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KALLELSE

23 november 2015
Kallelsen med handlingar finns på internet www.gotland.se

Regionfullmäktige
kallas till sammanträde i
Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby

måndagen den 23 november 2015 kl. 13.00
w w w .gotland.se

Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Överförmyndarnämnden informerar om sitt arbete med ensamkommande
flyktingbarn

3.

Delårsrapport 2:2015

4.

Strategisk plan och budget 2016-2018

5.

Exploateringsbudget för 2016

6.

Tilläggsanslag för Region Gotlands exploateringsbudget för 2015

7.

Partistöd 2016

8.

Nytt reglemente för regionstyrelsen

9.

Miljöprogram för Ekokommun Gotland

10.

Ägardirektiv och bolagsordning för AB Gotlandshem

11.

Avsiktsförklaring Migrationsverket

12.

Parkeringstal för Visby innerstad. Motion av Anna Hrdlicka (M)

13.

Inkluderande ansökningar, blanketter och enkäter för transpersoner. Motion av Elin
Bååth (Fi)

14. Bygg sprängkistor/-tunnlar. Motion av Ulf Klasson (FP)
15. Fördjupad granskning av intern styrning och kontroll av hälso- och
sjukvårdsnämndens förvaltning. Motion av Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M) och
Johan Thomasson (FP)
16. Avsägelser och val av:
a) En ersättare i socialnämnden (S) t.o.m. 2018-12-31 (Bordlagt från föregående
sammanträde)

b) En ersättare i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2018-12-31 (efter Renée
Lingström, S, som avsagt sig uppdraget)

c) En ersättare i regionstyrelsen t.o.m. 2018-10-14 (efter Hanna Lenholm, S, som avsagt sig
uppdraget)

d) En ledamot och vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden t.o.m.
2018-12-31 (efter Hanna Lenholm, S, som avsagt sig uppdraget)
e) En ledamot i beslutsgrupp för bidrag till politiska ungdomsorganisationer
t.o.m. 2018-12-31 (efter Hanna Lenholm, S, som avsagt sig uppdraget)
f) Hanna Lenholms (S), avsägelse från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige
17.

Medborgarförslag; nyinkomna

18.

Medborgarförslag; beslutade

19.

Björn Dahlströms (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson
(S) om gotländsk livsmedelsstrategi

20.

Alexander Janssons (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn
Jansson (S) om jobb på norra Gotland

21.

Mats Hedströms (M) interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Stefaan De Maecker (MP) om ambulansverksamhetens inställelsetider

22.

Elin Bååths (Fi) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) om
antirasistiskt arbete

23.

Information:
• Regionstyrelsens beslut 2015-10-29, § 307, Region Gotland ansluter sig till
Tekniksprånget - praktikprogram för gymnasieelever från naturvetenskapliga
och tekniska programmen

24.

Eventuella frågor

25.

Eventuella nya motioner och interpellationer

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se,
att hämtas i receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 93 35.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset,
Visborgsallén 19, Visby för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av
regionfullmäktiges ärenden.
Visby den 14 november 2015
Conny Kristensen Gahnström
Ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
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Handlingar till

Ärende 2

Överförmyndarnämnden informerar om
sitt arbete med ensamkommande
flyktingbarn
Innehåll
• Överförmyndarnämnden 2015-11-06

Ärendenr ÖFN 38/2015

Överförmyndarnämnden
Gustav Guteson

Handlingstyp Information
Datum 6 november 2015

Intresset stort att bli en god man
Antalet intresseanmälningar för att bli god man till ensamkommande barn har
ökat markant i samband med den stora flyktingströmmen. Även befintliga
gode män har anmält intresse att ta sig an fler uppdrag. Detta ser
överförmyndarnämnden mycket positivt på, eftersom behovet av gode män är
större än vanligt med tanke på det ökande antalet anvisade barn.
Tredubbling av antalet placerade barn

Antalet ensamkommande barn och ungdomar under 18 år har ökat markant på
Gotland under de senaste månaderna, vilket är detsamma i de flesta kommuner
i Sverige. I början på året var 30 barn placerade på Gotland, nu är över 90 barn
registrerade hos överförmyndarnämnden, vilket är en ökning med mer än 60
barn sedan årsskiftet. Varje dag kommer det ytterligare ett par anvisningar.

Antalet inkomna ärenden juli-okt
Antalet inkomna ärenden oktober

2015
65
27

2014
26
4

Prognosen visar att det under årets sista två månader förväntas komma
ytterligare mellan 30 och 40 barn. För 2016 beräknas antalet vara i samma nivå
som under 2015.
Dubblering av antalet gode män för ensamkommande barn

Under hösten har det kommit in närmare 50 intresseanmälningar för att bli god
man. Överförmyndarnämnden försöker ta hand om dessa så snabbt som
möjligt. Första steget är att bjuda in till en introduktionskurs kring uppdraget
som god man, riktat till god man för ensamkommande barn. Fyra kurser har
genomförts under hösten och fler är planerade. Det är handläggare från
nämndens kansli, som tillsammans med en erfaren god man som också har
erfarenhet från arbete vid Haima, som håller i utbildningen.
Totalt har överförmyndarnämnden drygt 500 gode män, varav 39 personer (24
kvinnor och 15 män`) är gode män för ensamkommande barn. Vid årsskiftet
var motsvarande grupp 21 gode män (12 kvinnor och 9 män), vilket innebär
nästan en fördubbling.

Besöksadress Visborgsallén 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
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Överförmyndarnämnden

Ärendenr 38/2015

Region Gotland

Situationen i dagsläget är mycket pressad med tanke på ökningen av antalet
ensamkommande barn och det stora samhällsengagemanget med fler som
ansöker om att bli man är därför viktigt för överförmyndarnämnden och en
förutsättning för att kunna klara av uppdraget.
Vad är ett ensamkommande barn:

Med ensamkommande barn menas en utländsk eller statslös person under 18
år som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar och saknar
vårdnadshavare i Sverige.
God man åt ensamkommande barn

Varje barn ska ha en vårdnadshavare och förmyndare utsedd under sin vistelse
här eftersom dessa barn är enligt lag omyndiga. Det åligger
överförmyndarnämnden att utse en god man, som i vårdnadshavares och
förmyndares ställe, ska ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta
dess angelägenheter.
Den gode mannen blir det stöd gentemot samhället som den egna föräldern
skulle ha varit. Barnen som kommer hit talar inte svenska och kan ha varit
igenom traumatiska händelser som gör att de behöver extra mycket stöd i
kontakten med olika samhällsinstanser. Förutom detta ingår det även i
uppdraget att bland annat ha ansvar över barnets ekonomi, skolgång och
kontakt med det anvisade boendet.
Antalet asylsökande och ensamkommande barn till Sverige

Antal asylsökande i Sverige per den 31 oktober var 112 264 personer. Av dessa
var 23 349 ensamkommande barn. Detta kan jämföras med 2014, då det var
totalt 7 049 ensamkommande barn som anlände till Sverige. Fram till den 31
oktober i fjol kom 5 768 barn.
Till Gotland är det mestadels barn i åldern 14 till 16 år, men det har kommit
även yngre barn. De flesta kommer från Afghanistan och inga flickor är i
dagsläget placerade på ön.
Information om olika uppdrag för god man:

Det finns olika uppdrag som gode man:
Man kan vara god man för en vuxen person som av olika anledningar,
exempelvis sjukdom, behöver hjälp med att bevaka rättigheter vid t ex
myndighetskontakter. Den gode mannen hjälper också till att sköta ekonomin
och att de aktuella tillgångarna förvaltas på ett korrekt sätt.
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Överförmyndarnämnden

Ärendenr 38/2015

Region Gotland

Man kan också vara god man för ensamkommande barn. Förutom att vara
ett stöd och hjälp vid integreringen i det svenska samhället har den gode
mannen ett uppdrag att vara barnets vuxna stöd i frånvaron av föräldrarna och
därmed vara både vårdnadshavare och förmyndare.
Oavsett uppdrag har en god man också ett medmänskligt uppdrag att hålla sig
informerad om personens livssituation och att denne har en bra livskvalitet.
Informationen om läget är hämtat från Migrationsverkets sidor, se mer på:

Flyktingar:
http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/14
46451028489/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2015++Applications+for+asylum+received+2015.pdf
Ensamkommande barn:
http://www.migrationsverket.se/download/18.39a9cd9514a346077211b0a/14
22893141926/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2014++Applications+for+asylum+received+2014.pdf

Lennart Petersson
Ordförande
Överförmyndarnämnden
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-11-23

Handlingar till

Ärende 3

Delårsrapport 2:2015
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-10-29, § 305
• Ledningskontoret 2015-10-20
• Delårsrapport 2:2015
• Regionens revisorers granskning av delårsrapport 2
Under denna punkt kommer hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Stefaan De Maecker (MP) att informera om hälso- och sjukvårdens arbete
med ekonomin.

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-10-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-10-06

Rs § 305
Au § 291

Delårsrapport 2015:2
RS 2015/502

- Ledningskontoret 2015-10-20

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Delårsrapport 2015:2 mottages.

•

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.

Regionstyrelsens beslut
•

Alla nämnder ska lämna en extra månadsrapport 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.

