledamot. utöver ordföranden ska justera protokollet. Observera
att KL inte förskriver att ordföranden ska justera protokollet. Detta har dock förutsatts
i förarbetena 9
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pelvis för semestrar. Observera dock att en föreskrift om att delgivning får ske med
kommundirektören kan vara olämplig i nämnder som hanterar många sekretesskyd~
dade uppgifier. Kommundirektören har av denna anledning satts inom parentes.

Andra sl}'ckel
Stycket behandlar omedelbar justering. Detta förfm-ande kan tillgripas när man snabbt
vill anslå bevis omjustering och verkställa ett beslut. En omedelbar justering får inte
leda till oklarheter om innehållet i beslutet. För att en paragraf ska kunnajusteras
omedelbart ska den därför redovisas skriftligt före Justeringen.

Undertecknande av handlingar
41 § Skrivelser, avtal och andra handlingarfrån styrelsen/nämnden ska på sty~
reJsens/nämndens vägnar undertecknas av ordfdranden och kontrasigneras av
sekreteraren. Vid fdrfall ror ordfdranden inträder vice ordfdranden och vid förfall ror denne den ledamot som styrelsen utser.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt fdrtroendevald eller tjänsteman att
enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar.

39 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det
egnll ans\'lIrsområdet kungörs enligt giill:mde bestämmelser.

Beslut som fattlIs med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i fdrekommande fall, kontrasigneras liV den som utses därtill.

Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen oeh dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
Genom den här bestämmelsen klargörs att respektive nämnd anSvarar för aU kungörelse sker inom ramen för nämndens ansvarsområde. Nämnden ska alltså se till att
kungörelse sker på kommunens anslagstavla. Därvid åligger det nämnden att underrätta styrelsen om ändringens innehåll. Det övergripande ansvaret för anslagstavlan
och författningssamlingen har styrelsen, (se 15 och 16 §§).

Delgivningsmottagare

FörS!a stycket

40 § Delgh'ning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören), fiirvaltningsehefen eller annIIn anställd som styrelsen/nämnden beslutar.

Första stycket utgör huvudregeln för rätten att underteckna handl ingar.
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l KL finns inte begreppet behörig tirmatecknare. Begreppet "firmatecknare" står för en
representationsrätt utåt, som inte behöver sammanfalla med beslutskompetensen hos
personen ifråga. I ett kommunalt organ kan ordföranden ha getts rätt att underteckna
nämndens handlingar. Samtidigt är det fortfarande nämnden som har beslutskompelensen. Ett speciellt fall är när en beslutsrätt delegerats till någon. Då kan beslutsrätt
och rätten att underteckna handlingar sammanfalla. Hl

Stycket tarfor deiforsIa sikte på ren verkställighet av ett fullmäktigebeslut, t.ex.
skriva under ett avtal, vars ordalydelse godkänts av fullmäktige. Den tarfor del andra
sikte på beslut som nämnden själv fattar och som resulterar i att en skrivelse eller
något annat ska undertecknas.

'*

Av 6 kap. 31 KL följer att kommunen har frihet att reglera frågan om delgivning i
reglemente eller särskilt beslut. Enligt bestämmelsen filr alltid delgivning ske med
ordföranden.

Andra stycket

Förslaget innebär att styrelsen/nämnden själv kan besluta om vem som ska vara behörig att ta emot delgivning. Observera att denna föreskrift är mycket viktig att ta in i
reglementet. I annat fall får man enbart tillämpa 6 kap. 31 § KL. Detta lämpar sig
mindre val med tanke på att delgivningar måste gå fort och smidigt.

Här ges styrelsen/nämnden möjlighet att fatta de beslut som rör undertecknande och
kontrasignering som man finner ändamålsenliga.

När man beslutar med vilka personer delgivning får ske måste man göra ett val. En
forvaltningschefinom en nämnds område är normalt alltid lämplig att delges. Att utpeka ytterligare någon eller några personer är också bra, så att man täcker upp exem-

Det kan vara praktiskt att "firmateckningSrälten" sammanfaller med beslutskompctensen när ett beslut har fattats med stöd av delegation. Det kan med fördel anges direkt i
delegationsordningen hur "finnateckningen" ska vara utformad. Vissa beslut kan dock

Tredje stycket

9 Prop 1990;91 tl7s 193

10 Madell, Avtal mellan kommuner och enskilda, s 89
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(1992:339) om proportionellt valsätt gäller, 6 kap. 22 S KL. Ett utskott kan aldrig ges
ställning som nämnd utan utskottet kan enbart svara för beredning av ärenden och fatta
beslut med stöd av delegation fnin nämnden.

vara av dcn karaktären att man av intemkontrollskäl vill att två personer ska skriva

under. Ordalydelsen ger stöd för detta förfaringssätt.

Första stycket

Utskott

Här har fullmäktige med stöd av 6 kap. 20 Sförsta stycket KL beslutat att ett arbets~
utskott ska finnas i styrelsen. Styrelsen kan alltså inte avskaffa arbetsutskottet. I övrigt
har fullmäktige överlåtit till styrelse och nämnder aU inrätta utskott.

42 § Inom styrelsen ska linnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av x
ledamöter och x ersättare. Styrelsen/nämnden får diirutöver inrätta ytterligare
utskott.
Inom ett utskott viiljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar bl:md utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Det finns inga regler i KL som reglerar hur många ledamöter/ersättare det ska vara i
ett utskott. Antalet ersättare behöver inte heller vara lika stort som antalet ordinarie
ledamöter.

Om ordfOrllnden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl iir förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen/nämnden utse en
annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes
uppgifter.

Det är styrelsen/nämnden som besWmmer mandattiden fur ledamöterna och ersättarna
i utskottet. Ingenting hindrar dock nämnden från aU återkalla uppdragen i förtid.
Andra stycket

Ersättare sl,a nän'ara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är
förhindrad aU tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrel~
sen/nämnden vid valet bestämda ordningen.

Här föreskrivs aU ledamöterna inom kretsen av ledamöter i utskottet ska välja en ordförande och en vice ordförande. Mandattiden bestämmer utskottet självt.
Tredje STycket

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast mrrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst
... ledamöter begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften
av ledamöterna jir nän'arande.
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Här regleras den situationen att ordföranden blir förhindrad för en längre tid att full~
göra sitt uppdrag. En ersättare för denne kan då utses inom kretsen av ledamöterna.
Det är viktigt att man reglerar arvodes frågan vid längre tids bortovaro.
F}ärde stycket

Det finns ingen reglering kring ersättarnas närvaro i utskott. Många gånger används
utskottet för att fatta beslut med stöd av delegation i ärenden där sekretesskyddade
uppgifter ofta förekommer. För att inte sprida infonnation i onödan kan det därför vara
lämpligt att begränsa närvarorätten i så hög utsträckning som möjligt.

De ärenden som ska avgöras av styrelsen/niimnden i dess helhet bör beredas av
utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller kommllndirektören (kanslichefen eller en annan utsedd person) överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Ordmranden bestämmer föredragningslistan till utskottet.

Nämnden bör vid valet av ersättare tänka på att besluta en inkallelseordning.
Femte stycket

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Om utskottets ledamöter och ersättare inte utsetts vid proportionellt val, måste fyllnadsval förrättas vid förtida avgång. Om proportionellt val ägt rum, gäller i stället turord~
ningen enligt valsedlarna.

Av 6 kap_ 20 § KL följer att fullmäktige tar bestämma att en nämnd ska ha ett eller
!lera utskott. Om fullmäktige inte bestämt något om utskott, tar nämnden själv be~
stämma om ulskott ska finnas. KL innehåller inte sa många bestämmelser om utskott.
Det kan därför vara bra att i någon mån reglera arbf!tsfonnerna i reglementet.

Sjätre stycket

Utskottet bestämmer vilka sammanträdestider som ska gälla. Det är också lämpligt att
föra in regler om beslutförhet. "Hälften av ledamöterna" innebär att ledamöterna inklusive tjänstgörande ersättare ska uppgå till minst halva utskottet.

När del gäller utskott måste man ta ställning till om det är fullmäktige eller respektive
nämnd som ska besluta om utskott. Om fullmäktige inte tar in nägot om utskott i regle~
mente tar nämnden besluta att utskott ska linnas.

Utskottet förutsätts fatta beslut i enlighet med reglerna för fullmäktige och nämnder,
se 5 kap. 41-44 SS KL.

Begreppet utskott har reserverats för sådana organ inom nämnderna som är politiskt
smnmansatla_ Ett utskott väljs bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. Lagen
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Sjunde stycket
Här föreskrivs alt utskottet har en beredande funktion i rDrhåltande till nämnden.
Nämnderna avgör dock ytterst själva omfattningen av beredningen.
Utskottet kan också uppträda som delegat. Utskottets beslutskomptens regleras då i
delegationsordningen lor nämnden.
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för juridik
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WIIW.skl.se

64

Serviceförvaltn ingen

Ärendenr SF 2015/49
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 6 oktober 2015

Regionstyrelsen 2015/518

Avkastningskrav SF
Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner serviceförvaltningens förslag till ny prissättning för
att effektuera avkastningskraven.
Sammanfattning
För att effektueta setviceförvaltningens avkastningskrav föreslås prisjustering
av IT- och telepriser samt priset för leasingbilar.

Bakgrund
Serviceförvaltningen har fått i uppdrag att till budgetavstämningen 2015
återkomma med förslag på hm 2015 års avkastningskrav på 3,2 mnkr ska
effektueras. Under 2015 har uppdraget lösts genom att förvaltningen fått en
räkning från finansförvaltningen på motsvarande belopp. För att ta bort
avkastningskravet till budget 2016 föreslår serviceförvaltningen att IT-priserna
samt priset föl' leasingbilar justeras.
För att redan nu hantera den prissänkning som ska ske till följd av telaliska
förvaltningens hyressänkning på 1% 2016, föreslår förvaltningen att priserna
justetats med ytterligare 0,4 mnkr.
Förslag till förändring
N edan redovisas förslaget till förändring av respektive

~änst:

Digital arbetsplats (DAP)
Priset sänks med 4%. Kostnadstninskningen berot främst på att migreringen
till win 7 kunnat genomföras till en lägre kostnad än beräknat.

Besöksadress Vlsborgsalh~n 19

E-post registrator-sf@gotland,se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

~Region

~Gotland

1 (2)
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Serviceförva Itn ingen

Ärendenr SF 2015/49

2 (2)

Region Gotland

IT -infrastruktur
Priset sänks med 211 tkr. Kostnadstninslrningen är bland annat en effekt av
övergång till mer kostnadseffektiv teknik.
Tele-taxa
Priset sänks med 7,6%. Kostnadssänkningen är en effekt av ett nytt
leverantörsavtal och en översyn av förbindelser för kommunikation.
Trådlösa nät
Priset sänks med 33,7% . Utbyggnaden av trådlösa nät har pågått under ett
antal år, de flesta initialkostnaderna för näten är nu tagna och dessutom har
volymerna ökat vilket innebär att styckpriset för ~änsten kan sänkas.
Driftöverenskommelser - serverdrift
Övergången till vitlualiserad teknik har medfört kostnadstninskningar för
serverdrift. Pl1ssänkningar kan nu göras motsvarande 400 tkr.
Leasingbilar
Priset per leasingbil sänks med 3 257 kr. Kostnadssänkningen hämtas hem
genom effektiviseringar inom ~änsten.
De föreslagna prissänkningarna kommer medföra kostnadssänkningar per
förvaltning enligt nedan:

Förvaltning
DAP
Infrastruktur
Tele
Trådlösa nät
Serverdrift
Summa IT-tele

Leasingbilar

Serviceförvaltningen

Karolina Samuelsson
förvaltningschef

TKF

SBF

KFF

BUF

22
-18
O
-53
-12

23
-14
O

O

O

31
-10
O
-18
-8
O

-83

-93

-36

41
46
52
-208 -33 -57
O
O
O
-91 -30 -192
-480 -181
-2
O
O
O
-779 -245 -251

-212

-36

-13

-295

-129

-49

-77

-3

-26

GVF

SOF

-23 -615

-805 -268 -866

HSF

LK SUMMA

82
91
-130
-5
O -211
-301 -27
-21 -18
-400
O
-852 -261

-75

-475
-211
-789
-724
-400
-2600

O

-1000

-927 -261

-3600
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~Region

~Gotland
Tekniska nämnden 2015-09-23

TN §

202

Protokoll

Sänkning av internhyror 2016

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden beslutar att sänka nämndernas internhyror 2016 med 1 %, vilket
motsvarar 5,0 mnkr.

Föredragande; ekonomichef Mats Renborn.
Tekniska nämnden har fatt i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2015 med
.förslag på hur sänkta in'te~nhyror 2016 och framåt om 5,0 mnkr ska effektueras och hur
hyressänkningen kommer att påverka respektive nämnds budgetram. (RS 2015-05-28 § 149)
Bedömning
Teknikförvaltningen bedömer att internhyrorna kan sänkas schablonmässigt med 1 % för
samtliga nämnder. Underlag till ramberäkningar kommer att tas fram tillledningskontoret
under oktober.

Protokollsutdrag

RS

; - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - 1 · · _..