Ledningskontoret har upprättat en delårsrapport för perioden januari till augusti 2015
samt en prognos för helåret. Prognosen visar på ett underskott på -72 miljoner kronor
(mnkr). Nämnderna redovisar ett prognostiserat resultat på -99 mnkr. Det är ungefär på
samma nivå som delår 1 och även julirapporten. Underskotten återfinns inom vård- och
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. Efter julirapporten beslutades att regionstyrelsen
ska utse en krisgrupp som ska hantera den svåra ekonomiska situationen. Krisgruppen
ska avvecklas i samband med budgetberedningen maj 2016.
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.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-10-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-10-06

Rs § 305

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.
Expedieras:

Ledningskontoret - enheten för ekonomi, kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

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

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

1 (2)

Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

-

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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Delårsrapport 2
2015
avser perioden januari-augusti

Region Gotland delårsrapport 2 - 2015

Innehållsförteckning
Sammanfattning

4

Balanserat styrkort som styrmodell

5

Princip för redovisning av måluppfyllelse

6

Signalsystem

6

Ekonomiperspektivet

7

Resultat och prognos

7

Ekonomiska effekter av åtgärdspaket

8

Investeringar

9

Uppföljning av framgångsfaktorer

10

Brukare/kund- och processperspektivet

12

Slutsatser

12

Effekter av åtgärdspaketet

13

God hälsa – vård på lika villkor

14

Goda sociala villkor under livet

16

God lärmiljö – god grund för livslångt lärande

18

Kultur och fritid

20

God samhällsbyggnad, infrastruktur och livsmiljö

21

God trygghet och säkerhet

23

Stödjande processer

24

Medarbetare och ledareperspektivet

26

Antal anställda

26

Sjukfrånvaro

28

Uppföljning av arbete mot målet - regiongemensamma aktiviteter

29

Effekter av åtgärdspaketet

31

Samhällsutvecklingsperspektivet

32

Uppföljning av arbete mot visionsmålen
Delmål
Delmål
Delmål
Delmål
Delmål

32

1- Minst 59 000 bor på Gotland
2 - Gotlänningarnas välstånd ligger i nivå med rikets genomsnitt
3 - Gotland är den naturliga platsen i Östersjöregionen
4 - Självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ligger över riksgenomsnittet
5 - Miljö- och klimatarbete på Gotland rankas topp tio i landet

Sammanfattning av nämndernas delårsrapporter

Regionstyrelsen – Ledningskontoret

32
33
33
33
34
35

35
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Regionstyrelsen – Serviceförvaltningen

35

Tekniska nämnden - Teknikförvaltningen

36

Tekniska nämnden – Samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänsten

37

Byggnadsnämnden

37

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

38

Kultur- och fritidsnämnden

38

Barn- och utbildningsnämnden

39

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

40

Socialnämnden

40

Hälso- och sjukvårdsnämnden

41

Patientnämnden

41

Överförmyndarnämnden

42

Region Gotlands bolag

43

AB GotlandsHem

43

Gotlands Energi AB

44

Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB

45

Wisby Strand Congress & Event Gotland AB

45

Inspiration Gotland AB

46

Sifferdel med resultat- och balansräkning

47
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Delårsrapport 2 2015 – förvaltningsberättelse
Sammanfattning
Det övergripande ekonomiska målet för Region Gotland är att: ekonomin är uthållig och i balans
ur ett generationsperspektiv. Målet uppnås inte.
Den ekonomiska helårsprognosen för regionen totalt beräknas vid delåret till -72 mnkr.
Prognosen är mycket bekymmersam och innebär fortsatt återhållsamhet för att minska
kostnadsutflödet under hösten. Med fyra månader kvar av året kan konstateras att Region
Gotland inte kommer att klara balanskravet 2015.
Nämnderna redovisar i sina prognoser totalt ett underskott på -99 mnkr. Det är en försämring
jämfört med delårsrapport 1 då årsprognosen för nämnderna beräknades till -93 mnkr.
Åtgärdspaket

I samband med delårsrapport 1 beslutade regionfullmäktige, Rf § 178, 2015-06-15, om ett
åtgärdspaket som dels avsåg att gälla året ut, dels åtgärder med bäring på 2016. I den här
rapporten kommenteras endast det som avser 2015.
Omedelbara åtgärder som gäller året ut:
−

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

−

Rekrytering av administrativ karaktär ska beslutas i samråd med ledningskontoret.

−

Farfarsprincip gäller för utbildning, konferenser och resor.

−

Farfarsprincip gäller för beviljande av övertid samt mertid.

−

Intjänade semesterdagar ska i möjligaste mån läggas ut som ledighet. Farfarsprincip gäller vid
undantag.

−

Generellt inköpsstopp förutom nödvändigt material kopplat till brukare/kund/elev etc.

−

Stor restriktivitet och farfarsprincip för all intern representation som bekostas av
arbetsgivaren, undantaget kaffe och te.

−

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

Nämnderna har i sina delårsrapporter kommenterat effekten av åtgärdspaketen utifrån de olika
perspektiven. Sammantaget kan det konstateras att verksamheten är väl medveten om det kritiska
ekonomiska läget och har följt åtgärdspaketet utifrån de delar som inte direkt påverkar
brukare/kunder. Hitintills verkar inte åtgärdspaketet fått någon negativ effekt för
brukare/kunder. Många kommenterar dock svårigheterna med framförallt återhållsamhet i
rekryteringar då verksamheten inte är förändrad eller minskad. På längre sikt finns farhågor om
en lägre resultatnivå (försämrad kvalitet), främst beroende på svårigheter att rekrytera och brist på
kompetensutveckling.
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Balanserat styrkort som styrmodell
Inom Region Gotland används balanserat styrkort som verktyg för att få koncernen att arbeta
mot samma mål. Det balanserade styrkortet är en strukturerad metod för att styra mot och följa
upp de mål som pekats ut som strategiskt viktiga för att nå den gemensamma visionen. Bedömningen av vad som skapar värde för regionen görs utifrån flera olika perspektiv. I Region
Gotlands styrkort finns perspektiven brukare/kunder, processer, medarbetare/ledare, samhällsutveckling samt ekonomi.
För varje perspektiv finns ett övergripande mål. Visionen och de övergripande målen är gemensamma för alla nivåer i regionen. Till varje mål kopplas ett antal framgångsfaktorer.
Framgångsfaktorerna beskriver vad verksamheten måste vara bra på/lyckas med för att respektive mål ska nås. Framgångsfaktorerna ska vara få och väl valda. De utgör områden som
verksamheten bedömt som avgörande att lägga kraft på för att nå målet. För att veta om man
lyckats med sin framgångsfaktor förses varje framgångsfaktor med mätetal som beskriver vad
som ska mätas och vad som ska uppnås (mätetalets målnivå).
Målen, framgångsfaktorerna och mätetalen följs upp årsvis, eller i vissa fall oftare i samband med
månads- och delårsrapporter.
Regionfullmäktige har beslutat om ett koncernstyrkort och respektive nämnd har beslutat om
nämndstyrkort. Via styrkorten kommuniceras värderingar, vision, strategier och målbilder för fem
perspektiv som är gemensamma för hela koncernen.
Regionfullmäktige beslutade om ett koncernstyrkort för perioden 2011-2015 i april 2011.
De koncerngemensamma målen i styrkortet är:
Samhällsutveckling: Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke
Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och
respektfullt bemötta
Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och
landsting
Medarbetare och ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens
utmaningar
Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv

Regionen är enligt kommunallagen skyldig att ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en
god ekonomisk hushållning och i planen för ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse
för en god ekonomisk hushållning anges. Inom ramen för regionens balanserade styrkort får anses att begreppet ”God ekonomisk hushållning” analyseras. I ekonomiperspektivet redovisas de
finansiella målen.
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Princip för redovisning av måluppfyllelse
Ekonomiperspektivet

Ekonomiperspektivet följs upp genom att Region Gotlands ekonomiska läge analyseras utifrån
målet att ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Brukare/Kund och Processperspektivet

Både process- och brukare/kundperspektivet i styrkortet beskriver hur väl Region Gotland
skapar nytta för dem som kommer i kontakt med våra verksamheter. Kortfattat - vad får
invånarna för kvalitet och service för sina skattepengar. Brukare/kundperspektivet beskriver hur
de som använder regionens tjänster upplever kvalitén och processperspektivet bygger på verksamheternas faktiska resultat och jämförelser med andra kommuner och landsting.
Medarbetarperspektivet

I medarbetarperspektivet bygger flera av framgångsfaktorerna och mätetalen på den medarbetarenkät som görs under hösten vilket gör att bedömning av måluppfyllelse i medarbetarperspektivet
görs vid årsbokslutet. I denna rapport beskrivs en del av de centrala aktiviteter som genomförts
under perioden som ett led i arbetet att nå målet.
Samhällsutvecklingsperspektiv

Målet för samhällsutvecklingsperspektivet är ”Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har
ett starkt varumärke”. Delmål för 2011 -2015
•
•
•
•
•

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

Samhällsperspektivet följs upp i sin helhet med framgångsfaktorer och mätetal i årsredovisningen.
Signalsystem

Hur väl Region Gotland lyckats nå målen visas genom signalfärger som ska tolkas enligt följande.

Grön ska tolkas som ”det här är vi bra på”
Gul ska tolkas som ”det här är vi inte tillräckligt bra på”
Röd ska tolkas som ”det här är vi inte bra på, åtgärder krävs”
Vit ska tolkas som ”det här går för närvarande inte att bedöma”
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Ekonomiperspektivet
Målet för ekonomiperspektivet är att ekonomin är uthållig och i
balans ur ett generationsperspektiv
Måluppfyllelsen bedöms som röd dvs. åtgärder krävs.

Resultat och prognos

Den ekonomiska helårsprognosen för regionen totalt är vid delåret -72 mnkr. Prognosen är
mycket bekymmersam och innebär fortsatt återhållsamhet för att minska kostnadsutflödet under
hösten. Med fyra månader kvar av året kan man konstatera att Region Gotland inte kommer att
klara balanskravet 2015.
Nämnderna redovisar i sina prognoser totalt ett underskott med -99 mnkr mot budgeten. Det är
en liten förbättring mot den prognos som presenterades i samband med julirapporten, men
fortfarande en riktigt dålig prognos. De nämnder som prognostiserar störst negativ avvikelse mot
budget är socialnämnden (-39 mnkr) och hälso- och sjukvårdsnämnden (-95 mnkr). De största
positiva avvikelserna har regionstyrelsens förvaltningar inklusive politikerorganisationen (+17
mnkr) samt tekniska nämnden (+9 mnkr).
Nämndernas budgetavvikelse för perioden januari – augusti uppgår till -26 mnkr. Regionens
totala resultat för perioden är +18 mnkr. Resultatet i perioden beror till stor del på att semesteroch ferielöneskulden når sitt bottenläge efter sommaren då de flesta tagit ut sin semester samt
uppburit ferielön. I delårsresultatet ligger också den återbetalning av AFA-premie för 2004 som
regionen erhållit, 38 mnkr samt en uppbokning av förlusttäckningsbidrag för GNEAB.
Balanskravet är negativt enligt balanskravsutredning på det prognostiserade resultatet, -86 mnkr
efter justering med 14 mnkr i reavinster. Det innebär att regionen måste planera för återställning
av eget kapital de kommande åren. Balanskravsutredning på periodens resultat visar ett positivt
resultat på 16 mnkr, se not 9.
Den räntebärande långfristiga låneskulden uppgår till 375 mnkr, varav skulden i den skattefinansierade verksamheten uppgår till 80 mnkr. Likviditeten är oroande, likvida medel har minskat
med 135 mnkr sedan årsskiftet, det innebär att checkräkningskrediten måste utnyttjas vid större
utbetalningstilllfällen. Räntekostnaderna för den långfristiga upplåningen på årsbasis
prognostiseras till 12,9 mnkr, vilket är ca 10 mnkr lägre än budgeterat. Den genomsnittliga räntan
på låneportföljen i slutet av augusti uppgick till 3,4 procent. Att den genomsnittliga räntan är
relativt hög beror på att ett flertal lån ligger med räntesäkring, så kallade swappar. Ingen
amortering har skett under perioden. Under oktober kommer ett långfristigt lån att omsättas, det
kommer också att finnas behov av ytterligare upplåning längre fram i höst.
Nettokostnadsökning

Den totala nettokostnadsökningen för regionen i perioden, efter finansnetto och med hänsyn
tagen till jämförelsestörande poster är 5,2 procent. Skatteintäkter och statsbidrag har ökat med
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2,8 procent vilket visar att det finns en obalans mellan utvecklingen av kostnaderna gentemot
intäkterna som ska finansiera verksamheten.
Nettokostnadsökningen enbart för nämnderna inklusive interna transaktioner är 6,2 procent.
Intäkterna har minskat i jämförelse med samma period föregående år, samtidigt som kostnaderna
har ökat. Den största nettokostnadsökningen för perioden har ledningskontoret vilket beror på
att kostnaderna för alla ”kategori 1-tjänster” hos serviceförvaltningen numera finns där. Tidigare
låg de kostnaderna fördelade ute på alla nämnder. En justerad jämförelse med föregående år visar
på en nettokostnadsminskning på -2,7 procent. Övriga nämnder med nettokostnadsökning över
den genomsnittliga är samhällsbyggnadsverksamheten (byggnadsnämnd, miljö- och
hälsoskyddsnämnd samt tekniska nämnden sammanslaget) som har en ökning på 9 procent och
hälso- och sjukvårdsnämnden med 7,2 procent. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en
nettokostnadsminskning på -5,4 procent.
Ekonomiska effekter av åtgärdspaket

Tabellen nedan visar externa och interna intäkter och kostnader som bokförts fram till och med
augusti 2015 jämfört med augusti 2014 (mnkr) inom nämndernas verksamhetsområden.
Övertidsuttaget har minskat något liksom kostnaderna för utbildning, konferenser och resor samt
intern representation. Även konsultkostnaderna har minskat medan kostnaderna för hyrpersonal
är betydligt högre än föregående år.
Utfall tom augusti 2015
Intäkter

Utfall tom augusti 2014

Procentuell förändring*

2 659,7

2 698,0

-1,4

2 055,8

1 971,1

+4,3

varav övertid, mertid

13,1

13,9

-5,8

Utbildning,
konferenser, resor

18,8

20,5

-8,1

2,4

2,8

-14,6

Konsulter

23,7

30,9

-23,4

Hyrpersonal

34,8

24,7

+40,6

Personalkostnader

Representation

Förbrukningsmaterial,
förbrukningsinventarier

274,5

259,1

+5,9

3 274,9

3 236,6

+1,2

Summa kostnader

5 684,9

5 545,8

+2,5

Nettokostnad

3 025,2

2 847,8

+6,2

Övriga kostnader

*Den procentuella förändringen är räknad på det exakta beloppet

Intern kontroll av löner

I samband med anvisningarna för delårsrapport 2 gick en uppmaning ut till verksamheterna att
kontrollera sina löneutbetalningar för maj månad. Valet av maj månads utbetalning berodde på
att det då varken skedde någon utbetalning av retroaktiv lön och att det inte var under
semesterperioden med många semestervikarier anställda.
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Med anledning av svårigheterna med personalsystemet under våren fanns det anledning att
försäkra sig om att det inte fanns fel i utbetalningarna i någon större utsträckning. Alla nämnder
har gjort kontrollen och inga större fel har upptäckts.
Investeringar

Den totala investeringsbudgeten för 2015 inklusive kompletteringsbudget och vissa tilläggsanslag
uppgår till 728,6 mnkr. Detta är en extremt hög investeringsvolym. Investeringar är redovisade
med 242 mnkr för perioden, cirka 33 procent av den totala investeringsbudgeten. Enligt
nämndernas/förvaltningarnas uppskattning kommer cirka 500 mnkr att ha utnyttjats till årsskiftet
– se tabell nedan. Tidigare år har utfallet på helår blivit betydligt lägre än prognosen vid delår 2.
Prognosen vid delår 2 2014 var 455 mnkr och utfallet för helår blev 356 mnkr. Det finns alltså
anledning att tro att utfallet även för 2015 kommer att understiga den lagda prognosen, troligen
kring 400 mnkr.
Investeringsprognos för helåret 2015 enligt nämnder/förvaltningar (tkr)
Nämnd/Förvaltning

Investerings
budget 2015

Förbrukat
31/8

Prognos
helår

Budget
2014

Bokslut
2014

RS/LK

25 444

814

6 300

21 215

3 058

RS/SF

5 845

4 560

5 845

10 933

10 200

606 161

208 365

413 881

346 849

214 834

TN/SBF**

7 920

7 019

7 920

136 690

78 824

BN/SBF

2 000

887

1 000

800

0

TN/TKF*

MHN/SBF

200

0

200

200

0

KFN/KFF

5 050

3 352

5 050

1 300

1 187

BUN/BUF

26 132

6 582

16 132

35 945

22 274

GVN/GVF

3 500

1 310

3 500

4 687

4 683

SON/SOF

8 577

1 488

6 200

3 275

2 198

HSN/HSF

37 753

6 304

34 658

28 113

18 767

728 581

240 681

500 686

590 007

356 025

99

1 309

Totalt samtliga investeringar
Exploateringsbudget

Grundbudget 2015

466 201

Kompletteringsbudget 2015

227 810

Tilläggsanslag 2015

34 570

* 2015 Inkluderar investeringar i affärsdrivande verksamhet: VA-verksamhet, avfallshantering samt den affärsdrivande delen av
hamnen.
** 2015 Räddningstjänsten
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Uppföljning av framgångsfaktorer
God ekonomisk hushållning

Ekonomisk uppföljning har skett enligt fastlagd plan. Uppföljning av måluppfyllelse har gjorts i
delår 1 och 2.
Kraftsamla så att samtliga nämnder har ekonomisk balans

I samband med delårsrapport 1 samt månadsrapport april togs beslut om åtgärdspaket enligt
nedan:
−

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

−

Rekrytering av administrativ karaktär ska beslutas i samråd med ledningskontoret.

−

Farfarsprincip gäller för utbildning, konferenser och resor.

−

Farfarsprincip gäller för beviljande av övertid samt mertid.

−

Intjänade semesterdagar ska i möjligaste mån läggas ut som ledighet. Farfarsprincip gäller vid
undantag.

−

Generellt inköpsstopp förutom nödvändigt material kopplat till brukare/kund/elev etc.

−

Stor restriktivitet och farfarsprincip för all intern representation som bekostas av
arbetsgivaren, undantaget kaffe och te.