I Justerare:

L____,

- - .

Utdragsbestyrkande:
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Led ni ngskontoret

Ärendenr RS 2015/520

1 (1)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Bo Magnusson

Datum 12 oktober 2015

Regionstyrelsen

Uppdrag. Arbetssätt kring hur Best Practice kan spridas samt
rapportera hur pågående process att utveckla SF:s roll för ökad
kostnadseffektivitet fortskrider
Förslag till beslut
Arbete hur Best Practice kan spridas skall bedrivas inom ramen för samrådsgrupp
mellan ledningskontoret och Serviceförvaltningen och via de nätverk som finns inom
region Gotland.
Bakgrund
Ledningskontoret fick RS au 2015-06-04 § 228 uppdrag att redovisa hur Best Practice
kan spridas samt rapportera hur pågående process att utveckla SF:s roll för ökad
kostnadseffektivitet fortskrider

I samband med beslut om regelverk för Service förvaltningen beslutades också att
samrådsgrupp skall bildas mellan ledningskontoret och Serviceförvaltningen för
fortsatt utveckling av Serviceförvaltningens ~änster och för spridning av goda
exempel
Servicedirektören har fått uppdrag av regiondirektören att ansvara för denna
samrådsgrupp.
I de strategiska nätverken behandlas koncernstyrning ur alla perspektiv. Det är därför
naturligt att nätverken utgör en del j att inhämta behov av stöd, fånga upp behov av
nya stöd~änster samt synpunkter och erfarenheter av regelverkets tillämpning. Även
andra nätverk bildats för att samordna och utveclda ~änster skall arbeta för spridning
av goda exempel.

Bedömning
I de strategiska nätverken behandlas koncernstyrning ur alla perspektiv. Det är därför
naturligt att nätverken utgör en del j att inhämta behov av stöd, fånga upp behov av
nya stöd~änster samt synpunkter och erfarenheter av regelverkets tillämpning.

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Region Gotland

Besöksadress

Visborgsalh~n

Postadress SE-G21 81 Visby

19

Telefon +46 (O}498 26 90 00

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

JD

Gotland
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Ledningskontoret
Äsa Hög berg

Ärendenr RS 2015/521
Handlingstyp

1 (2)

Tjänsteskrivelse

Datum 8 oktober 2015

Regionstyrelsen

Uppdrag. Förslag hur resultaten i kommunkompassen,
medborgarundersökningen, insiktsmätning mm ska inarbetas i
ordinarie st yr- och planeringsprocess
Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner ledningskontorets förslag till hantering av resultat.
Bakgrund
Region Gotland genomför årligen ett antal enkäter, attitydundersökningar, brukaroch patientenkäter mm. Resultaten från dessa används på olika sätt i
förbättringsarbetet ute i verksamheterna. Redovisning sker i samband med den
ordinarie uppföljningsprocessen, oftast i delårsbokslut och årsbokslut.
Resultat i de undersökningar som inte är direkt verksamhetsspeciftka, såsom
medborgarundersökningen och kommunkompassen är svårare att se hur det ska
implementeras i regionen. Den här skrivelsen fokuserar på dessa två undersökningar.
Medborgarundersökningen
• Fokuserar på medborgarnas attityder till Gotland som plats, Region Gotland och
deras möjlighet till inflytande
• Genomförs årligen
• Finns med i koncernstyrkortet under samhällsperspektivet och
brukarperspektivet
Kommunkompassen
• U tvärderar kommuners styrning och ledning utifrån ett medborgar- och
brukarperspektiv
• Genomförs vart fjärde år
• Finns delvis med i koncernstyrkortet under processperspektivet
förslag på hantering av medborgarundersökningen och
kommunkompassen
När medborgarundersökningens resultat kommer till regionen ska
koncernledningsgruppen ta del av resultatet och prioritera eventuella åtgärder. Man
kan välja att prioritera områden som har störst effekt på index eller sådana som har
lägst betyg. Det är viktigt att i samband med prioriteringen också besluta om hur de
utvalda områdena ska komma in i den ordinarie planeringen. Besluten ska
dokumenteras av koncernledningsgruppen.

Region

Region Gotland
Besöksadress Visborgsa!len 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

{,

Gotland

69

Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/521

Kommunkompassens resultat kommer mer sällan vilket betyder att
koncernledningsgruppen i samband med det årliga arbetet med verksamhetsplan
behöver göra en uppföljning av förbättringsområdena från kommunkompassen och
se vad som gjorts och vad som behöver arbetas med framåt. Det ska framgå av
koncernledningsgruppens verksamhetsplan vad som har bäring på resultatet av
kommunkompassen.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Ärendenr RS 2015/522
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 8 oktober 2015

Regionstyrelsen

Uppdrag. Inventering enkelt byggbar mark i våra tätorter, i
samverkan med SBF och TKF (RS au 2015-06-04 § 228)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner upprättad inventering av enkelt byggbar mark inom del
av tätorterna.

Bakgrund
Regionstyrelsens arbetsutskott gav 2015-06-04Iedningskontoret i uppdrag att göra en
inventering av enkelt byggbar mark i våra tätorter. Teknikförvaltningen har på
ledningskontorets uppdrag genomfört en sammanställning av outnyt~ade byggrätter
inom detaljplaner på regionens mark i serviceorterna på Gotland. Inventeringen
omfattar orterna Fårösund, Lärbro, Slite, Roma, Kattbammarsvik, Klintehamn,
Hemse och Burgsvik. För Visby har en inventering gjorts redan tidigare, resultatet av
denna redovisas nedan.
Resultatet
Inventeringen visar att det finns ett antal detaljplaner inom serviceorterna som inte
har nyt~ats fullt ut. Många av planerna är av äldre årgång, 50- och 60-tal, och det
finns i en del fall osäkerheter kring villcen typ av bostäder som planen möjliggör för.
Detta måste i flera fall utredas närmare eller kan prövas i en bygglovsansökan.
Inventeringen har sammanfattningsvis gett följande resultat.
1. Fårösund
Inom 16 fastigheter medger detaljplanen att bygga bostäder i någon form.
Huvudsakligen handlar det möjligheter att förtäta områden med småhus, 4 av
fastigheterna ligger redan för försäljning via mäklare. Atminstone en av
fastigheterna kan vara möjlig att bebygga med flerfamiljshus. Bilaga 1-4
redovisar de aktuella fastigheternas läge.
2. Lärbro
Inom 4 fastigheter medger detaljplaner att bygga bostäder och att förtäta
befindiga bostadsområden. En tomt för småhus ligger för försäljning via
mäldare. Bilaga 5-6 redovisar de aktuella fastigheternas läge.
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3. Slite
Inom 14 fastigheter medger detaljplaner att bygga bostäder och att förtäta
befintliga bostadsområden. I huvudsak lägre fristående hus av
småhuskaraktär, men i enstaka läge kan det vara möjligt med flerfamiljhus.
Av fastigheterna ligger 6 hos fastighetsmäklare för försäljning. Bilaga 7-10
redovisar de aktuella fastigheternas läge.
4. Roma
Här finns 2 fastigheter med mark planlagd för bostäder, som inte nyttjats fullt
ut. Dels en småhustomt och dels en större fastighet om 15000 kvm som idag
utgör jordbruksmark. Bilaga 11 redovisar de aktuella fastigheternas läge.
5. Katthammarsvik
Här finns inga outnyttjade byggrätter inom planlagd mark som ägs av
regionen.

6. Klintehamn
Inom 10 fastigheter medger detaljplaner att bygga bostäder och att förtäta
befintliga bostadsområden. Till delar handlar det om möjlighet att förtäta
inom befintliga småhusområden, 2 av tomterna ligger för försäljning hos
fastighetsmäldare. Vissa fastigheter kan ha förutsättningar för att bebygga
med flerfamiljshus. Bilaga 12-14 redovisar de aktuella fastigheternas läge.
7. Hemse
Inom 6 fastigheter medger detaljplaner att bygga bostäder och att förtäta
befintliga bostadsområden. I huvudsak handlar det om möjlighet att förtäta
inom befintliga småhusområden, 2 av tomterna ligger för försäljning hos
fastighetsmäldare. Enstaka fastighet kan ha förutsättningar för att bebygga
med flerfamiljshus. Bilaga 15-17 redovisar de aktuella fastigheternas läge.

8. Burgsvik
Inom 12 fastigheter medger detaljplaner att bygga bostäder och att förtäta
befintliga bostadsområden. I huvudsak handlar det om möjlighet att förtäta
inom befintliga småhusområden, men ett par av fastigheterna kan vara
möjliga att bebygga med flerfamiljshus. Bilaga 18-21 redovisar de aktuella
fastigheternas läge.
9. Visby
Här finns följande områden tillgängliga för byggande av bostäder inom
planlagd mark:
- Kv Adjutanten yttre A 7. Av de fyra tomterna är tre anvisade till
Godandshem och en till PEAB.
- Kv Kopparslagaren Terra Nova. Del av området kommer att anvisas för
byggande av SÄBO. Del av området, uppskattningsvis 40-50 Igh, kan
bebyggas med flerfamiljshus.
- Kv Såpsjudaren Terra Nova. Hela fastigheten anvisad till Boldok, som i
dagsläget har byggt en etapp och påbörjat en andra etapp (av 4 möjliga).
- Kv Sergeanten yttre A 7. Här kommer en detaljplan att vara klar under 2016
där det möjliggörs byggande av ca 300 lägenheter, ett tiotal radhus och ett
tiotal småhus. Markanvisning har skett till 4 olika byggherrar omfattande ca
ls01gh.
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Ett antal av de tomter/ fastigheter som redovisas ovan återfinns på den
"försäljningslista" som regionen har gett fastighetsmäklare i uppdrag att sälja. Denna
lista innehåller ett 50-tal objekt och bifogas som bilaga 22.

Bedömning
Genomförd inventering av visar att visar att det finns ett relativt stort antal byggbara
fastigheter som regionen äger, men att dessa i många fall består av småhustomter
som flnns till försäljning via mäklare. Det fluns även ett antal markområden där
detaljplanerna, utan närmare granskning, inte ger någon klar anvisning kring vilken
typ av bebyggelse som kan medges. För att säkerställa i vilken omfattning dessa kan
bebyggas med flerfamiljshus behöver närmare granskning och prövning av de
aktuella detaljplanerna göras.

Ledningskontoret

Per Lindskog

tf regiolldirektO'r

Bilagor:
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

Exp till:

1-4
5-6
7-10
11
12-14
15-17
18-21
22

Kartbilagor Färösund
Kartbilagor Lärbro
Kartbilagor Slite
Kartbilaga Roma
Kartbilagor Klintehamn
Kartbilagor Hemse
Kartbilagor Burgsvik
Försäljningslista mäklaruppdrag

Teknikförvaltningen, Mark- och stadsmiljö
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Socialnämndens sammanträde 16 september 2015

Protokoll

SON § 107

Information. Minskat behov av fler platser i särskilt boende i
Hemse
SON 2015/314
• SON/Au § 68

. TJ5nstesl<rlvelse 24 augusti 2015

Socialnämndens beslut
•

Socialnämnden konfirmerar tidigare beslut 1 april 2015, SON § 50, med anledning
av att efterfi:ågan är stötst i Visby.

Enligt socialförvaltningens plan för särskilt boende för äldre från 2012 var inriktningen
att beroeode på behov så borde 50 platser byggas i Visby och tio platser i Hemse. Över
tid har dock behoven förändrats.
På Hemse äldreboende finns idag 40 platser. Boendet ägs aven privat fastighetsägare.
En eventuell tillbyggnad är inte möjlig på befintlig fastighet. Det krävs mer mark. För
intilliggande mark, som ägs av regionen, finns en detaljplan som i dagsläget inte möjlig·
gör byggnation. Med anledning av det behov som finns idag, fattade socialnämnden i
april beslut om att inte bygga ut Hemse rudreboende.

Från sociull,iimndCIIs s<1J1Jmant/'iide
Ola Undval/ rC) hänvisar till diskussionen i nämnden när sttategisk plan för 2016-2018
behandlades i april 2015. Han yrkade då att den ursprungliga planen att bygga ytterligare
10 platser i Hemse skulle kvarstå. Men nämnden beslutade att bifalla förvaltningens
förslag om att inte bygga ut Hemse äldreboende.

P,.tokollsantcckning
Oppositionen står kvar vid sitt ställningstagande i april 2015 när beslutet om strategisk
plan 2016-2018 för socialnämnden fattades. Oppositionen yrkade då att den ursprungliga planen att bygga ytterligare 10 platser i Hemse skulle kvarstå.

Expedieras
EkonomichefAnna·lena Gutedal

IUtdragsbestyrkande:

l

/3
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Ärendenr SON 2015/314
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen
Anna-Lena Gutedal

1 (1)

Datum 24 augusti 2015

Socialnämnden

Minskat behov av fler platser i särskilt boende i Hemse
Enligt socialförvaltningens plan för särskilt boende för äldre från 2012 så var
inriktningen att beroende på behov så borde 50 platser byggas i Visby och tio
platser i Hemse. ÖVer tid har dock behoven förändrats. Tidvis är platser
tomma på Sudergården vilket tyder på att behovet av platser på södra Gotland
redan täcks, medan efterfrågan på platser har ökat i Visbyområdet.
På Hemse äldreboende finns idag 40 platser. Boendet ägs aven privat
fastighetsägare. En eventuell tillbyggnad är inte möjlig på befintlig fastighet, det
krävs mer mark. F ör intilliggande mark, som ägs av regionen, finns en
detaljplan som i dagsläget inte möjliggör byggnation. En eventuell ändring av
en detaljplan kan ta flera är. Det är dessutom förenat med höga kostnader att
göra om eller bygga till enligt underlag från teknikförvaltningen och
fastighetsägaren.
Med anledning av det behov som finns idag fattade socialnämnden i april
beslut om att inte bygga ut Hemse äldreboende. Istället utökas antalet platser
på planerat boende j Visby från 50 rill60 platser. Boendet ska byggas och ägas
av privat aktör. Projektering pågår och byggnation av boendet går ut på anbud
som en hyresavtalsupphandling i slutet av september. Boendet planeras vara
klart för dtiftstart under tredje kvartalet 2017.
SOCialförvaltningen

Marica Gardell
socialdirektör

I
Besöksadress Visborgsallen 19

EMPOst reglstrator-son@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lena Johansson

Datum 2015-10-08

Regionstyrelsen

Uppdrag i samband med strategisk plan och budget
2016-2018 - Utvecklingsplan för kollektivtrafiken
Förslag till beslut
Förslaget om en utvecklingsplan för kollektivtrafiken för att öka tillgängligheten över hela ön, behandlas samordnat med det pågående trafikplaneringsarbetet, det regionala trafikförsörjningsprogrammet och inför kommande trafikupphandlingar.

Bakgrund
Ledningskontoret har i samverkan med teknikförvaltningen fått i uppdrag att ta
fram en utvecklingsplan för kollektivtrafiken för ökad tillgänglighet över hela
ön. Planen ska behandla bl.a. halvtimmestrafik, ökad samordning med skolskjutstraflken, fler kvälls turer, beställningstrafik samt knutpunkter för att underlätta bussbyten.
Tjänsteskt"ivelsen är framtagen i samverkan med teknikförvaltningens planerings- och utvecklingsavdelning.
Den allmänna kollektivtrafiken delas på Gotland in i stadstrafiken, landsbygdstrafiken och närtrafiken. Inom stadstrafiken gjordes förra året 237 8S6 resor.
Huvudlinjen Lasarettet - Öster - Gråbo har på vardagar i princip halvtimmestrafik från tidig morgon till tidig kväll. Ilandsbygdstrafiken finns 13 linjer. På
stomlinjema mellan Visby och Slite, Fårösund, Klintehamn och Hemse är trafiken tätast, med mellan ett 10- till iS-tal dubbelturer per dag. Ett par linjer har
mellan 6 - 8 dubbelturer per vardag. Övriga har ett fåtal dubbelturer per vardag, flera av dem trafilceras uteslutande på skoldagar. En tur på en linje (Hemse
- Burgsvik) drivs som beställningstrafik, och ska bokas dagen före resan. Inom
landsbygdstrafiken gjordes förra året 664 408 resor. Närtrafiken är ett komplement till landsbygds trafiken och körs på förmiddagar två dagar i veckan från
varje socken till närmaste tätort antingen Visby, Slite, Fårösund, I<.lintehamn
eller Hemse. Trafiken är öppen för alla. Resor ska förbeställas senast dagen
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före resan. Resenären kan vara ca. två timmar på tätorten, för att därefter resa
hem igen. Inom närtrafiken gjordes förra året 2 376 resor.
Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik och ett komplement till den
allmänna kollektivtrafiken. Under särskilda förutsättningar kan personer med
funktionshinder ansöka om fård~änst.
Inom grundskolan åker ca 2 000 elever skolskjuts varje dag. Utöver skolorna i
Visby är skolorna fördelade över hela Godand, med tyngdpunkt i anslutning till
de större tätorterna Hemse, Slite, Roma och Klintehamn. Allmänheten har
möjlighet att i mån av plats åka med skolskjutsarna.
På uppdrag av Region Godand togs utredningen, Effektivare samordning
av kollektivtrafik och skolskjuts, fram 2013. Bakgrunden var behovet av att
samordna kollektivtrafiken för att uppnå ett bättre utbud och minskade kostnader. Syftet var att utreda hur skolskjuts och den allmänna kollektivtrafiken
kan samordnas med hänsyn till utbud, linjenät, planering av trafiken, organisation och behov av särskilt planeringssystem. I utredningen föreslogs bl.a. att i
ett kort perspektiv, öka samordningen inom befintlig organisation och i ett
längre perspektiv, en förbättrad samordning genom att ansvaret för all samhällsbetald trafik finns på en fÖlvalming.
I Vision Gotland 2025 finns målbilden/ strategin:
•

Genom att 140-vägarna utvecklas till snabba och säkra matarvägar och
kollektivtrafikens stomlinjer byggs ut, krymps avstånden på Gotland.

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i länen har enligt lagen om kollektivtrafik (Lag 2010:1065) bl.a. till uppgift att ta fram regionala trafikförsörjningsprogram som ska innehålla behov och mål och vara en plattform för
arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i regionen. De ska också fatta beslut
om allmän trafikplikt, d.v.s. sådan regional kollektivtrafi!, som samhället avser
att ta ansvar för och teckna avtal om. Beslut om allmän trafi!,pW,t bör tas i god
tid inför utgången av trafikavtal och nya anbudsförfaranden påbörjas. Region
Gotlands regionala trafikforsörjningsprogram behandlades av Tekniska
nämnden i december 2013. I programmet anges att revideringar av programmet bör göras under varje mandatperiod.
De övergripande målen i Gotlands regionala trafikförsörjningsprogram är:
•

Kollektivtrafiken ska utöka tillgängligheten och medföra miljöförbätttingar.

•

Antalet resor inom kollektivtrafiken ska öka.
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Avseende tillgänglighet menas här dels hur tillgänglig kollektivtrafiken är; hur
användbar, enkel och säker trafiken är. Dels avses hur geografiskt tillgänglig
kollektivtrafiken är; som vilka platser som nås och hur ofta. Målen fOr tillgänglighet är:
•

Kollektivtrafiken ska ge goda möjligheter till enkla och smidiga vardagsresor: till arbete, utbildning, service och fritid.

•

Kollektivtrafiken ska bidra till ökad rörlighet. Fler ska oftare kunna använda den.

•

Allmänhetens och kundemas uppfattning om kollektivtrafiken som ett
bra resval ska öka.

Några av de åtgärder som ingår är fortsatt satsning på stomlinjer, med god
turtäthet och konkurrenskraftiga restider, och ett samordnat nät av stomlinjer,
landsbygdstrafik och plustrafik (nu närtrafik). Andra åtgärder är sådana som
förenklar resandet, ökar tillgängligheten och förbättrar trafiksystemens olika
delar som t.ex. trafikmiljöer, gång- och cykelvägar, biljettsystem, bytespunkter,
växling mellan trafiksIag, pendlarparkeringar för bil och cykel. Ytterligare åtgärder är samverkan, mellan t.ex. kollektivtrafiken och skolskjutsverksamheten,
den fysiska planeringen och trafikplaneringen och med Trafikverket. En tillkommande faktor som kan bidra till att öka tillgängligheten är planer om system för samåkning och kollektivtrafikinformation som finns inom ramen för
Regional Digital Agenda för Godand.

Bedömning
Den geografiska tillgängligheten till kollektivtrafiken är lägre i glesbebyggda
områden med lågt befolkningsunderlag. Tillgängligheten till arbete, service och
fritidsaktiviteter blir därmed sämre än i mer tättbebyggda områden. Ungdomar,
kvinnor, äldre och andra som saknar tillgång till bil är de som särskilt påverkas
av kollektivtrafikutbudet. Dessa områden trafikeras dock av den särskilda kollektivtrafiken, som skolskjutstrafiken och fård~änsten. Behovet av att resa ser
olika ut i olika åldersgrupper. Kännedom om olika åldersgruppers resebehov är
viktiga för att se vilka behov kollektivtrafiken kan tillgodose.
Kollektivtrafikens! marknadsandel är på Godand 7 'lo, genomsnittet för riket är
27 'lo. För ett ökat kollektivtrafikresande bedöms generellt att användbarheten/relevansen (att kollektivtrafiken är ett reellt alternativ för resande sett till
t.ex. avgångstider,.linjesträckning och enkelhet), kunskapen om trafIken och
produktfördelen (gentemot bilen) är de vil<tigaste faktorerna. Av länen har
Godand lägst andel vad gäller relevansen och kunskapen, medan andelen för
produktfördelen är relativt hög. Hos kunderna i kollektivtrafiken på Godand
l Uppgifter från Kollektivtrafikbarometern 21014.
http://www.svenskkollektivtrafik.se/verktyg-och-system/kollektivtrafikbarometern/
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ligger "nöjdheten" över medel bland länen. Resultaten visar både på de svårigheter som ligger i att få till stånd ett effektivt trafiksystem i en region med få
invånare och ett högt landsbygdsboende, och på möjligheterna, då samtidigt
kollektivtrafiken fördelar noteras och kunderna är relativt nöjda med trafiken.
Att öka antalet resenärer och att öka tillgängligheten ingår i det regionala trafikförsörjningsprogrammets övergripande mål (se ovan). De deImål och åtgärder
som ingår omfattas av ambitionen att öka tillgängligheten över hela ön i likhet
med förslaget om en utvecklingsplan för kollektivtrafiken. Flera av punkterna i
förslaget ingår som tänkbara åtgärder i programmet. Men dessa aspekter kan
behöva fördjupas och tydligare belysas i arbetet med att utveckla kollektivtrafiken.
I detta förlopp finns den revidering av det regionala trafikförsörjningsprogrammet som ska göras under varje mandatperiod. Programmet ska bl.a. fungera som stöd för beslut om allmän trafikplikt. De besluten bör tas i god tid
inför utgången av trafikavtal. Nuvarande avtal för landsbygdstrafiken och skolskjutstrafiken löper t.om. sommaren 2019. För att se till de samverkansfördelar det kan medföra, tillsammans med övrig samhällsbetald trafik, har ett förvaltningsövergripande samarbete diskuterats. Förslaget om en utvecklingsplan
för att öka tillgängligheten över hela ön bör behandlas samordnat med det pågående trafikplaneringsarbetet, det regionala trafikförsörjningsprogrammet och
inför kommande trafikupphandIingar.

Per Lindskog
Tf regiondirektör
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Tjänsteskrivelse

Datum 18 september 2015

Regionstyrelsen

Fördelning av medel för personalkostnadsökning 2016
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta föreslå fullmäktige att medel för
personalkostnadsuppräkning 2016 fördelas enligt förslaget.
Bakgrund
Merparten av lönekollektivavtalen löper ut 2016-03-31 och det är i dagsläget inte
möjligt att göra en bedömning av på vilka nivåer avtalen kommer att hamna. I
budgetförslaget för 2016 finns 52 mkr avsatt för personallwstnadsökningar. Inget
särskilt jämställdhetsutrymme är avsatt i nästa års budgetförslag.
Ett förslag till fördelning av medel för personalkostnadsökningar har tagits fram där
vissa prioriteringar ändå har gjorts utifrån jämställdhet men också utifrån
kompetensförsörjning och marknadslöneläget. Prioriteringen ger procentnellt något
större uppräkning för socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och bam- och
utbildningsnämnden än för övriga nämnder.
En treårig handlingsplan för jämställda löner kommer att tas fram under hösten efter
genomförd lönekardäggning. Särskilt avsatta medel finns inte för 2016 vill,et innebär
att jämställdhetsprioriteringar ska göras inom det utrymme som finns. Anvisningar
kommer att delges nämnder/förvaltningar efter att handlingsplanen fastställts.
Nämnd/ styrelse
Tekniska nämnden (SBF)
Tekniska nämnden (11<..1")
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kultur- och fi:itidsnämnden
Bam- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelsen
Totalt

Tkr
1400
780
400
320
810
12750
2850
16400
15500
790
52000

Region Gotland
Besöksadress VjsborgsallE~n 19

Telefon +46 (O}498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-52I 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Förvaltningens samlade bedömning och motivering av förslaget till
beslut.
Ledningskontorets bedömning är att det för 2016 inte finns utrymme för mer
markerade prioriteringar. Utfallet i avtalsrörelsen 2016 kan resultera i lönepåslag som
inte ryms inom budget. Det måste i så fall hanteras genom effektiviseringar eller
besparingar i verksamheten.

~.