−

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

Även i samband med beslut kring maj- och juli-rapporterna togs beslut att:
− Beslut enligt delårsrapport 1 2015 ska genomföras. (RS 2015-05-28 § 141)
Det är mycket bekymmersamt att nämnderna, trots dessa beslut, lämnar en prognos som visar på
ett stort negativt resultat för 2015.
Fördela resurser utifrån demografi och nyckeltal (ex kvalitet och produktivitet)

Resursfördelningsmodell används vid budgetfördelning till skolverksamheten inom förskola,
fritidsverksamhet, grund- och gymnasieskola, äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.
Strategisk planering av investeringar

Investeringsnivån för 2015 inklusive kompletteringsbudget och tilläggsanslag ligger på en för hög
nivå utifrån egenfinansiering av anslagsfinansierade investeringar. Budgeten kommer inte att
utnyttjas. Fortsatt diskussion om realismen i äskanden kontra vad som kan utföras är viktig.
Anvisningar och arbete inför budgetering av investeringar framåt utvecklas.
Styrning och kontroll av gemensamma resurser (lokaler, transporter, IT och tele)

Gemensam transportorganisation är igång.
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Redovisning av mätetal

Värdering

a) Ett ekonomiskt resultat som långsiktigt uppgår till 2 procent av
nettokostnaden

Prognosen för 2015 är negativ. Framförallt beror det på att kostnadsutvecklingen fortsätter
att vara hög och tillfälliga intäkter som tidigare balanserat nämndernas negativa resultat är
små i jämförelse med tidigare år. Resultatet uppnår inte målet för resultatnivån. Region
Gotland kommer inte att klara balanskravet 2015.

RÖD

b) Skattefinansierade investeringar är egenfinansierade till 100 procent
Årets investeringsprognos ligger på 500 mnkr, vilket är betydligt högre än 2014 (356). De
skattefinansierade investeringarna är för tillfället egenfinansierade.

c)

Bibehålla soliditeten på minst 45 procent och sätta av för att trygga
framtida pensioner

GUL
Mäts inte i delårsrapporten

Kommenteras inte i delårsrapporten

d) Nettokostnadsökning i nivå med jämförbara kommuner/landsting i
riket
Den totala nettokostnadsökningen för Region Gotland kan inte jämföras med andra
kommuner då den innehåller både primärkommunal och landstingskommunal verksamhet.
Egen jämförelse mellan åren kommenteras i texten ovanför.
Kostnadsjämförelser per tjänst kommenteras under måluppfyllelsen i processperspektivet.

e) Respektive nämnd har en buffert motsvarande 1 procent av
nettoramen

Avsättning till buffert gjordes vid årets början av ett fåtal nämnder. Alla har inte avsatt 1
procent. Totalt uppgår den budgeterade bufferten (konto 8631) till 19 mnkr vilket är 0,4
procent av budgeterad nettoram.

f)

VIT

GUL

Regelbundna avstämningar och uppföljningar enligt plan

Alla nämnder har lämnat in rapporter och uppföljningar enligt plan. Delårsrapport har skrivits
två gånger under året för perioderna januari – mars och januari - augusti. En extra
månadsrapport gjordes för juli månad på grund av det dåliga resultatet.

GRÖN

g) Investeringsplanen ska bli mer långsiktig

Investeringsprocessen fortsätter att utvecklas. Budgetbeslut tas för två år, plan beslut för
ytterligare tre år. Trots det är investeringsplanen fortfarande för kortsiktig.
Utfallet för investeringar tom augusti är liksom förra året lågt, både i förhållande till budget
och till helårsprognos. Arbete pågår även för att utveckla exploateringsbudget.
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Brukare/kund- och processperspektivet
Mål: Brukare/kunder upplever att de får tjänster av god kvalitet, är
informerade, delaktiga och respektfullt bemötta
Måluppfyllelsen bedöms som VITT, det går inte att bedöma

Mål: Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med
jämförbara kommuner och landsting
Måluppfyllelsen bedöms som VITT, det går inte att bedöma

Både process- och brukare/kundperspektivet i styrkortet beskriver hur väl Region Gotland
skapar nytta för dem som kommer i kontakt med våra verksamheter. Kortfattat - vad får
invånarna för kvalitet och service för sina skattepengar. Brukare/kundperspektivet beskriver hur
de som använder regionens tjänster upplever kvaliteten och processperspektivet bygger på verksamheternas faktiska resultat och jämförelser med andra kommuner och landsting.
Hösten år 2014 togs ett beslut om vilka resultat som ska mätas och som bedöms skapa värde
inom respektive verksamhetsområde utifrån ett brukarperspektiv. Det är i första hand dessa
resultat som analyserats.
I Region Gotlands årsredovisning 2014 konstaterades att målet för brukare/kundperspektivet var
uppnått. Brukarundersökningar visade överlag goda resultat och regionens verksamheter stod sig
väl i jämförelser. För att höja resultatet ännu mer pekades tillgänglighet och delaktighet ut som
särskilda förbättringsområden.
För processperspektivet var resultaten mer skiftande under 2014 och målet uppfylldes inte fullt
ut. Inom perspektivet bedöms regionens tjänster både utifrån kvalitet och utifrån produktivitet.
Förklaringen till att regionen inte uppfyllde målet 2014 ansågs vara en oförmåga att skapa resultat
och samtidigt ha kostnadseffektiva processer. Det fanns flera exempel på effektiva verksamheter,
exempelvis äldreomsorgen och primärvården, men det konstaterades att kostnaderna för
specialistsjukvården, förskolan och grundskolan var höga i jämförelse med andra kommuner och
landsting.
Slutsatser

Till delårsrapport 2 saknas merparten av resultat för process och brukarperspektivet och därför
har det inte varit möjligt att göra en bedömning av övergripande måluppfyllelse för något av
perspektiven. Av de tillgängliga resultaten uppmärksammas följande:
•

Kostnaden för den somatiska specialistvården ligger fortfarande högre än i andra
landsting. Nettokostnaden på Gotland har mellan 2013-2014 (senaste mätningen) ökat
med 9,4 procent, att jämföras med rikets 4,7 procent.

12

Region Gotland delårsrapport 2 - 2015

•

Kostnaden för hemtjänst är lägre på Gotland än i riket men kostnadsutvecklingen är
högre. Den genomsnittliga beviljade tiden hos varje brukare ligger högre jämfört med
riket och ökar i snabbare takt.

•

Förskolekostnaderna på Gotland är högre oavsett om man jämför med övriga jämförbara
kommuner eller medelvärde för riket. Kostnadsutvecklingen ligger på samma nivå som
riket (4 procent).

•

Vårterminen 2015 uppnådde 85 procent (flickor 86 procent och pojkar 85 procent) av det
totala antalet elever i årskurs 9 behörighet till gymnasiet, vilket motsvarar resultat från
tidigare år.

•

Företagarnas upplevelse av regionens bygglovshantering har försämrats något, resultatet
har varierat mellan åren som undersökningen pågått men omdömet har hela tiden varit
lågt

•

Servicemätningen av hur väl regionens medarbetare svarar på telefon och e-post visade
att:
-

73 procent av medborgarna fick svar på enkla frågor inom två dagar när de mailat
till regionens brevlåda. Motsvarande kommuner ligger på 84 procent.

-

Medborgarnas möjlighet att direkt få svar på enkla frågor via telefon har
förbättrats något. I april 2015 var det 41 procent som fick svar, jämfört med 39
procent i november 2014. Det fortsatt låga resultatet beror främst på att ingen
svarar i telefon inom två minuter .

-

Handläggarnas bemötande har oftast bedömts som god eller medelgod.

Effekter av åtgärdspaketet

Ledningskontoret har bett samtliga förvaltningar kommentera i vilken omfattning åtgärdspaketet
haft betydelse eller kan väntas ge effekt för resultatnivån framöver. Detta fångar bara Region
Gotlands syn, medborgarnas åsikter och reaktioner i form av inkomna synpunkter via olika
kanaler har inte beaktats.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och
serviceförvaltningen har lämnat kommentarer och ett genomgående mönster framkommer.
Hitintills har inte åtgärdspaketet fått någon negativ effekt för brukare men på längre sikt finns
farhågor om en lägre resultatnivå, främst beroende på försämringar vad avser bemanning,
rekrytering och kompetensutveckling.
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God hälsa – vård på lika villkor

Processen God hälsa – vård på lika villkor omfattar olika tjänster inom offentlig hälso- och sjukvård på Gotland inklusive utförare i enskild regi som t.ex. privata vårdcentraler. Även
hemsjukvård och tandvård ingår i processen.
Gotland
delår 2
2015

Gotland
bokslut
2014

Trend

Riket

Hur många recept på antibiotika har skrivits ut? (antal per 1000
inv.)

-

324

-

-

Hur många dödsfall skulle kunna ha undvikits med
förebyggande insatser från samhället? (hälsopolitiskt åtgärdbar
dödlighet, antal per 1000 inv.)

-

-

-

-

Hur många dödsfall har inträffat som har orsakats av sjukdomar
som skulle kunna ha åtgärdats genom tidig upptäckt eller
behandling? (sjukvårdsrelaterad dödlighet, antal/100 000 inv.)

-

-

-

-

Hur många patienter skulle kunna ha undvikit sjukhusvistelse
om åtgärder hade satts in tidigare? (Undvikbar slutenvård, antal
per/100 000 inv.)

-

-

-

-

kvinnor

-

79

-

70

män

-

78

-

74

kvinnor

-

67

-

62

män

-

71

-

66

kvinnor

-

81

-

79

män

-

83

-

80

3 528

3 289

ökar

3 948

14 741

13 471

ökar

13 295

Resultatmått

Hur stor andel av invånarna har stort förtroende för vården på
Visby lasarett? (procent)
Hur stor andel av invånarna har stort förtroende för vården på
vårdcentralerna? (procent)
Hur stor andel av invånarna anser sig ha tillgång till den vård de
behöver? (procent)
Vad är kostnaden för primärvården?
(nettokostnad exklusive läkemedel, kr/inv)
Vad är kostnaden för sjukhusvården? (nettokostnad
specialiserad somatisk vård exkl. somatisk hemsjukvård och
läkemedel, kr/inv)

Återblick

Under 2014 var gotlänningarnas förtroende för hälso- och sjukvården hög. Något högre andel
kvinnor hade högre förtroende för sjukhuset, däremot hade männen något högre förtroende för
vårdcentralerna. 4 av 5 gotlänningarna ansåg att de hade tillgång till den sjukvård de behövde.
När det gäller kvalitet visade resultat för 2014 att en lägre andel patienter kunde undvika
sjukhusvistelse eftersom åtgärder hade satts in tidigare. Likaså visade uppföljning att
antibiotikaförskrivning hade minskat. Överlag var den medicinska kvaliteten god men inom
diabetes, benskörhet och suicid fanns förbättringsbehov. Kostnaderna för den somatiska
specialiserade vården var hög jämfört med riket även om gapet hade minskat något.
Primärvårdens kostnader var lägre än i andra landsting.
Nuläge

SCB:s sammanställning av intäkter och kostnader inom landsting och kommun 2014 visar att
kostnadsnivån mätt som kostnad per invånare för den somatiska specialistvården fortfarande är
på en högre nivå än i andra landsting. Nettokostnaden på Gotland har ökat med 9,4 procent, att
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jämföras med rikets 4,7 procent. Den strategi som hälso- och sjukvården har, utifrån Struktur
2015, är att minska kostnaderna för arbetskraft, läkemedel och utomlänsvård då dessa tre
kostnadsposter är de största. Under hösten 2014 och våren 2015 har fokus varit att genomföra
åtgärder enligt Struktur 2015. De ekonomiska effekterna av arbetet väntas dock synas först i
bokslut 2016.
Gotland har liksom tidigare år förhållandevis låg nettokostnad för primärvården.
Förbättringsarbete inom diabetesvården har gett positiva resultat, för såväl barn som för vuxna.
Till exempel har insatser inom specialistvården, med teambaserat arbetssätt, gett effekten att
patienternas värden förbättrats och andelen patienter med kraftigt förhöjda blodsockervärden har
minskat med ca en tredjedel.
Arbete med Bättre liv för sjuka äldre visar på goda resultat inom vissa områden, exempelvis när det
gäller vård i livets slutskede, fallolyckor och trycksår.
Åtgärdspaketets effekter

•

Medborgarnas förtroende för sjukvård och uppfattning om tillgången till sjukvård
kan påverkas negativt framöver. Begränsningar av hyrpersonal och vikarier kan på sikt
medföra sämre tillgång till sjukvården inkl. primärvård. Begränsning gällande resor,
utbildning m.m. kommer över tid leda till dels kompetensstagnation dels sämre
kompetensutveckling i en tid när utvecklingen och kraven inom sjukvården ökar allt
snabbare, vilket i sin tur kan medföra försämrade resultat och minskat förtroende för
sjukvården. Detta gäller primärt specialistvården men också till del primärvården.

•

Gällande undvikbar slutenvård: Samma som ovan, primärvården har en stor roll för att
undvika slutenvård. En begränsning av hyrpersonal och vikarier kan medföra att
primärvården inte kan fullfölja sitt uppdrag fullt ut vilket kan medföra försämrade
resultat. Svaret gäller också resultatmåttet Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet.
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Goda sociala villkor under livet

Tjänsterna inom processen ska bidra till goda livsvillkor under livet för människor som vistas på
Gotland. Det rör äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, individ- och familjeomsorg och
överförmyndarverksamhet.
Resultatmått
Hur stor andel ungdomar kommer inte tillbaka till socialtjänsten
inom ett år efter avslutad insats/utredning, procent

Gotland
delår 2

Gotland
bokslut
2014

Trend

Riket

68

92

minskar

78 (2014)

Hur många dagar tar det att få plats på särskilt boende?

-

-

-

-

Vad kostar en plats på särskilt boende? (kr/brukare)

-

-

-

-

Vilket serviceutbud erbjuds inom särskilt boende? (index)

-

64

-

66 (2014)

-

-

-

-

251 574
(2014)

213 127
(2013)

ökar

264 044
(2014)

Vilket omsorgs- och serviceutbud erbjuds inom hemtjänst?
(index)

-

67

-

-

Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och
serviceboende? (index)

-

74

-

82 (2014)

Hur lång tid tar det från första kontakttillfället för ansökan vid
nybesök till beslut inom försörjningsstöd?

-

-

-

-

Antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar,
medelvärde
Vad kostar hemtjänsten? (kr/brukare)

Hur många äldre är nöjda med sitt särskilda boende?

Kvinnor

-

87

-

84 (2014)

Män

-

86

-

83(2014)

Hur många äldre är nöjda med sin hemtjänst?

Kvinnor

-

92

-

91(2014)

Män

-

93

-

91(2014)

Återblick

Under 2014 visade uppföljning att de äldre på särskilt boende var nöjda med bemötande och
delaktighet. Hemtjänstmottagarna var inte lika nöjda med bemötandet som man varit tidigare år.
Vid jämförelse av serviceutbudet på särskilt boende låg Gotland bättre till jämfört med riket.
Tillgängligheten till särskilt boende, dvs. hur lång tid det tar att få plats, fanns det då ingen
information om. Serviceutbudet inom hemtjänsten låg på samma nivå som i riket. Ingen
uppföljning hade gjorts av hur många olika personer som hjälper hemtjänsttagaren varje vecka.
Kvaliteten på LSS-boende var lägre på Gotland än i riket, där ett viktigt utpekat
utvecklingsområde var att minska våld eller hot mot brukare.
Socialtjänstens ungdomsarbete visade goda resultat, med effektiva insatser. Antalet hushåll och
personer med behov av ekonomiskt bistånd hade minskat under året där satsningar på
arbetsmarknadsenhet och myndighetssamverkan hade haft viss positiv påverkan.
Nuläge

Till delårsrapport 2 saknas merparten av resultat för process och brukarperspektivet.
När det gäller uppföljning av processperspektivet redovisas ett resultat som gäller hur stor andel
ungdomar som inte kommer tillbaka till socialtjänsten inom ett år efter avslutad insats/utredning. Årets resultat
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avviker markant negativt jämfört med tidigare år, förvaltningens förklaring är att det skulle kunna
vara mätfel tidigare år. Analys av varför drygt 30 procent av ungdomarna återkommer till
socialtjänsten inom ett år saknas.
Kostnaden för hemtjänst är lägre på Gotland än i riket men kostnadsutvecklingen är högre. Den
genomsnittliga beviljade tiden hos varje brukare ligger högre jämfört med riket och ökar i
snabbare takt. Överenskommelsen med sjukvården om hemgångsklara brukare innebär också att
många brukare flyttar hem med omfattande behov av hemtjänst. Antalet inkommande larm har
också ökat vilket har lett till längre körsträckor och ökade kostnader för hemtjänst natt.
Åtgärdspaketets effekter

Eftersom övervägande del av medarbetarna inom socialförvaltningen arbetar direkt med brukare
har restriktionerna kring nyanställningar inte påverkat rekryteringarna nämnvärt. En översyn sker
kontinuerligt av bemanning och scheman utifrån brukarnas och verksamheternas behov.
Åtgärdspaketet med restriktionerna kring kompetensutveckling och intern representation har fått
konsekvenser i verksamheterna. Under året har i stort sätt all kompetensutveckling som inte varit
nödvändig för att uppfylla lagstadgade krav ställts in eller flyttats fram. Detta får konsekvenser
för kvaliteten på de tjänster som medborgaren har rätt till.
Socialförvaltningen har också analyserat hur åtgärdspaketet kan påverka hemtjänstkostnader.
Slutsatsen är att åtgärdspaketet, såsom det är utformat, inte kommer påverka
hemtjänstkostnaderna framöver.
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God lärmiljö – god grund för livslångt lärande

Processen God lärmiljö utgörs av pedagogiska tjänster – från förskola till vuxenutbildning.
Gotland
delår 2
-

Gotland
bokslut
2014
4,7

Trend
-

Riket
-

Hur många barn per personal är det på förskolorna? (verkligt
utfall)

-

4,0

-

-

Hur stor andel av barnen som erbjudits förskoleplats får börja
på önskat datum?

-

49

-

80 (2014)

Hur lång är väntetiden (dagar) för de som inte får börja
förskolan på önskat datum?

-

24

-

6 (2014)

145 891

140 082

ökar

130 784

Resultatmått
Hur många barn per personal är det på förskolorna? (planerat)

Vad kostar varje barn i förskolan? (tkr)
Hur stor andel av eleverna i årskurs 3 har klarat de nationella
proven?

Flickor

-

77

-

72 (2014)

Pojkar

-

68

-

65 (2014)

Hur stor andel av eleverna i årskurs 5 är positivt inställda till sin
skola och undervisning?

Flickor

-

90

-

88 (2014)

Pojkar

-

89

-

87 (2014)

Hur stor andel av eleverna i årskurs 8 är positivt inställda till sin
skola och undervisning?