Eli~~"':1Jrr;
HR-direktör

(
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Ärendenr RS 2015/515
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 1 september 2015

Regionstyrelsen

Inventering av stora, komplexa projekt i Region
Gotland - ett kunskapsunderlag
Förslag till beslut
• Godkänna inventeringen av stora komplexa projekt i Region Gotland

Bakgrund
I samband med budgetberedningen fick ledningskontoret i uppdrag att inventera
vilka projekt som pågår i organisationen. "Alla projekt måste ha politiska beslut

avseende syfte, mål, ansvar, budget och tidplan. Detta gäller såvälprojekt av
regionutvecklande karriär som projekt av mer administrativ typ. Alla projekt
ska följa projektmodeUen"{RS 2015-05-28 § 141)
Alla projekt ska följa Region Gotlands projektmodell enlig ett beslut i
Koncernledningsgruppen hösten 2014. Ledningskontoret har haft en genomgång av
projektmodellen i alla förvaltningars ledningsgrupper. Förvaltningarnas
kvalitetsansvariga har uppdraget att ansvara för införandet av projektmodellen i sina
respektive förvaltningar. Regionen har genomfört flera projektledarutbildningar.
Sammanlagt har 78 medarbetare deltagit i utbildningen i regionens regi mellan 2012 2014.
Många använder region Gotlands projektmodell för att systematiskt lösa uppgifter
som inte är så omfattande till sin karaktär. Inventeringen syftar till att ge en samlad
bild av de stora och mer komplexa projekten.
Vad som är ett stort, komplext projekt är en bedömningsfråga. för att underlätta för
förvaltningarna att värdera sina pågående projekt fick de ta ställning till fyra kriterier.
Samtidigt ombads de utvärdera kriterierna.
•
•
•
•

Komplext projekt med stora konsekvenser för många
människor/ organisationer
Många människor och kompetenser ingår i projektorganisationen
Har en kostnad (ink! arbetstid) som överstiger ett visst belopp (500 tkr?)
Projektets utfall leder till stota driftkostnader (över ett visst belopp per år?)

Slutsatser och förslag
Förvaltningarna har rapporterat totalt 61 projekt (se sammanställning bilaga 1).

b
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Det ftnns politiska beslut bakom många av projekten. Då frågan som ställts i
inventeringen tyvärr innehöll flera frågeställningar, går det inte att säga om de
förtroendevalda i alla lägen fattat beslut om "syfte, mål, ansvar, budget och
tidpJan".
På frågan vem som är projektägare varierar svaren från att det är en nämnd, till en
avdelning, till att det är en ~änsteman. Enligt Region Gotlands projektrnodell är
projektägaren:
• en fysisk person
• huvudansvarig fOI projektet och dess resultat
• beslutar om projektets genomförande
• beslutar hur projektet ska ftnansieras
• fonnulerar projektdirektiv (både förstudie och huvudprojekt). Av direktivet
framgår:
- syftet med projektet
- projektmål
- tids- och resursramar
- projektorganisation (övergripande)
- former för löpande återrapportering av projektet
• utser styrgruppsdeltagare
• utser projekrledare och tydliggör projekrledarens befogenheter
• utser eventuellt även en projektcontroller

• fastställer projektplan
• har ansvar för projektbudgeten och har därmed attesträtt, som kan delegeras till
projektledaren
• är ett viktigt stöd till projektledaren
• är ordförande i styrgruppen (kan delegeras)
• följer löpande projektet och ansvarar fOr att syfte och mål uppnås
• ansvarar för att projektresultatet överlämnas tilllinjeorganisationen och
förutsättningar skapas [ör att avsedda effekter uppnås

Förslag: Om ett projekt förväntas blir stort/komplext ska projektägaren ta fram ett
projektdirektiv (syfte, mål, ansvar, budget och tidplan) som underlag till politiskt
beslut.
Stort, komplext projekt?
Det har varit svårt för många att bedöma vad som är ett stort, komplext projekt.
Utvärderingen av kriterierna har lett fram till ett förslag på definition samt en
checklista.
Ett projekt definieras som stort/komplext om ett eller flera ktiterier uppfylls
1. Många personer/ organisationer är involverade
2. Projektkostnaden inklusive arbetstid överstiger 500 tkr
3. Projektet har många inbördes beroenden mellan olika delar och aktiviteter
4. Projektresultatet väntas leda till stora konsekvenser - stora effekter eller stor
ekonomisk påverkan - för människor och/ eller organisationer
(internt/ externt)
Checklista for att projektägare i fOrväg ska kunna bedöma om ett projekt
forväntas blir stort/komplext
1. Kommer det att krävas omfattande arbete?
2. Är uppgiften som ska lösas svåröverskådlig, dvs. där man inte på förväg har
alla svar, vet hur delar ska eller kommer att interagera?
3. Finns det en tydlig bild av vad som ska åstadkommas?
4. Kommer det att krävas samarbete i nya konstellationer?
5. Finns det motstridiga uppfattningar?
6. Finns det ollim organisationskulturer att ta hänsyn till?
7. Kommer det att ta lång tid?
8. Innebär arbetet att lösa uppgiften stora föränru:ingar för många personer?
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Förslag: KLG fattar beslut om gemensamma kriterier och att i enlighet med detta
ändra projektmodellen.
Kunskap på köpet
Inventeringen har inte berört förstudier. I samtal i samband med inventeringen har
fler ändå lyft fram att stora, komplexa projekt borde, i större omfattning än i dag,
förgås av förstudier som tydliggör t ex vad ett projekt ska åstadkomma, om det finns
förutsättningar att starta ett huvudprojekt, vilka risker man tar, vilka konsekvenser
projektet kan leda till och om nyttan blir större än kostnaderna.

Frågan om att samla de stora, komplexa projektens direktiv på ett ställe har också
diskuterats och slutsatsen är att det dokumenthanteringssystem som just nu,
successivt införs i Region Gotland borde kunna rymma en gemensam plattform för
de större, komplexa projekten.

Ledningskontoret

Per Lindskog
Tf regiondirektör
Lotten von Heijne
Verksamhetsledare samverkan och
organisationsutveckling, ansvarig för
projektmodellen

Bilagor:

Bilaga l - Sammanställning av projekt
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Vem är
projektägare?

Finns ett
politiskt beslut:

syfte, mäl,
ansvar, budget
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Projektet

drivs enl.
regionens

och tidplan

projektmo
dell?

Ja

Förenklad

HSN
1

Rätt använd kompetens
(RAK)

2

Äldreteam

3

Bra flöde

4

Bra sjukskrivning

5

Standardiserade vårdförlopp

6

Rehabiliteringsgaranti

7

Akut omhändertagande ink!
utbildningsuppdrag
akutmottagningen

8

IT-lösningar i vården

9

Priosatsning (psykiatri och
IFO), osäkert om detta är ett
projekt.

10 Förbättringsprogram diabetes, SIL

cathrine Malmqvist!
Ann~Char[otte

Lorehn

Maria Dalemar/Marika

Ja

Förenklad

Gardell
Cathrine Malmqvist!

-

SKL-modell

Cathrine Malmqvist

Ja

(initialt)

Maria Dalemar/

Ja

RCC-modell

Thomas Kunze
cathrlne Malmqvist

Ja

Initialt

Maria Dalemar

Ja

Förenklad

Maria Dalemar

Ja

-

Marie Hälin HSF /
Chistina Godarve SOF

Ja

SKL-modell

-

Cathrine Malmqvist

Förbättrings
modell

Maria Dalemar/
Thomas Kunze

Ja

RCC-modell

12 Våld i nära relationer - skapa
riktlinjer och rutiner utifrån
den nya föreskriften. Pågår
till tom dec 2015.

Kvalitetschef

Ja

Ja

13 Genomförandeplaner individens delaktighet och
inflytande. Syftar till att ge
personer med
funktionshinder delaktighet i
skapande av genomförande
planer. Pågår tom oktober
2015

Kvalitetschef

Ja- nationell
satsning pil

ja

14 Utbyte av alla trygghetslarm
till digitala. Pågår tom dec
2015.

Kvalitetschef

no.
Ja

Ja

15 Digital nattillsyn. Test har
genomförts och under
hösten ska en plan för ev.
fortsatt arbete skapas.
16 Tidig rehabilitering i hemmet
- projektet avslutas nu i
augusti.

Kvalitetschef

Ja

Ja

Kvalitetschef

ja

ja

11 Aortascreening

SON

personer med
funktionshinder.
Ingär även i

handlingsplan
utifriln FN:s
konvention om

mänskliga
rättigheter för
personer med
funktionsnedsättni

Bilaga 1

108

Region Gotland
Ledningskontoret
.... ,,"'J och

SON

RS 2015/515,

Ärendenr

Vem är

1" UJ"""

5 (7)

:~~fs:

drivs enl.

~~~~~~~~au:get

deli?

beslut:
syfte, mäl,

projektägare?

regionens

IUI L::>C 1I1111L1

~;;

Oklart HSF?

Har tagits upp i
gemensamt AU

Vet ej

18 SKL - Prio skolan

~~~~eu

Jonsson

Ja

SKL projekt
modell

19 SIwians digitalisering

~~~tU 1 Jonsson

Ja

~~~~;ojekt

,

17

av
medHSF

i

BUN

GVN
Ja

20 F - huset

TN

21

TI.

• .,.

22

D •.

".

•

'LVJ~M ,,~,

TN

Ja Cav Rs)

Ja

m

Ja
Ja

23 Projekt Kryssniogskaj. Är en
del av

TN

Ja Cav Rs)
Ja

24 Projekt Infrastruktw:. Är en
del av

TN

Ja

Ja

25 VA ,1, ,en
26 Va-plan, V

TN
TN

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

,.-1

Burgsvik.Klinteha~ (Södra

lina;;')
. ,en, Visby
27
av hus
28 Om- och ,;m
03
,\T~by
29 Murgrönan Aktivitetspark

TN
TN

30 Södra Hällarna
31 Almedalen, lekplats

;,~ :~~~·~U"
TN :Jenny Iversjö)

32 Almedalen damm

TN (Jenny Iversjö)

Ja,

r55'
33 A7, irlf,o'
av gator, vägar och p;;:;k
34 Almedalsveckan, trafik och
markupplåtelse

TN
Lindskog)

Ja,

TN (Jenny Iversjö)

de
Ja

:N

...

i

ia,
ia,
Ja,

i

,rl,

i

,,,rloe'

Ja
Ja

",rlo.'

';mnden

~ochhäli

I

III

KFN
35 Crime Time Gotland (KFF
., ."
beräknas
formell
pågå t oLm 2017)
36 Gotland Art Week (KFF
endast marginellt delaktiga,
beräknas pågå t o m 2017)

KFF

",rlo.'

Ja
"00 ,

Nej
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Finns ett
pOlitiskt beslut:

Projektet
drivs enl.

syfte, mäl,
ansvar, budget

regionens

och tidplan

dell?

projektmo

KFN fortsättning
37 "Bungemuseet pro futura"
(KFF projektägare, Gotlands
museum utreder på KFF:s
uppdrag). Beräknas pågå t o m
2016
38 Fårösunds fihnkluster (GVF
projektägare, KFF dock den
mesta verksamheten, Projektet
avslutas 2016-06-30)
39 Roma kungsgårds utveckling
(formellt inget projekt, mera
ett utredningsuppdrag, men
med KFF som
sammanhållande
projektledare)
40 Murgrönan/Solberga skola
(oklart vem som är
projektägare?) TK SBF eller
KFF?)
41 Fenix' nördprojekt (KFF
projektägare, Arvsfonden
finansierar, beräknas pågå t o
m 2018)
42 Ribs (KFF /Film på Gotland
projektägare, EU-finansierat,
beräknas pågå t o m 2018)
43 Gotland Film Lab (KFF /Film
på Gotland projektägare, EUfinansierat, beräknas pågå t
2017)
44 Världsarvsstaden 20 år/Kultur
i natten/Visbydagen (formellt
inget projekt, snarare en
förvaltnings övergripande
utredning)

KFF

45 Planera för att

Per Lindskog/Lisa
Stark

Ja

Ja

Per Lindskog/Anders

Ja

Ja

KFF

KFF/Film

p~

Gotland

KFF/Film

p~

Gotland

RS
Migrationsverket ska driva
asylboende utifrån gemensam
avsiktsförklaring

46 Ny utbildnings- och
arbetslivs förvaltning

Jolby

47 Tillväxtprojektet

Per Lindskog

Ja

Ja

48 Revidering av vision 2025
(RUS)

Per Lindskog

Ja

Ja
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Vem är
projektägare?

Finns ett
politiskt beslut:

Projektet
drivs enl.

syfte, mäl,
ansvar, budget

regionens

och tidolan

projektmo
dell?

RS fortsättninq
49 Bryggeriet

RD

Ja

50 Programmet för
kryssningsverksanahet

RD

Ja

51 Implementering av
biogas strategin

RD

Ja

52 Ledningssystem för
informationssäkerhet.

Avd. säkerhet och
beredskap

ja

53 Införande ave-arkiv/digital
långtidslagring och
informationslagringsanvisning
ar

Avd. säkerhet och
beredskap

54 Upp gradering av HR - system

Avd. säkerhet och
beredskap

55 Fastställande och
genomförande av Regional
digital agenda (RDA)

Avd. säkerhet och
beredskap

56 !T-teknisk plattform som
etapp 1 inlduderar
manageringsverktyg,
skrivarlösning och utbyte epost- och kalendersysytem i
samverkan med SF

LK

Ja

57 Införande aven funktion för
företags- och evenemangslots
(2013-2015)

RS/5F
58 Ombyggnationer kök

Josefine Jessen

Ja

Ja

59 Byte av mailsystem

Bo Magnusson

Ja

Ja

60 Byte av manageringslösning

Bo Magnusson

Ja

Ja

61 Byte av printlösning

Bo Magnusson

Ja

Ja

~Region
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01

Rs § 287
Au § 279

Motion. Fördjupad granskning av intern styrning och kontroll av
hälso- och sjukvärdsnämndens förvaltning
RS 2015/407

- Motion 2015-06-15
- Ledningskontoret 2015-08-21

Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

Eva Nypelius (e), Simon Härenstam (M) och Johan Thomasson (FP) har skrivit en motion där
de yrkar att en oberoende fördjupad granskning avseende den interna styrningen och
kontrollen av hälso- och sjukvårdsnämnden och dess fÖlvaltning genomförs.
Bakgmnden är enligt motionärerna att det i dagsläget är svårt att bedöma om hälso- och
sjukvården har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet och om den
finansiella rapporteringen är tillförlitlig.
Problematiken kring kostnadsutvecklingen och styrningen av hälso- och sjukvården är,
som motionärerna också påtalar, ingen ny fråga och är heller ingen fråga som är specifik
för Gotland. Samtidigt ligger årets prognostiserade underskott på nivåer som är högre
än på många år och ger stora återverkningar på hela Region Gotlands verksamhet. En
orsak som spetsat till situationen är den drastiska minskningen av olika typer av
stimulansbidrag, särskilt den s.k. kömiljarden som under ett par år skapat en situation
där verksamhetens gtundiäggande ekonomiska obalans inte synts tydligt.
Genom åren har olika åtgärdsprogram tagits fram, senast nu, som också nämns i
motionen, Struktur 2015. Det finns en hög medvetenhet i hälso- och sjukvårdsledningen
om de problem som måste hanteras och det pågår ett målmedvetet arbete med dessa
bl.a. inom ramen för Stmktur 2015. Från ledningskontorets sida har vi fullt förtroende
för det arbete som drivs av hälso- sjukvårdsledningen. I rådande situation är därför
ledningskontorets bedömning att en oberoende granskning som specifikt riktar sig mot
styrningen och kontrollen av hälso- och sjukvården försvagar dess ledning i det
systematiska arbete som pågår.
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Regionstyrelsen 2015-09-17

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01

Rs § 287 forts
Au § 279

I samband med beslut om besparingsuppdrag 2016-2018 (RF § 181, 2015-06-15) fick
regionstyrelsen i uppdrag att anlita SKL:s analysgrupp för en genomlysning av Region
Gotlands ekonomi och styrning enligt upplägget nulägesanalys, Eramtidsanalys,
ekonomistyrning. Inom ramen för detta uppdrag bör speciellt fokus läggas på hälso- och
sjukvården med hänsyn till verksamhetens strukturella problem, men då utifrån ett
koncernstyrningsperspektiv. Ledningskontoret bedömer att i nuvarande skede är detta
det mest ändamålsenliga sättet att belysa den problematik motionärerna vill ha belyst
utan att störa pågående utvecklingsarbeten.
Expedieras:
Ledningskontoret - enheten för ekonomit kvalitet och styrning

Utdragsbestyrkande:

Justerande:

I

I
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 21 augusti 2015

Regionstyrelsen

Motion. Fördjupad granskning av intern styrning och kontroll av
hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning
Förslag till beslut
Motionen anses besvarad genom nedanstående förslag till åtgärd.
Bakgrund
Eva Nypelius (C) m fl har skrivit en motion där de yrkar att en oberoende fördjupad
granskning avseende den interna styrningen och konttollen av hälso- och
sjukvårdsnämnden och förvaltningen genomförs. Bakgrunden är enligt motionärerna
att det i dagsläget är svårt att bedöma om hälso- och sjukvården har en ändamålsenlig
och kostnadseffektiv verksamhet och om den finansiella rapporteringen är tillförlitlig.
Bedömning
Problematiken kring kostnadsutvecklingen och styrningen av hälso- och sjukvården
är, som motionärerna också påtalar, ingen ny fråga och är heller ingen fråga som är
specifik för Gotland. Samtidigt ligger årets prognostiserade underskott på nivåer som
är högre än på många år och ger stora återverkningar på hela Region Gotlands
verksamhet. En orsak som spetsat till situationen är den drastiska tninskningen av
olika typer av stimulansbidrag, särskilt den sk kömiljarden som under ett par år
skapat en situation där verksamhetens grundläggande ekonomiska obalans inte synts
tydligt.
Genom åren har olika åtgärdsprogram tagits fram, senast nu, som också nämns i
motionen, Struktur 2015. Det finns en hög medvetenhet i hälso- och
sjukvårdsledningen om de problem som måste hanteras och det pågår ett
målmedvetet arbete med dessa bl a inom ramen för Struktur 2015. Från
ledningskontorets sida har vi fullt förtroende för det arbete som ch'ivs av hälsosjukvårdsledningen. I rådande situation är därför ledningskontorets bedömning att
en oberoende granskning som specifikt riktar sig mot styrningen och kontrollen av
hälso- och sjukvården försvagar dess ledning i det systematiska arbete som pågår.
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I samband med beslut om besparingsuppdrag 2016-2018 (RF § 181,2015-06-15) fick
regionstyrelsen i uppdrag att anlita SKL:s analysgrupp för en genomlysning av
Region Gotlands ekonomi och styrning enligt upplägget nulägesanalys,
framtidsanalys, ekonomistyrning. Inom ramen för detta uppdrag bör speciellt fokus
läggas på hälso- och sjukvården med hänsyn till verksamhetens strukturella problem,
men då utifrån ett koncernstyrningsperspektiv. Ledningskontoret bedömer att i
nuvarande skede är detta det mest ändamålsenliga sättet att belysa den problematik
motionärerna vill ha belyst utan att störa pågående utvecklingsarbeten.

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

2 (2)

115

CENTERPARTIET

GOnflND

Folkpartiet liberalerna

Motion:

Fördjupad granskning avseende den interna styrningen och
kontrollen av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Sjukvården på Gotland har under många år haft stora underskott i sin verksamhet och
underskottet för 2015 fortsätter att öka och närmar sig nu enligt prognos ca 70 miljoner
kronor.
Det är i dagsläget svårt att bedöma om hälso- och sjukvården har ändamålsenlig och
kostnadseffektiv verksamhet och om den finansiella rapporteringen är tillförlitlig.
Det pågår åtgärder inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att komma tillrätta med
underskotten och arbetet med bland annat Struktur 2015 har förutsättningar att bidra till
detta.
Men de återkommande underskotten och de återkommande problemen avseende
exempelvis bemanning och arbetsbelastning för personalen inom sjukvården på Gotland gör
att det behövs en fördjupad granskning avseende den interna styrningen och kontrollen av
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Den oberoende fördjupade granskningen av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bör därför
exempelvis besvara följande frågor:
•
•
•
•
•
•
•

Hur är styr- och kontrollprocessen i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upplagd?
Hur fungerar tillsynen av styr- och kontrollprocessen?
Görs väsentlighets- och riskanalyser av verksamheten och hur beaktas dessa i den
interna styr- och kontrollprocessen?
Vilka styrningsåtgärder och kontrollaktiviteter förekommer?
Finns tydliga informationskanaler inom Hälso- och sjukvården såväl vad avser nya
regler/rutiner som när man internt upptäckt brister i organisationen?
Hur säkerställs att förbättrings- och förändringsförslag tas tillvara?
Hur säkerställs att medarbetama är delaktiga i förbättrings- och förändringsarbetet?

Med anledning av ovanstående yrkar vi;
att en oberoende fördjupad granskning avseende den intema stymingen och kontrollen av
Hälso- och sjukvårds nämnden och förvaltningen genomförs.
För Borgerlig samverkan 2015-06-15

Eva Nypelius
Centerpartiet

Simon Härenstam
Moderaterna

Johan Thomasson
Folkpartiei
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Ärendenr RS 2015/557
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lisa Stark
Ulrika Jansson

Datum 6 oktober 2015

Regionstyrelsen

Principer för hantering av buffert för kostnader kopplade till
asylboende
Förslag till besl ut
Regionstyrelsens anslag på 5 miljoner kronor för eventuella extrakostnader till följd
av asylverksamhet på Gotland hanteras enligt de principer som ledningskontoret
utarbetat.
Bakgrund
Region Gotland har sedan i juli i år en avsikts förklaring tillsammans med
Migrationsverket och Arbetsförmedlingen om asylverksamhet på Gotland. Syftet är
att möjliggöra för Migtationsverket att bedriva verksamhet med cirka 250 platser för
asylsökande vuxna och familjer på ön. Inriktningen är att skapa förutsättningar för
tidig integtation i förhoppningen om att många av de personer som beviljas
uppehållstillstånd ska välja att bosätta sig på Gotland.
Regionfullmäktige har i budget för 2016 avsatt en summa om fem miljoner kronor
att användas för eventuella kostnadsökningar för Region Gotland som inte ersätts
genom de statliga asylersättningarna till kommuner och landsting. Det politiska
ansvaret för hur dessa medel används har regionstyrelsen. Anslaget kan likställas med
en buffert. Ledningskontoret har tagit fram förslag till principer för hur dessa medel
ska fördelas samt hur den praktiska hanteringen ska gå till.

Bedömning och rekommendationer
Den ekonomiska bufferten inrättas för att ge regionen tid att lära om faktiska
kostnader och intäkter. Eftersom vi ännu inte har någon god kunskap om hur de
faktiska kostnaderna och resultatet av återsökning från staten faller ut, föreslås att
bufferten hanteras ett år i taget. I ett långsiktigt perspektiv (efter 2017) bör bufferten
ersättas av justeringar i budgetramar. Det är inte hållbart i längden att kompensera
verksamheterna ekonomiskt i efterhand. Ansvariga förvaltningar och nämnder bör
från början av ett verksamhetsår veta vilka resurser som finns till förfogande.

Principer

Bufferten ska under det första året enbart användas för direkta extrakostnader som
uppstår till följd av verksamhet lamten till asylsb"kande vuxna och familjer på Gotland
och som inte ersätts enligt asylersättningsförordningen.
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V erksamhetsökning/ -utveckling till följd av att personer som fått uppehållstillstånd
bosätter sig och folkbokför sig på Gotland är inflyttning. Bufferten täcker inte sådana
kostnader.
Täckning ska även kunna ges för faktiska kostnader som i och för sig ryms inom
asylersättningsförordningen men där de statliga schablonerna är lägre än
verksamhetens faktiska kostnad.
En nämnd som har ett positivt resultat i bokslutet kan inte kompenseras för några
kostnadsökningar då uppdraget sammantaget genomförts inom befintlig budgetram.
Hantering

Bufferten hanteras genom justeringar i bokslutet, efter anvisning från
ledningskontoret. Regionstyrelsen tar beslut om justeringar i bokslutet efter förslag
från ledningskontoret.
Den här hanteringen ktäver att förvaltningarna i redovisningen kan särskilja
kostnader kopplade till asylsökande personer på Gotland. Serviceförvaltningen har i
uppdrag att säkerställa att redovisningen görs på rätt sätt.

Ledningskontoret
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Ärendenr RS 2015/5
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Asa Högberg

Datum 12 oktober 2015

Regionstyrelsen

Avrapportering uppdrag till bUdgetavstämning hösten 2016
Förslag till beslut
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
Fortsatt arbete med uppdragen ska ske under 2016.
Bakgrund
I samband med beslut om delårsrapport 1 i regionfullmäktige, 2015-06-15, § 178,
togs beslut om att ge ledningskontoret och övriga förvaltningar uppdrag att vidta
följande åtgärder med bäring på 2016.
Uppdrag till alla förvaltningar:
- Alla utbildningar, konferenser och resor ska prioriteras i gemensamma
ledningsgrupper, antingen på avdelningsnivå eller på förvaltningsnivå. Gemensamma
kompetensutvecklingsplaner för enheter, avdelningar och förvaltningar ska finnas.
- Utökningar av antal medarbetare ska kunna kopplas till tydliga beslut.
Förvaltningarna ska ha kontroll på samtliga rekryteringsprocesser, antingen via
centralisering eller via tydliga regelverk som kontinuerligt följs upp.
- Centrala inköpsavtal skall följas, varje förvaltning ska utse en ansvarig som ska följa
detta.
Uppdrag tillledningskontoret:
- Gemensamma riktlinjer för kick off, konferenser och personalvård ska tas fram
och beslutas.
- En förnyad och tydlig resepolicy med syfte att begränsa resekostnaderna ska finnas
beslutad inför 2016.
- Ett larmsystem ska utformas så att ofrivilliga tillsvidareanställningar av tvååringar
inte sker.

Aterrapportering ska ske till budgetavstälpningen den 19 - 20 oktober.