Flickor

76

75 (2014)

Pojkar

86

77 (2014)

Hur stor andel av eleverna i årskurs 6 klarar de nationella
proven?

Flickor

-

97

-

94 (2014)

Pojkar

-

92

-

92 (2014)

Hur många elever som slutar årskurs 9 är behöriga till något
nationellt program på gymnasiet, procent

Flickor

86

87

-

88

Pojkar

85

85

-

85

Hur många elever fullföljer sin gymnasieutbildning, procent

Kvinnor

-

79

-

81 (2014)

Män

-

77

-

75 (2014)

-

27 184

-

25 186
(2014)

Vad kostar varje elev som inte fullföljer gymnasiet? (kr/elev)

Återblick

2014 visade att många föräldrar var nöjda med verksamheten som bedrivits inom förskolan.
Gotland hade också högre personaltäthet inom förskolan samtidigt som tillgången på platser på
förskolan varit ansträngd i synnerhet i Visby med omnejd.
Resultaten för grundskolan hade försämrats 2014 jämfört med tidigare år, både när det gällde
andelen elever med gymnasiebehörighet och andelen elever som lämnade grundskolan med fullständiga betyg. Uppföljning visade också att skillnader mellan pojkars och flickors resultat varit
större på Gotland än i riket.
Elevundersökningar för grundskolan visade att 90 procent av eleverna i årskurs 5 respektive 78
procent i årskurs 8 var nöjda med sin skola men skillnader mellan olika skolenheter var stor.
Kostnaden för grundskolan på Gotland låg i nivå med jämförbar kommungrupp men var högre
jämfört med riket.
Knappt fyra av fem gotländska elever fullföljde sin gymnasieutbildning inom fyra år, vilket låg i
linje med medelvärdet för riket. Andelen elever med grundläggande behörighet till högskolan var
emellertid högre på Gotland än för riket och för jämförbara kommuner. Gotland hade en högre
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utbildningskostnad för gymnasieskola än riket men den var lägre i jämförelse med turism- och
besöksnäringsgruppen. Även kostnadsutvecklingen var högre på Gotland än i riket.
Nuläge

För 2015 saknas merparten av resultat för process och brukarperspektivet eftersom dessa blir
tillgängliga senare under året.
Under våren 2015 var efterfrågan på förskoleplatser i många bostadsområden fortfarande stor.
Däremot har barnantalet sjunkit hösten 2015 i och med att vårens femåringar, som är en stor
barngrupp, börjat i förskoleklass. Hur detta påverkar resultatmåttet Hur stor andel av barnen som
erbjudits förskoleplats får börja på önskat datum följs upp senare under året. Förskolekostnaderna på
Gotland är högre oavsett om man jämför med övriga jämförbara kommuner eller medelvärde för
riket. Kostnadsutvecklingen ligger på samma nivå som riket (4 procent).
Vårterminen 2015 uppnådde 85 procent (flickor 86 procent och pojkar 85 procent) av det totala
antalet elever i årskurs 9 behörighet till gymnasiet, vilket motsvarar resultat från tidigare år.
Uppföljning av hur många gotländska elever som har fullföljt sin gymnasieutbildning vet vi först i
november. Däremot ser vi redan nu att elever med grundläggande behörighet till högskolan, ett
annat sätt att beskriva gymnasieskolans resultat, har förändrats jämfört med tidigare år. 93
procent av flickorna fick behörighet, jämfört med 85 procent 2014. Hos pojkarna är tendensen
nedåtgående, 2015 var det 72 procent som hade behörighet jämfört med 75 procent 2014.
Den totala genomsnittliga kostnaden för den kommunala gymnasieutbildningen uppgick år 2014
till 131 973 kronor per utbildningsplats att jämföras mot året innan då kostnaden var 123 004
kronor, en procentuell ökning på 7,3 procent. Rikets procentuella ökning under motsvarande
period var 3,6 procent.
Tillgängligheten till komvux är fortsatt god. Samtliga vuxenstuderande har fått önskad utbildning.
31 procent av kursdeltagarna i grundläggande vuxenutbildning avbröt kursen 2014. Resultatet är
en förbättring med 10 procentenheter jämfört med föregående år.
Under våren 2015 har miljö- och hälsoskyddsnämnden bedrivit tillsyn vid 39 av Gotlands skolor
för att inspektera skolornas inomhusmiljö. Tillsynen har skett som en del av
Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt av inomhusmiljön i skolan. Resultaten visar att
58 procent av skolorna saknar godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Vid 27 av de
kontrollerade skolorna finns brister när det gäller städning och rengöring.
Åtgärdspaketets effekter

Inom barn- och utbildningsförvaltningen har många chefer valt att inte tillsätta tjänster. På lång
sikt påverkar det att kvalitén blir sämre. Rektorer och förskolechefer har i stort sett ställt in all
kompetensutveckling som sker på fastlandet eller där det krävs externa utbildare. I den mån
fortbildning kan anordnas internt och inte kostar något pågår det insatser. Långsiktigt blir
effekten en kvalitetssänkning.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen gör bedömningen att åtgärdspaketet ännu inte haft
någon effekt på resultatet och kommer inte heller att göra det framöver.
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Kultur och fritid

Processen kultur och fritid omfattar verksamheter som arbetar för att stärka alla människor och
människors livskvalitet, utveckla samhället och fördjupa demokratin genom att inspirera till och
möjliggöra upplevelser, möten och meningsfull fritid.

Gotland
delår 2

Gotland
bokslut
2014

Trend

Riket

Hur många timmar per vecka är simhallen öppen utöver
ordinarie arbetstider, vardagar 08-17?

22

22

oförändrad

24

Hur många timmar per vecka är huvudbiblioteket öppet utöver
ordinarie arbetstider, vardagar 08-17?

18

18

oförändrad

15

382

427
ökning

348
(2014)

ökning

231
(2014)

Resultatmått

Hur många aktiva låntagare har biblioteken? (antal/1000
invånare)

Kvinnor

(jan-aug)
Män

205
(jan-aug)

Hur många av Gotlands 7-15 åringar deltar i musik- eller
kulturskolan? (procent)

231

25
-

25

-

Hur nöjda är invånarna med idrotts- och
motionsanläggningarna? (skala 1-100)

-

50

-

Hur nöjda är invånarna med kulturverksamheterna t ex
bibliotek, utställning/konst och teaterföreställningar/konserter?
(skala 1-10)

-

Hur nöjda är invånarna med möjligheten att utöva sina
fritidsintressen t ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv? (skala
1-10)

-

(2014)
60
(2014)

6,4

-

5,8
(2014)

7,2

-

7,3
(2014)

Återblick

En viktig kvalitetsaspekt inom kultur och fritidsområdet är tillgänglighet i olika former. Mätningar
visade att tillgängligheten till bibliotek, var bättre än till simhallar, idrottsanläggningar,
föreningslokaler och ungdomsgårdar . Dock var antalet besökare på ungdomsgårdarna något
färre under 2014, i synnerhet när det gällde flickor.
Tack vare bättre förmåga att planera och göra inköp minskade nettokostnaderna för boklån.
Även nettokostnaden per fysisk besökare till biblioteken hade sjunkit, vilket förklarades av att
biblioteken hade lockat fler besökare till följd av bättre programutbud och förbättrad tillgänglighet.
Nuläge

Biblioteken visar ingen större skillnad i totalt antal utlånade media jämfört med delår 2 2014.
Vissa filialer har ökat utlåningen till män, en målgrupp som tidigare varit svåra att nå. De fysiska
biblioteken har i stort sett samma öppettider som 2014, däremot har de digital biblioteket med
nedladdning av e-böcker öppet dygnet runt, en utlåningsform som ökar.
Simhallarnas öppettider är detsamma som tidigare, 22 timmar/vecka utöver 8-17.
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Nytt för 2015 är att man har haft lördagsöppet på Solberga och i Hemse under sommaren, vilket
bidragit ökad tillgänglighet för brukarna. Medborgarundersökningen genomförs under hösten
och rapporteras till årsredovisning.
Åtgärdspaketets effekter

Åtgärdspaketet har hittills endast påverkat brukarna marginellt och då i form av inställda
bokbussturer, längre väntan på hjälp på Almedalsbiblioteket samt minskad tillgänglighet till bad.
God samhällsbyggnad, infrastruktur och livsmiljö

Processen omfattar planering av mark och markupplåtelse, bygglovshantering och tillsyn över
byggande, kollektivtrafik, skötsel av gator, vägar, parker, vatten, avlopp och avfall. Även
hamnverksamhet, bredbandsutbyggnad och miljö- och hälsoarbete ingår.

Gotland
delår 2

Gotland
bokslut
2014

Trend

Riket

-

62

-

78

Hur nöjda är företagarna med regionens bygglovshantering?
(skala 1-100)

44

50

minskar

62

Hur nöjda är företagarna med regionens hantering av
tillstånd och tillsyn inom miljö- och hälsoskydd?
(skala 1-100)

66

64

ökar

68

Resultatmått
Hur nöjda är invånarna med vatten och avlopp?
(skala 1-100)

Hur stor andel av hushållsavfallet återvinns? (procent)

39

Hur många timmar per vecka är återvinningscentralen
öppen utöver ordinarie arbetstider, vardagar 08-17?

-

48

-

(2014)

14

13

ökar

(2014)

11

Hur nöjda är invånarna med sina möjligheter att kunna leva
miljövänligt? (skala 1-100)

55
-

Hur nöjda är invånarna med skötseln av gator och vägar?
(skala 1-100)

-

Hur nöjda är invånarna med skötseln av gång- och
cykelvägar? (skala 1-100)

-

Hur nöjda är invånarna med renhållning och sophämtning?
(skala 1-100)

-

Hur nöjda är invånarna med kollektivtrafiken? (skala 1-10)

-

53

-

(2014)

53

-

(2014)

54
54
50

-

(2014)
66

65

-

(2014)

5,5

-

(2014)

6,2

Återblick

Företagarnas upplevelse av regionens bygglovshantering hade förbättrats under 2014 även om
Gotlands NKI-värde (50) fortfarande var förhållandevis lågt. Särskilt stora förbättringar
noterades inom områdena tillgänglighet och effektivitet. Trots genomfört förbättringsarbete
nåddes inte lagstiftningens krav på maximalt 10 veckors handläggningstid fullt ut. I samma
mätning fick Miljö- och hälsoskydd NKI 64, vilket var godkänt.
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Medborgarna var nöjda med regionens renhållning och sophantering. Vid jämförelse med andra
kommuner noterades att det på Gotland återvinns mer hushållsavfall än i andra kommuner och
har gjort så över tid. Analysen var att återvinningscentralernas generösare öppettider skulle kunna
vara en bidragande orsak till den höga graden av materialåtervinning. Områden som i
medborgarundersökningen pekades ut som utvecklingsområden var bostäder, gång- och
cykelvägar, gator, vägar och hur väl regionen möjliggör för medborgarna att leva miljövänligt.
Nuläge

Företagarnas upplevelse av regionens bygglovshantering har försämrats något, resultatet har
varierat mellan åren som undersökningen pågått men omdömet har hela tiden varit lågt. Några
förklaringar till resultatet som samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar är ändringar i plan- och
bygglagen och vakanser i personalstyrkan. Antalet ansökningar har under första halvåret också
ökat med 35 procent jämfört med samma period 2014.
Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför ett strukturerat och omfattande förbättringsarbete för
att förbättra företagarnas upplevelse. Konkreta åtgärder genomförs inom områdena information,
tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet.
Företagarnas upplevelse av regionens miljö- och hälsoskyddsinspektioner fortsätter förbättras.
2015 är NKI 66 och jämfört med 2011, då första mätningen genomfördes är det en förbättring
med 6 enheter. Fortfarande ligger Gotlands resultat under rikets.
Öppethållandet för återvinningscentralen, utöver 08:00 – 17:00 har ökat med en timme från och
med årsskiftet för att förbättra möjligheten att kunna lämna material innan/ efter ”normal
arbetstid”. Antalet öppna timmar på Gotland, utöver normal arbetstid är fortfarande något fler än
genomsnittet för kommunerna.
Åtgärdspaketets effekter

På kort sikt förväntas inte åtgärdspaketet ge någon nämnvärd effekt. På längre sikt kan det dock
förväntas att resultatnivån sjunker . En viktig faktor för att våra kunder ska vara nöjda är att
handläggningstiderna upplevs som rimliga. Det förutsätter att personal kan rekryteras i den
omfattning som behövs.
För att kunna säkerställa att vi levererar rättssäkra beslut krävs att vi kan ge nödvändig
kompetensutveckling. Om åtgärdspaketet inskränker möjligheterna till nödvändig rekrytering och
kompetensutveckling kommer resultatet att sjunka framöver.
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God trygghet och säkerhet

Skydd och säkerhet är en förutsättning för hög livskvalitet och trygghet för människor på Gotland. Inom processen Trygghet och god säkerhet finns tjänster såsom räddningstjänst och andra
insatser av förebyggande karaktär.
Resultatmått

Gotland
delår 2
-

Hur nöjda är invånarna med räddningstjänsten? (skala 1-100)
Vad tycker företagarna om den förebyggande
räddningstjänsten? (skala 1-100)

71

Hur trygga känner sig invånarna?

Gotland
bokslut
2014

Trend

72

-

74

minskar

68

-

13,7

-

Riket
74

76

-

Hur många minuter behöver en person som ringt 112 vänta tills
räddningstjänsten är på plats?

-

61

12,8

Återblick

Företagarnas upplevelse av regionens förebyggande brandtillsyn hade förbättrats 2014 och
Gotland hade fått högre värden än rikets medelvärden inom samtliga områden som undersökts.
Responstiden, tiden en person som ringt 112 får vänta till räddningstjänsten är på plats, var något
längre på Gotland i jämförelse med övriga kommuner. Tidigare hade Gotland legat bland de
sämsta men tillhörde nu mellanskiktet. Medborgarundersökningen visade att gotlänningar känner
sig tryggare än i andra kommuner. Det fanns en skillnad mellan könen, männen kände sig mer
trygga än kvinnorna. Medborgarnas betyg på Räddningstjänsten var gott.
Nuläge

Till delårsrapport 2 saknas merparten av resultat för process och brukarperspektivet eftersom
dessa blir tillgängliga senare under året.
Insiktsmätningen som genomfördes under våren visade att företagarna fortfarande är nöjda med
regionens förebyggande brandtillsyn, även om resultatet nu är lägre i jämförelse med riket.
Åtgärdspaketets effekter

För kund/brukare har inga negativa effekter av åtgärdspaketet uppstått
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Stödjande processer

Stödprocessen omfattar serviceförvaltningens och teknikförvaltningens interna service till regionens förvaltningar. Tjänsterna som ingår är fastighetsförvaltning, IT och telefoni, ledningsstöd,
måltidsförsörjning och logistik.
Resultatmått
Hur många av de som kontaktar oss via e-post får svar inom två
arbetsdagar, (procent)

Gotland
delår 2

Gotland
bokslut
2014

Trend

Riket
83

73

71

Ökat

(2014)

Hur många av de som kontaktar oss via telefon får ett direkt
svar på en enkel fråga, (procent)

49
41

39

Ökat

(2014)

Hur många upplever ett gott bemötande vid telefonkontakt med
oss, (procent)

77

72

Ökat

(2014)

Hur stor är andelen ekologiska livsmedel av totalt
livsmedelinköp, andel (procent)

86
20
-

Hur stor är andelen miljöbilar i organisationen av totalt antal
bilar, andel (procent)

18

-

(2014)
45

-

46

-

(2014)

Återblick

Gotland har sedan 2013 regelbundet deltagit i servicemätningar för att undersöka servicenivån på
telefon och e-post. Resultaten från mätningarna har visat att Gotland har lägre servicenivå än
andra kommuner både när det gäller att svara på e-post inom två dagar, direkt kunna ge svar på
en enkel fråga via telefon och bemötandet hos handläggaren som svarar. Gotlands, liksom andra
kommuners, resultat har successivt förbättrats över åren.
2014 utgjorde ekologiska livsmedelsinköp 18 procent av totala livsmedelsinköp, jämfört med 20
procent i riket. Det finns en viss osäkerhet med siffrorna. Andelen miljöbilar av totala
fordonsparken var 46 procent jämfört med 45 procent i riket.
Nuläge

Senaste servicemätning genomfördes våren 2015. Resultatet visade att 73 procent av
medborgarna fick svar på enkla frågor inom två dagar när de mailat till Region Gotlands
huvudbrevlåda. Snitt för motsvarande kommuner ligger på 84 procent. Om man tittar på den
genomsnittliga svarstiden är den nu 11 timmar och denna tid har försämrats vid varje ny mätning
(7-11 timmar).
När det gäller medborgarnas möjlighet att direkt få svar på enkla frågor via telefon visade den
senaste mätningen en liten förbättring. I april 2015 var det 41 procent som fick svar, jämfört med
39 procent i november 2014. Det fortsatt låga resultatet beror främst på att ingen svarar i telefon
inom två minuter .
Handläggarnas bemötande har oftast bedömts som god eller medelgod. Tyvärr finns även inslag
av dåligt bemötande. Andelen god och medelgod är samma som snittet för likvärdiga kommuner.
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När det gäller regionens inköp av ekologiska livsmedel har det för perioden varit svårt att få fram
tillförlitlig data, varför inte heller någon analys gjorts. Uppföljning av miljöfordon kommer att ske
i samband med årsredovisningen.
Åtgärdspaketets effekter

Arbete med ny livsmedelsupphandling har påbörjats och ett stort arbete har genomförts i syfte att
få in ett bredare ekologiskt sortiment för att uppfylla direktivet att öka andelen ekologiska
livsmedel. För perioden jan - mars 2015 noterade Serviceförvaltningen en minskning av andelen
ekomat inom sin måltidsorganisation. Detta förklaras med en viss åtstramning på grund av
rådande ekonomiskt läge. Under förutsättning att det ekonomiskt går att hantera förväntas
andelen ekologiska livsmedel öka och på årsbasis ge en högre andel än 2014.
Beträffande servicenivåer på telefoni och e-post bör åtgärdspaketet inte ha någon effekt.
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Medarbetare och ledareperspektivet
Målet för perspektivet medarbetare/ledare är: Medarbetare och
ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta
framtidens utmaningar
En övergripande bedömning av måluppfyllelsen har inte gjorts då ingen
medarbetarundersökning genomförts under perioden. Vid utvärderingen som
gjordes i samband med årsbokslutet 2014 var värderingen gul.