Äterrapportering
Alla utbildl1il1gar, kOlIformser och resor ska prioriteras i gemmsamma ledllil1gsgrupper, alltillgen på
avdell1il1gsl1ivå eller på flrvaltllillgs11ivå.
Generellt kan sägas att förvaltningarna arbetar med kompetensutveckling utifrån
verksamhetens behov och att beslutsdelegationen ligger i linjen. Undantag eller andra
särskilda fall ska beslutas på nästa nivå. Ett antal fÖlvaltningar beskriver att man
gemensamt gör kartläggningar utifrån styrkor och behov och identifierar
utvecklingsområden. Vissa av dessa områden är kopplade till medarbetarnas
kompetens.
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Utökningar av antal medarbetare ska kUlzna kopplas ti!! tydliga beslut. Förvaltningarna ska ha
kontro!! på samtliga rekryteringsprocesser, antingen via centralisering e!!er via tydliga rege/verk som
kontinuerligt fiiljs upp.
De allia flesta förvaltningarna hanterar utökrllng av antal medarbetare i
ledningsgruppen. Där kan förvaltningens behov samordnas, information om
tillgängliga resurser i förvaltningen finns, möjlighet till omelisponering eliskuteras mm.
HR-chefen har en samordnande funktion på de flesta förvaltningarna.
Centrala inkiipsavtal ska!!fol/as, varje flrvaltning ska utse en ansvarig som skafolja detta
Alla förvaltningar har inte utsett en ansvarig som ska följa upp att avrop sker enligt
de avtal som finns. I de fall det inte finns används internkontrollplanen som ett
verktyg för att följa upp avtalstrohet.
Gemensamma riktlinjerfor kick off, konferenser och personalvård ska tas fram och beslutas
Uppdrag:
gemensamma riktlinjer ska tas fram
Syfte:
regionen ska ha en gemensam hållning i dessa frågor
kostnadseffektivitet
Idag finns få gemensamma riktlinjer för områden som uppdraget omfattar. Det enda
tydligt uttalade gemensamma aktiviteten är jubileumsgåvan som delas ut till
medarbetare med 25 års anställningstid i regionen. Riktlinjerna tillämpas av samtliga
förvaltningar. Det finns också riktlinjer för representation, uppvaktning m m,
antagna av regionfullmäktige 2009 där kick-off, konferenser m m är omnämnda.
Området konferenser är normalt knutet till utveckling av verksamhet och arbetssätt
och genomförs då det finns behov av det. Externa konferenser innebär ofta
samarbete med andra aktörer liksom omvärldsbevakrllng i övrigt. Interna konferenser
är en arbetsform som tillämpas för utveckling av den egna verksamheten då det ger
ett mervärde att fokusera och avsätta mer samlad tid än ett orclinarie möte i
verksamheten.
Idag nyt~as web-konferenser och telefonmöten i allt större utsträckning för att
undvika resor och hotellkostnader då konferenserna genomförs på fastlandet.
Av de i uppdraget nämnda aktiviteterna är kick-off och mer allmänna
personalvårdsinsatser mer av karaktären sociala aktiviteter för att stärka samhörighet
och avstamp för något nytt.
Riktlinjerna bör tydligt avgränsa meUan kompetensutveckling och sociala aktiviteter.

En fornyad och tydlig resepoliry med syfte att begränsa resekostnaderna ska finnas beslutad tltfiir
2016
en förnyad och tydlig resepolicy
Uppdrag:
Syfte:
begränsa resekostnaderna
Det fmns idag riktlinjer för ~änsteresor, antagna 2010. Andan i dessa är att resor ska
göras på ett kostnadseffektivt sätt, innefattande god planering, billigaste fårdsätt och
effektiv tidsanvändning. Förutsättningen för resor är självklart att de är viktiga för det
uppdrag medarbetaren har.
Regionens kollektivavtal anger nivån på de olika ersättningar som betalas ut i
samband med ~änsteresor.
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Ett larmsystem ska utformas så att ofrivilliga tillsvidareanställningar av tvååringar inte sker
Lagen om anställningsskydd ska förhindra osäkra anställningsförhållanden för
personer med långvariga visstidsanställningar. Det finns två regler som
sammanhänger med det lagda uppdraget:
Efter visstidsanställning! ar som tillsammans omfattar mer än tolv månader den
senaste treårsperioden har en anställd företrädesrätt till lediga jobb, förutsatt att
hen har den kompetens som normalt krävs för arbetet.
Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren
antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie
i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.
Lag (2007:391)

Personalansvarig chef ansvarar för rekrytering av medarbetare inom sitt område.
Erfarenhet från liknande arbete är ofta en merit och underlättar ingången i arbetet.
Det är många gånger en direkt fördel att ta in medarbetare som, utöver
yrkeserfarenhet, också känner till organisationen. Det är därför inte naturligt att
avsluta anställningar av det skälet att man når LAS tidsgtänser för återanställning
respektive fast anställning. Lika viktigt är det naturligtvis att avsluta anställningar där
personer inte visar sig lämpliga för fortsatt arbete i regionen.
Det kan vara svårt att ha kontroll på om den man anställer varit anställd inom andra
verksamheter i regionen även om det redan idag finns tillgång till aktuell information
via HR-systemet i form av så kallade LAS-listor. Den kritiska tidpunkten för att
uppnå uppdragets önskvärda effekt, undvika ofrivilliga tillsvidareanställningar, är
snarare redan efter ca 10 månader då personen når företrädesrätt till likartat arbete
inom regionen när det finns vakanser. Vid denna tidpunkt är det viktigt att avsluta
anställningar där personen inte uppfyller regionens kompetenskrav.
Inom flera förvaltningar finns en uppföljning genom de resursteam som hanterar
vikarier. Inom övriga förvaltningar ligger ansvaret på personalansvarig chef.
Idag finns lalmsystem genom LAS-bevaltningen i fOlm av tekniskt stöd och inom
flera verksamheter genom samordnad vikariehantering.
Ledningskontoret
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Ärendenr RS 2015/280

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 21 oktober 2015

Regionstyrelsen

Exploateringsplan 2016-2020
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om tilldelad
exploateringsbudget för 2016. Budgeten ska tilldelas regionstyrelsen.
Bakgrund

Regionstyrelsen beslutade 2015-05-28, § 150 om att fastställa exploateringsplan och
exploateringsbudget för 2016-2020. Beslut om tilldelning av budgetmedel ska ske i
regionfullmäktige vilket inte gjordes i samband med regionstyrelsens beslut.
Bedömning

Exploateringsplan fastställs för en planperiod som omfattar 5 år.
Exploateringsbudget ska beslutas för ett år och uppdateras i samband med
budgetberedning årligen. För 2016 är budgeten uppdelad på utgifter för infrastruktur
om 34 400 000 kronor och inkomster om 18 500 000 kronor. Utgifter för VA är
8 200 000 kronor och inkomster 7 400 000 kronor. Ledningskontoret föreslår att
regionfullmäktige beslutar att tilldela exploateringsbudget till regionstyrelsen och att
medlen används enligt den fastställda exploateringsplanen.
Ledningskontoret

Per Lindskog
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Bilaga 1

Exploateringsbudget 2016-2020

Arbetsmaterial

Reviderad 2015-04-27

Bostadsprojekt och infrastruktur
Utfall 2014
Utgifter

Prognos 2015

Inkomster

Utgifter

Budget 2016

Inkomster

Utgifter

Budget 2017

Inkomster

Utgifter

Plan 2018

Inkomster

Utgifter

Plan 2019

Inkomster

Utgifter

Plan 2020

Inkomster

Utgifter

Totalt perioden 2014-2020

Inkomster

Utgifter

Adjutanten A7
VA
Sergeanten/Malajen A7
VA
Löjtnanten/Majoren A7
VA
Kaptenen A7
VA
Hela Yttre A7
VA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 300

67 600

23 400

23 400

6 100

13 000

11 500

21 700

14 000

11 000

16 000

11 000

7 500

3 000

3 000

6 000

6 000

7 400

7 400

4 000

4 000

3 000

3 000

2 500

600

5 500

600

8 000

800

800

800

800

500

6 500

0

0

5 000

5 000

5 000

0

0

4 000

2 000

4 000

0

0

0

0

0

0

8 000

3 500

0

0

13 000

14 500

0

0

30 000

30 000

VA
Kolgården vid Filmgym

5 500

500

5 000

0

7 600

Såpsjudaren T Nova

7 500

Inkomster
0

1 000

VA
Järnvägen SöderC

5 000

VA
Torslunden Visby N

2 000

VA
Bryggeri Hamnkontoret
VA
Skenet, Ljuset mm Visborg

8 000

3 500

VA
Hela Visborg Strukturplan

4 000

9 000

7 500

3 000

4 000

VA
Östercentrum

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

VA
Bergbetningen

2 000
VA

Kopparslagaren T Nova
VA

700

1 500

1 500

800

800

1 600

1 500

0

0

2 000

0

0

0

2 200

3 000

1 600

1 600

Totalt infrastruktur

7 600

14 100

16 100

17 000

34 400

18 500

26 500

25 000

23 000

31 000

10 000

21 500

10 000

15 000

127 600

142 100

Totalt VA

3 000

3 000

6 800

6 800

8 200

7 400

4 800

5 600

3 000

3 000

0

0

0

0

25 800

25 800

Sammanställningen avser projekt där Region Gotland har ett ekonomiskt åtagande för utbyggnad av infrastruktur och andra samhällsnyttiga anläggningar.
I tillägg till dessa projekt finns ett antal privata bostadsprojekt där regionen inte har några ekonomiska åtaganden.

Byggande av bostäder inkl infrastruktur Region Gotlands mark

Bilaga 2

Arbetsmaterial

Reviderad 2015-04-26

Exploateringsplanens period
Projekt

Utfall 2014
Lägenhet

1

Adjutanten A7

2

Sergeanten/Malajen A7

Prognos 2015

Småhus

84

Lägenhet

Småhus

48
14

Budget 2016
Lägenhet

Budget 2017

Småhus

Lägenhet

65

65

50

50

Småhus

Plan 2018
Lägenhet

Småhus

Lägenhet

Plan 2020

Småhus

Lägenhet

Plan 2021

Småhus

Lägenhet

Totalt perioden 2015-2020

Småhus

Lägenhet

Småhus

178

0

150

14

100

49

30

55

0

10

10

0

40

0

30

0
0

50
24

Sergeanten/Malajen A7

50

50

25

50

3

Såpsjudaren T Nova

25

4

Kolgården vid Filmgymn

60

5

Järnvägen SöderCentrum

6

Torslunden Visby Norr

30

7

Östercentrum Visby

50

50

50

100
90

0

40

40

110

30

863

93

8

Kopparslagaren T Nova

9

Visborg Strukturplan
Totalt

25

Plan 2019

40

50
169

0

73

14

155

0

165

40
15

30

15

40

39

160

15

170

0

140

25

140

0

Sammanställningen avser främst projekt där Region Gotland väntas få ett ekonomiskt åtagande för utbyggnad av infrastruktur och andra samhällsnyttiga anläggningar.
I tillägg till dessa projekt finns ett antal privata bostadsprojekt som redovisas på annan plats.

Hyresrätt
Bostadsrätt/äganderätt

Byggt

Kvar

Sammanfattning av resp projekt under hela projekttiden

1

Adjutanten A7

84

180

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

2

Sergeanten/Malajen A7

0

400

Totalt ca 400 lgh, radhus o småhus. Markanvisningstävling för 200 lgh klar våren 2015. Plan klar hösten 2015. Byggstart möjlig tidigt 2016.

3

Såpsjudaren

25

55

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

4

Kolgården

60

20

Studentlgh klara 2015. Återstår att markanvisa ett mindre område. Plan finns.

5

Järnvägen

0

110

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

6

Torslunden

0

30

Dagvattenmagasin utreds. Kvarvarande byggbar mark begränsad.

7

Östercentrum

0

150

Flera privata investerare vill planlägga. RG tar fram ett gestaltningprogram 2015. Därefter planläggning av del av p-ytorna.

8

Kopparslagaren

0

40

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

9

Visborg strukturplan

0

300

Enligt Strukturplan Visborg kan 700-800 lgh byggas, varav 300 inom egen mark. Planläggning krävs. När behövs bostäderna?

169

1 285

Totalt

= Planlagt

Byggande av bostäder inkl infrastruktur Privat mark

Bilaga 3

Arbetsmaterial

Reviderad 2015-04-26

Exploateringsplanens period
Projekt

Utfall 2014
Lägenhet

Prognos 2015

Småhus

Lägenhet

Småhus

Budget 2016
Lägenhet

Småhus

Budget 2017
Lägenhet

Småhus

Plan 2018
Lägenhet

Plan 2019

Småhus

40

Lägenhet

Plan 2020

Småhus

Lägenhet

Plan 2021

Småhus

Lägenhet

Totalt perioden 2015-2020

Småhus

10

Lägenhet

Småhus

10

Skenet Visborg

40

10

11

Kolgården vid Filmgymn

10

10

0

12

Järnvägen SöderCentrum

70

70

0

13

Snäckgärdsbaden 2

25

60

0

14

Östercentrum Visby

100

0

28

0

80

0

0

0

50

20

15

Solberga Park/Änge

16

Bläckfisken VMC

17

Fältgatan R&L

18

Visborg Strukturplan

19

Vändburgs hamn

20

Eriks Bro

21

Västerhejde Tomatboden

22

Tofta Bjärs

23

Östersol Kattvik
Totalt

35

50

50

30

25

28
25

20
20
20

50
20

20

17
14

29
25

20

0

35

0

42

46

150

20

140

10

95

0

75

0

0

0

60

0

0

17

0

0

14

29

25

0

537

76

Sammanställningen avser främst projekt där marken har en privat ägare och där Region Gotland inte har några ekonomiska åtaganden
Hyresrätt
Bostadsrätt/äganderätt

Byggt

Kvar

Sammanfattning av resp projekt

10

Skenet Visborg

0

50

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

11

Kolgården vid Filmgym

60

20

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

12

Järnvägen SöderCentrum

0

110

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

13

Snäckgärdsbaden 2

65

60

Mörkfors köper fastigheten och Hökerum har ansökt om bygglov för etapp 2 med ca 35 lgh inom området. Etapp 3 är planlagd för ca 25 lgh.

14

Östercentrum

0

100

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

15

Solberga Park/Änge

56

28

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

16

Bläckfisken

0

80

Wisab vill planlägga för ca 80 lgh och riva Motorcentralen. Planläggning pågår. Byggstart osäker, 2018?

17

Fältgatan R&L

20

0

Ungdomsbostäder inflyttade 2014

18

Visborg strukturplan

0

500

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

19

Vändburgs hamn

0

70

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

20

Eriks Bro

0

17

Detaljplan under antagande. Ger möjlighet att bygga 17 småhus.

21

Västerhejde Tomatboden

0

0

Mer info senare

22

Tofta Bjärs

0

43

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

23

Östersol Kattvik

0

25

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

201

1 103

Totalt

= Planlagt

67

Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/610

1 (2)

Handlingstyp Rapport

Henry Henziger

Datum 2015-10-13

Regionstyrelsen

Månadsuppföljning september - ledningskontoret samt
politikerorganisationen
Förslag till beslut
Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

ledningskontoret - prognos för 2015 efter september
Prognos helår (mnkr):
+6,0
(föregående prognos +5,3)
Perioden jan-sep (mnkr)

+4,6

Kommentar:
Kontorets budgetavvikelse på årsbasis bedöms för närvarande uppgå till +6,0 mnkr.
Överskottet förklaras i huvudsak av kontorets buffert och till vakanser bland annat
på en av direktörsposterna, koncernövergripande anslag, samt i övrigt till
återhållsamhet mot bakgrund av det fastställda åtgärdspaketet.
Åtgärdspaketets del i överskottet beräknas till ca 1,7 mnkr, vilket i stort kopplas till
vakanshållning av ~änster, samt till de utvecklingsanslag kontoret hanterar såsom
anslagen för näringsliv, utbildning och stimulans biogas med flera där aktiviteten hålls
nere på en lägre nivå.
Den förbättrade prognosen jämfört med delårsrapport 2 förklaras i stor av att
kostnaderna för stimulans biogas räknats ner ytterligare, samt att asylprojektet inte
beräknas åtgå i tidigare beräknad prognostiserad omfattning.
För perioden januari-september uppgår det justerade resultatet till +4,6 mnkr vilket i
stort hänförs till motsvarande poster som gäller för helårsprognosen.

Politikerorganisationen - prognos för 2015 efter september
Prognos helår (mnkr):
+0,4
Kommentar:
Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för
anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelsen, revision, överförmyndarnämnd,
valnämnd och patientnämnd.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se
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F ör regionfulhnäktige och regionstyrelsen prognostiseras ett samlat överskott om
närmare 0,2 mnkr. För överförmyndamämnd och patientnämnd beräknas ett samlat
överskott om drygt 0,2 mnkr. Prognosen för revision och valnämnd beräknas för
närvarande ligga på budgeterad nivå.
Ledningskontoret

Per Lindskog

tf regiondirektör
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Serviceförvaltningen

1 (1)

Ärendenr SF 2015/3
Handlingstyp Rapport

Charlotte Fahlen

Datum 2015-10-09

Regionstyrelsen

RS 2015/610

Månadsuppföljning september - serviceförvaltningen
Förslag till beslut
Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Prognos för 2015 efter september

Prognos helår (mnkr):

+ 11,5

Perioden jan-sept (mnkr):

+ 15,5

(föregående prognos +11,0)

Kommentar:
Förvaltningens budgetavvikelse på årsbasis bedöms f n uppgå till + 11,5 mnkr vilket
innebär ca 2 % av årets omslutning. Prognosen är förbättrad med 0,5 mnkr jämfört
med föregående rapport. I prognosen har hänsyn tagits till direkta effekter av
stoppaketet så som, vakanshållning av *nster, minskade konsultkostnader, inställda
utbildningar mm. Den samlade effekten av stoppaketet är dock svår att bedöma.
Uppskattningsvis har åtgärderna sammantaget gett ett par miljoner kronor i
besparing.
Förvaltningens överskott beror i huvudsak på outnyttjad buffert (+3,0 mnkr),
förseningar i ombyggnation av tillagningskök vilket medfört delårseffekt på
hyres ökningar (+ 1,5 mnkr) och tillfålliga överskott inom IT och
fordonsverksamheten.
Prismodellerna för pc som ~änst och fordonsleasing är uträknade på en 3 till 4årsperiod. Betalmodellen är paketerad på ett enkelt sätt för kunderna, vilka betalar
samma summa varje månad, medan kostnaderna kan varierar stort mellan åren. I år
beräknas båda ~änsterna redovisa tillfålliga stora överskott.
Under året har även effektiviseringar av ~änsteproduktionen genomförts vilket lett
till kostnadsminskningar inom framför allt IT-verksamheten.

Serviceförvaltningen

Karolina Samuelsson
servicedirektör
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Ärendenr
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Nic/as Oh/ander

Datum 21 oktober 2015

Regionstyrelsen

Månadsrapport september 2015
Förslag till regionstyrelsen för beslut

•
•

Månadsrapporten godkänns
Arbetet inom nämnderna fortsätter enligt förslaget i delårsrapport
2:2015, (RSAU 2015-10-20)

Bakgrund

Ledningskontoret har sammanställt nämndernas månadsrapporter för
september. Månadsrapporterna är främst inriktade på ekonomisk prognos för
helåret. Totalt prognostiseras ett resultat på -78 mnkr vilket innebär en
avvikelse på -79 mnkr jämfört med budget. I jämförelse med delårsrapport
2:2015 (augusti) har resultatet försämrats med 6 mnkr. Förändringen beror
dels på lägre skatteintäkter men också på försämrat resultat på nämnder.
Prognosen för nämndernas nettokostnadsavvikelse mot budget uppgår till -103
mnkr. Underskotten är hänförbara till hälso- och sjukvårdsnämnden
(-95 mnkr), socialnämnden (-41 mnkr). Sedan delårsrapport 2 har socialnämndens prognos försämrats med ytterligare 2 mnkr medan hälso- och
sjukvårdsnämnden ligger kvar på samma prognos. Överskott beräknas för
ledningskontoret inklusive politikerorganisationen (7 mnkr), semceförvaltningen (12 mnkr), tekniska nämnden (9 mnkr), (fördelat O mnkr på
samhällsbyggnad och 9 mnkr på teknikförvaltningen), och barn- och
utbildningsnämnden (1 mnkr), gymnasie- och vuxenutbildnings nämnden
(4mnkr). Övriga nämnder/ förvaltningar prognostiserar nollresultat.
Nästa prognos för skatteintäkterna lämnas i december 2015.
Bedömning

Ledningskontoret konstaterar att den ekonomiska situationen är fortsatt
bekymmersam då det prognostiserade resultatet fortfarande visar på ett stort
underskott för 2015. Prognosen har försämrats ytterligare jämfört med
delårsrapport 2. Arbete i enlighet med besluts förslaget i samband med
delårsrapport 2 och de riktlinjer som fastslagits där bör fortsätta.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se
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Org nr 212000-0803
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Region Gotland

Resultaträkning, mnkr

BUd9~~

Prognos

2015
Intäkter

201

4025
-8384

Kostnader

Bokslut

2014

4100

4238

-8395

-219

-216

-8379
-219

-4578

-4511

-4360

4507

4534

4370

Finansiella kostnader

21
-28

16
-38

24
-22

Arets resultat

-78

1

12

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter
Finansiella intäkter

Sammanställning av månadsrapport per nämnd/förvaltning, mnkr
Nämnd/förvaltning

Budget

Prognos

2015

Helårsavvikelse

Tidigare
prognos
(helårs
avvikelse)

Bokslut

2014

Regionstyrelsen, varav

235

216

19

17

20

(Po//tikerorganisation)

24
211

23

1
6

O

-12

12

1
5
11

2

205

10

191

182

9

9

24

51

51
131

Byggnadsnämnden

22

22

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

13

13

O
9
O
O

O
9
1
1

20

140

(Ledningskontoret)
(5erviceförva/tningen)

Tekniska nämnden, varav
(Samhä//sbyggnadsförva/tningen)
(Teknikförva/tningen)

Kultur- och fritidsnämnden

8

4
1
2

140

140

O

1129

1128

1

O
O

O
7

286

282

4

7

-2

Socialnämnden

1172

1213

-41

-39

-31

Hälso- och sjukvärdsnämnden

1328

1423

-95

-95

-35

4516

4619

-103

-99

-14

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Summa
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Ärendenr RS 2015/637
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Mats Jansson

Datum 2015-09-30

Regionstyrelsen

Ansökan om medel ur anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder till
projekt Gotland - Attraktionskraft och Tillväxt
Förslag till beslut
Region Gotland med finansierar Ledningskontoret för projektet Gotland Attraktionskraft och Tillväxt med 50 procent av projektets faktiska kostnader,
sammanlagt högst l 670000 kronor, ur medel (anslag 1:1) för regionala
tillväxtåtgärder.
Beslutet avser perioden 2015-11-01 - 2018-10-31. Skriftlig slutrapport med utfall av
indikatorer ska ha inkommit senast 2018-12-31.

Bakgrund
Region Gotland är ansvarigt för det regionala utvecklingsarbetet på Gotland. Den
befintliga regionala utvecklingsstrategin "Vision Gotland 2025" är styrdokument för
arbetet.
En rad olika åtgärder har genomförts för att bredda bilden av Gotland och skapa
tydliga positions förflyttningar av Gotlands varumärke.
1&
Boendeön Gotland - För Gotland som boendeö handlar det om att vända
bilden av isolation, dåliga kommunikationer och begränsad arbetsmarknad till
att mer handla om en levande, tillgänglig ö med plats både för familj och
självförverkligande.
ID
Näringslivsön Gotland - Bilden av Gotland som företagsö har dominerats av
avstånd till kunder och marknad och dyra/långa transporter. I stället handlar
det om att mer se till de möjligheter som en levande ö, många kluster och
hög innovationspotential genom Uppsala Universitet Campus Gotland.
ID
Besöksön Gotland - Gotland är känt för sol, sommar och bad. Samtidigt har
vi natur och kultur som året runt är spännande och utvecklande resmåL
För Gotlands del är det avgörande att de tre delarna boende, besökare och företag
hänger ihop och blir del aven gemensam och långsiktig process som på bästa sätt ser
till lösningar över gränserna.
Det behövs ett långsiktigt arbete för att säkerställa den lokala attraktionskraften och
påbörja arbetet att med hållbar tillväxt nå de uppsatta målen i visionen.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Syfte
Gotland attraktionskraft och tillväxt syftar till att; med stöd i fördjupade analyser
kring boende, besökare och företag, skapa ökad kunskap och delaktighet från många
aktörer på Gotland som ändrar arbetssätt och skapar effektiva processer - bland
politiker och *nstemän - bland företag och andra aktörer - och över gränserna
mellan grupperna.
Alltför många av de gotländska aktörerna bygger sin omvärldsbild på uttalade och
outtalade sanningar. Genom projektet ska konsekventa och genomtänkta analyser
bilda en gemensam bottenplatta för viktiga diskussioner i framtidsfrågor.
Mäl
El

El

El

Övergripande mål
o Stärkt lokal attraktionskraft på Gotland, på landsbygden och i
semceorter.
O Ökad lokal samverkan för attraktiva boendemiljöer och ökad
inflyttning
o Innovativt företags klimat som utvecklar ny och existerande företag
O
Fler reseanledningar året runt till öns olika delar
Projektmål
O Stärkt lokalt mottagande av inflyttare
o Stärkt samverkan kring lokala centra för innovation och företagsstöd
O Stärkt lokalt engagemang kring utbud, evenemang och
reseanledningar året runt.
O Uppstart av lokala samarbetsgrupper inom bo och leva, verka och
etablera samt besöka.
o Tydliga system för allokering av offentliga ~änster inom fysisk miljö,
planering och hållbarhet
o Tydliga transparenta processer för offentlig service inom öns olika
delområden och semceorter.
Delmål
O
Ökad kompetens kring utvecklings faktorer och attraktionskraft hos
målgruppen
o Ökad kompetens kring hållbar utveckling
O Säkerställd kapacitet hos relevanta myndigheter över hela regionen

Genomförande
Gotlands attraktionskraft och tillväxt bygger på bred kunskapsinhämtning, analys och
kunskapsöverföring.
Kunskapsinhämtning

Tjänster upphandlas för att sköta faktainsamling från en rad olika källor. Det
handlar om offentligt tillgänglig statistik som kompletteras med insamling via
olika former av enkätverktyg.
En viktig del i kunskapsinhämtningen är att bredda perspektivet från
kunder/boende/brukare till att också avse ett representativt urval för Sverige
i helhet. Inriktningen måste vara att nå också de som är presumtiva
kunder/besökare/inflyttare för att se i vilket avseende deras bild av Gotland
avviker från de som redan bor på Gotland eller har en relation till Gotland.
Analys

Alla analysverktyg ska gå att utvärdera och kontrollera med gängse
vetenskapliga metoder. Resultat ska så långt möjligt vara allmänt tillgängliga
på projektets hemsida med förklaringar kring metoder för ihsamling och
analys.

2 (3)

74

Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

3 (3)

RS 2015/637

Kunskapsöverföring

Alla resultat av analyser presenteras vid seminarier/workshops. Dessa
kommer att genomföras lokalt på olika delar av ön samt ämnesvis för
Gotland som helhet. Målet med dessa workshops är att skapa en mötesplats
som i sig uppmuntrar till diskussion och klusterbildande.
Aktivt erfarenhetsutbyte och samverkan kommer att ske med övriga projekt
som fInansieras inom ramen för detta program. Ansvaret för detta ligger på
projektledaren.

Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2015-11-01- 2018-10-31
Kostnader

2015

2016

2017

60000

360000

360000

300000

1080000

200000

900000

500000

345000

1945000

Lokaler
Resor

15 000

15000

25000

55 000

5000

50000

50000

120000

225000

Övrigt

5000

10000

Region Gotland 1:1

135000

667500

Tillväxtverket

135000

667500

.·27o<oo()

133.5000

Personal
Köpta tjänster

Sorrimafinänsi~rin

2018

Totalt

35000

467500

400 000

1 670 000

400 000

1 670000

Bedömning
Projektet ligger helt i linje med Vision Gotland 2025 och det näringspolitiska
programmet för 2012-2015.
Motivering till beslut
Ledningskontoret anser att projekt ger en bra brygga mellan Näringspolitiska
programmet, arbetet kring Arets Tillväxtkommun och arbetet med kommande
Regionala Utvecklingsstrategi. Med fördjupade analyser och processarbete inom bo
och leva, verka och etablera samt besöka och mötas kommer vi att kunna möta fler
aktörer i ett gemensamt processarbete.
Genom Tillväxtverkets program Stärkt lokal attraktionskraft blir vi en av tio
pilotkommuner som får utökade möjligheter att parallellt med det egna projektet
följa motsvarande insatser som sker i de andra pilotkommunerna. Detta kommer att
tillföra kompetens och energi in i det egna arbetet.

Bilagor:

Bilaga 1: Beslut om projektmedel frän Tillväxtverket
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Region

Gotland
Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
Projektets namn

Gotland Attraktionskraft och Tillväxt
Uppgifter om sökanden
Sökande

Organisationsnummer

Arbetsställenummer (C FAR)

Region Gotland

212000-0803

5520-6955

Postadress

Postnummer och ortnamn

621 81 Visby
Församling/socken

Telefon och telefax

Visby

0498-26 90 00

e-post

Plusgiro / bankgiro / bankkonto

regiongotland @gotland.se
Är sökanden skyldig att redovisa moms för den
verksamhet som bedrivs i projektet?

181 Ja

Observera att intyget från Skattemyndigheten ska avse
I2rojektets verksamhet.

O Nej. bifogar intyg från Skattemyndigheten

Sökt belopp från Gotlands kommun i kronor:

Kommer ansökan om EUmedel att lämnas för projektet?

1 670000,·

OJa
I8INej

Projektorganisation
Projektledare

Kontaktperson i frågor som rör projektets ekonomi

Mats Jansson

Annette Glover

Telefon och telefax

Telefon och telefax

070·829 15 97

0498-26 94 35

e-post
mats.jansson@gotland.se

e-post
annette.glover@gotland.se

Sökandens bank
Bankens namn

Kontaktperson

Postadress

Postnummer och ortnamn

Telefon

Telefax

e-post

Sökandens revisor
Företagets namn
PWC

Kontaktperson

Postadress

Postnummer och ortnamn

Telefon

Telefax

e-post
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i bilaga till ansokan

Bakgrundsbeskrivning:
Region Gotland är ansvarigt för det regionala utvecklingsarbetet på Gotland. Den befintliga regionala utvecklingsstrategin
"Vision Gotland 2025" är styrdokument för arbetet. En rad olika åtgärder har genomförts för att bredda bilden av Gotland och
skapa tydliga positionsförflyttningar av Gotlands varumärke.
Boendeön Gotland - För Gotland som boendeö handlar det om att vända bilden av isolation, dåliga kommunikationer och
begränsad arbetsmarknad till att mer handla om en levande, tillgänglig ö med plats både för familj och självförverkligande.
Näringslivsön Gotland - Bilden av Gotland som företagsö har dominerats av avstånd till kunder och marknad och dyra/långa
transporter. I stället handlar det om att mer se till de möjligheter som en levande ö, många kluster och hög
innovationspotential genom Uppsala Universitet Campus Gotland.
Besöksön Gotland - Gotland är känt för sol, sommar och bad. Samtidigt har vi natur och kultur som året runt är spännande
och utvecklande resmål.
En analys av "Inflyttarens bild av Gotland 2014" visar på hinder som inflyttare står inför - även med en inledande dröm och
uttalad vilja att flytta till Gotland. Det handlar om att hitta lämpligt boende, barnomsorg och arbete till två parter. Det kan
också handla om mjuka värden som svårighet att komma in i en social miljö.
För Gotlands del är det avgörande att de tre delarna boende, besökare och företag hänger ihop och blir del aven
gemensam och långsiktig process som på bästa sätt ser till lösningar över gränserna.
Det behövs ett långsiktigt arbete för att säkerställa den lokala attraktionskraften och påbörja arbetet att med hållbar tillväxt
nå de uppsatta målen i visionen.
Projektets syfte: (Vad syftar projektet till?)
Gotland attraktionskraft och tillväxt syftar till att; med stöd i fördjupade analyser kring boende, besökare och företag, skapa
ökad kunskap och delaktighet från många aktörer på Gotland som ändrar arbetssätt och skapar effektiva processer - bland
politiker och tjänstemän - bland företag och andra aktörer - och över gränserna mellan grupperna.
Alltför många av de gotländska aktörerna bygger sin omvärldsbild på uttalade och outtalade sanningar. Genom projektet ska
konsekventa och genomtänkta analyser bilda en gemensam bottenplatta för viktiga diskussioner i framtidsfrågor.
Mål: (Vad skall projektet uppnå tör resultat?)
Övergripande mål
•
Stärkt lokal attraktionskraft på Gotland, på landsbygden och i serviceorter.
• Ökad lokal samverkan för attraktiva boendemiljöer och ökad inflyttning
•
Innovativt företagsklimat som utvecklar ny och existerande företag
•
Fler reseanledningar året runt till öns olika delar
Projektmål
•
Stärkt lokalt mottagande av inflyttare
• Stärkt samverkan kring lokala centra för innovation och företags stöd
• Stärkt lokalt engagemang kring utbud, evenemang och reseanledningar året runt.
•
Uppstart av lokala samarbetsgrupper inom bo och leva, verka och etablera samt besöka.
• Tydliga system för allokering av offentliga tjänster inom fysisk miljö, planering och hållbarhet
• Tydliga transparenta processer för offentlig service inom öns olika delområden och serviceorter.
Delmål
•
Ökad kompetens kring utvecklingsfaktorer och attraktionskraft hos målgruppen
• Ökad kompetens kring hållbar utveckling
• Säkerställd kapacitet hos relevanta myndigheter över hela regionen
Målgrupp: (Vem / vilka vänder sig projektet till?)
Politiker och tjänstemän inom Region Gotland. Näringslivets organisationer. Lokala utvecklingsbolag. Idrottsorganisationer
och kulturliv. Föreningar med uttalade aktiviteter inom samhällsområdet.
Projektorganisation I deltagare: (Vilka medverkar?)
Regionstyrelsens arbetsutskott utgör politisk styrgrupp tör arbetet. Regiondirektör och näringslivschef ingår i projektgruppen
tillsammans med rekryterad projektledare på Region Gotlands ledningskontor.
Genomförande: (Vad ska göras i projektet för att uppnå syfte och mål?)
Gotlands attraktionskraft och tillväxt bygger på bred kunskapsinhämtning, analys och kunskapsöverföring.
Kunskapsinhämtning. Tjänster upphandlas för att sköta faktainsamling från en rad olika källor. Det handlar om offentligt
tillgänglig statistik som kompletteras med insamling via olika former av enkätverktyg. En viktig del i kunskapsinhämtningen
är att bredda perspektivet från kunder/boende/brukare till att också avse ett representativt urval för Sverige i helhet.
Inriktningen måste vara att nå också de som är presumtiva kunder/besökare/inflyttare för att se i vilket avseende deras bild
av Gotland awiker från de som redan bor på Gotland eller har en realtion till Gotland.
Analys. Alla analysverktyg ska gå att utvärdera och kontrollera med gängse vetenskapliga metoder. Resultat ska så långt
möjligt vara allmänt tillgängliga på projektets hemsida med förklaringar kring metoder för insamling och analys.
Kunskapsöverföring. Alla resultat av analyser presenteras vid seminarier/workshops. Dessa kommer att genomföras lokalt
på olika delar av ön samt ämnesvis för Gotland som helhet. Målet med dessa workshops är att skapa en mötesplats som i
sig uppmuntrar till diskussion och klusterbildande.
Aktivt erfarenhets utbyte och samverkan kommer att ske med övriga projekt som finansieras inom ramen för detta program.
Ansvaret för detta ligger på projektledaren.
Uppföljning: (Hur ska process och resultat analyseras?)
Projektets resultat kommer att publiceras efter hand på projektets hemsida. Här kommer underlag och analyser att finnas
tillgängliga. Extern utvärdering plus löpande rapPofering till intresenter och politiker. Uppföljning vilar på regiondirrktör och
regionens koncernledning.
I
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Startdatum

Slutdatum

Kostnad

Projektledning

151101

181031

1210000

Boende nulägesanalys+analys service+kreativitet

151101

180228

635000

Besökare nulägesanalys+analys utbud+innovation

160101

180430

635000

Företag nulägesanlays+analys samarbete+tillväxt

160301

180630

635000

Processer och åtgärder' fysisk miljö, planering, hållbarhet

160301

180630

60000

Offentlig och kommersiell service för hela Gotland

160301

180630

60000

Utvärdering och slutredovisning

180701

181031

105000

Tid- och aktivitetsplan

In d ikatorer - projektets matbara resultat (utfallet ska redovisas i projektets slutrapport)
Vid projektstart

Vid projektets slut

Företag, antal deltagande

O

150

Förstudier, antal

O

3

Nätverk, antal nya

O

3

Temaindikator
Besökande, antal
Evenemang, antal
Exponeringstillfällen, antal

Produkter, antal nya

Resultatindikator

Totalt antal

varav kvinnor

varav män

200

100

100

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

Horlsont e IIa m ål
Folkhälsa

1

1

T deområden:
- bes k"riv proJe" ktet s Plåverkanmom f oljan

Projektet har inga direkta konsekvenser inom området.

Integration
Integration kommer att bevakas. Region Gotlands kompetens inom området kommer att finnas med i projektet för att
stödja, utbilda och se till att analyser och processer styrs i rätt riktning.

Jämställdhet
Jämställdheten kommer att bevakas. Region Gotlands kompetens inom området kommer att finnas med i projektet för att
stödja, utbilda och se till att analyser och processer styrs i rätt riktning.

Miljö I ekologisk hållbarhet
Projektet ska beakta aspekter som miljö och hållbarhet i såväl analys som fortsatta processer samt alltid ha ett tydligt
hållbarhetstänk i det egna dagliga projektarbetet.
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Egen personal

1080000

Extern personal I Köpta tjänster I Konsulter

1945000

Lokalkostnader

55000

Investeringar / Avskrivningar
Övriga kostnader

260000

Summa bokförda kostnader

3340000

Eget arbete
Ideellt arbete

Totalt för projektet

~

________________________

~

________

~

________

~

________-+________

3340000

Totalt för projektet

. de I av .In f ormatlonen .I "h an dle dmng
. fil
"kan " .
I anso
Jag bekra·ftar att Jag tagit
Underskrift av behörig firmatecknare

Ort, datum

Namnförtydligande
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~10000

·Budgetspecifikation

79

Bokförda - faktiska kostnader

(;' ,\°1 0

Egen personal· Projektanställdas löner och sociala avgifter fJ O1-j(}t., \

i

2012

Summan tör respektive år förs In på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under faktiska
kostnader vid kostnadsslaget Egen personal

Extern personal I köpta tjänster I konsulter

1

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

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

Investeringar

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

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

35000
225000

Logi
Leasingkostnader
Hyra maskiner/inventarier
Representation

260000

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

Bi/agor till ansökan
Följande bilagor är obligatoriska att bifoga ansökan:

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

Skicka ansökan till Region Gotland, ledningskontoret, Näringslivsenheten, 621 81 VISBY.
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