Målet följs upp utifrån följande framgångsfaktorer
•

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

•

Ta tillvara på medarbetarnas kreativitet och innovationer

•

Stärka kompetensförsörjningen på kort och lång sikt

•

Arbetsvillkor som ökar attraktiviteten

•

Möjliggöra karriärutveckling

•

Säkra likabehandling

Resultaten kan mätas först i årsredovisningen då mätetalen till stor del bygger på den årliga regiongemensamma medarbetarenkät som genomförs under oktober. I den här rapporten redovisas
antal anställda och sjukfrånvaro i perioden samt en del av de regiongemensamma aktiviteter som
genomförts som ett led i arbetet att nå en högre grad av måluppfyllelse.
Antal anställda

Nedan redovisas ett antal tabeller över antal anställda både räknat som faktiskt antal och
omräknat till årsarbetare. Totalt sett har regionen minskat antal anställda med 55 personer
jämfört med augusti 2014. Men det har skett en ökning av antal tillsvidareanställda och en
minskning av antal visstidsanställda. Antal anställda omräknat till årsarbetare har också minskat,
tillsvidareanställda ökat och visstidsanställda minskat. Jämfört med årsskiftet 2014-2015 är det
sammanlagt 136 anställda färre, 3 fler tillsvidareanställda och 139 färre visstidsanställda.
Totalt antal anställda (månadsanställda)

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt

2014-08-31
5 584

2015-08-31
5 638

Diff.
54

612

503

-109

642

6 196

6 141

-55

6 277
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Antal anställda per förvaltning (månadsavlönade)
Tillsvidareanställda
2014-08-31
50

Tillsvidareanställda
2015-08-31
46

Diff.
-4

Serviceförvaltningen

487

503

16

Teknikförvaltningen

231

282

51

Samhällsbyggnadsförvaltningen

154

125

-29

Kultur- och fritidsförvaltningen

120

126

6

1 441

1 415

-26

294

273

-21

Socialförvaltningen

1 588

1 624

36

Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen

1 219

1 244

25

Ledningskontoret

Barn- och
utbildningsförvaltningen
Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Visstidsanställda
2014-08-31
1

Visstidsanställda
2015-08-31
4

Diff.
3

Serviceförvaltningen

37

21

-16

Teknikförvaltningen

45

56

11

Samhällsbyggnadsförvaltningen

23

13

-10

Kultur- och fritidsförvaltningen

13

7

-6

128

81

-47

Ledningskontoret

Barn- och
utbildningsförvaltningen
Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

53

14

-39

Socialförvaltningen

173

192

19

Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen

139

115

-24

Antal anställda på samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen ska ses ihop eftersom
en omorganisation genomförts.
Minskningen på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen hör ihop med bildandet av Grönt
Centrum och den personal som då överfördes dit.
Ökningen på socialförvaltningen beror bl.a. på nyanställningar för att ta emot ensamkommande
flyktingbarn samt volymökningar inom LSS-området.
Antal årsarbetare enligt sysselsättningsgrad (månadsanställda)
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt

2014-08-31
5 256,6

2015-08-31
5 330,6

Diff.
74

551,2

456,5

-94,8

5 807,8

5 787,1

-20,7
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Antal årsarbetare per förvaltning enligt sysselsättningsgrad - tillsvidareanställda
Tillsvidareanställda
2014-08-31
49,8

Tillsvidareanställda
2015-08-31
46

Diff.
-3,8

Serviceförvaltningen

452,3

470,1

17,8

Teknikförvaltningen

230,5

281,4

50,9

Samhällsbyggnadsförvaltningen

153,1

124,3

-28,8

Kultur- och fritidsförvaltningen

105,9

112,5

6,6

1 383,2

1 362,8

-20,4

283,5

263,9

-19,6

Socialförvaltningen

1 433,1

1 476,0

42,9

Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen

1 165,3

1 193,6

28,3

Ledningskontoret

Barn- och
utbildningsförvaltningen
Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Antal årsarbetare per förvaltning enligt sysselsättningsgrad - visstidsanställda
Visstidsanställda
2014-08-31
1

Visstidsanställda
2015-08-31
3,8

Diff.
2,8

Serviceförvaltningen

34,2

19,8

-14,4

Teknikförvaltningen

45

54,5

9,5

Samhällsbyggnadsförvaltningen

21,5

13

-8,5

Kultur- och fritidsförvaltningen

11,6

5

-6,6

113,4

75,5

-37,9

Ledningskontoret

Barn- och
utbildningsförvaltningen
Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

47,2

12,5

-34,7

Socialförvaltningen

147,9

165,2

17,3

Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen

129,5

107,2

-22,3

Övertid och mertid - timmar
2014-08-31

2015-08-31

Diff.

Övertid

44 337

38 701

-5 636

Mertid

19 113

17 980

-1 133

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under perioden januari-augusti 2015 ligger på 5,5 procent. Detta är en ökning
jämfört med samma period året innan. Nästan alla förvaltningar har ökad sjukfrånvaro och det är
till största delen kvinnorna som står för ökningen. Ökningen bekräftar den känsla av ökad
sjukfrånvaro som upplevts och ses även hos andra aktörer som exempelvis Försäkringskassan där
antalet sjukskrivna längre än trettio dagar med anställning hos Region Gotland ökat. Den ökade
sjukfrånvaron följer den nationella tendensen som ses och visar ingen tendens att vika av.
Ökningen är oroande och behöver analyseras vidare för att rätt åtgärder ska kunna vidtas.
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Sjuktal procent
december 2013juli2014

januari 2015augusti 2015

Diff.

Diff. (procent)

Kvinnor

5,05

6,31

+1,26

+25

Män

2,85

3,04

+0,19

+6

Totalt

4,54

5,53

+0,99

+21,8

Sjuktal per förvaltning procent
2014-08-31

2015-08-31

Diff.

Diff.
(procent)

Ledningskontoret

2,32

2,00

-0,32

-16

Serviceförvaltningen

4,15

4,31

0,16

3,9

Teknikförvaltningen

2,31

2,81

0,5

21,6

Samhällsbyggnadsförvaltningen

3,57

4,66

1,09

30.5

Kultur- och fritidsförvaltningen

5,45

5,65

0,2

3,7

Barn- och
utbildningsförvaltningen

5,33

5,82

0,49

9,2

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

3,46

3,66

0,2

5,8

Socialförvaltningen

4,86

6,78

1,92

39,5

Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen

4,21

5,09

0,88

20,9

Uppföljning av arbete mot målet - regiongemensamma aktiviteter

Följande aktiviteter har pågått eller pågår under året som ett led i arbetet för att förbättra måluppfyllelsen.
Fram gångsfaktor: Coachande ledare som skapar förutsättningar för verksam hetsutveckling, god
kvalitet, effektivitet och arbetsglädje
Utveckla och tydliggöra chefs- och ledarrollen inom Region Gotland.

Detta arbete inkluderar såväl organisatoriska som personliga förutsättningar. Inriktningen i detta
arbete är att chefer ska fokusera på verksamhetens utveckling och kvalitet.
Utbildningen i coachande ledarskap genomförs kontinuerligt men på grund av åtgärdspaketet har
utbildningen som skulle ha startat under hösten ställts in. Projektledarutbildningen har också
ställts in under hösten av samma skäl.
Utveckling av introduktionsprogram för nya chefer

Chefsskolan är en ny satsning för nya chefer inom regionen. Chefer som varit anställda upp till
ett år bjuds in till utbildningen som sträcker sig över ett år med cirka tolv träffar. Syftet med
utbildningen är att nya chefer ska ges möjlighet att få kunskap om och förståelse för regionens
övergripande styrning och ledning. Deltagarna ges också möjlighet att bilda nätverk då de går
utbildningen tillsammans under ett år, det kollegiala stödet tros vara värdefullt. Den första
”klassen” startade i april och den andra startar i oktober. Denna satsning har undantagits från
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åtgärdspaketet då den anses vara av viktig strategisk karaktär för chefsförsörjningen inom
regionen.
Fram gångsfaktor: Ta tillvara på m edarbetarnas kreativitet och innovationer
Samverkansutbildning för att utveckla delaktighet

Serviceförvaltningen har i samarbete med ledningskontoret tagit fram en samverkansutbildning.
Fokusområden har varit koppling till lagstiftning, formalia kring gruppens sammansättning,
skyddskommittéfunktion samt dokumentation. Utbildningsinsatsen startade våren 2014 och fram
tills nu har samverkansgrupper (cirka ett hundratal) inom sex förvaltningar genomgått
utbildningen. Under hösten påbörjas en utvärdering av insatsen samt dess effekter.
Fram gångsfaktor: Stärka kom petensförsörjning på kort och lång sikt
Kontakter med elever och studenter

Regionen var en av initiativtagarna och en självklar deltagare i den nya arbetsgivarmässa som
genomfördes på Uppsala universitet, Campus Gotland i början av året. Utställarna och
studenterna var nöjda och beslut om att genomföra en arbetsgivarmässa varje år har tagits.
Under våren genomfördes en ”Framtidsmässa” i Stockholm i samarbete med Sveriges kommuner
och landsting (SKL). Syftet var att visa upp kommuner och landsting som framtida arbetsgivare
för studenter från mellersta Sverige. Regionen deltog och fick ett stort gensvar bland studenterna.
Samarbetet med Gotlands studie- och yrkesvägledare för att informera om regionens bristyrken
har fortsatt.
Inför gymnasievalet genomförs varje år en studie- och yrkesmässa för målgruppen 8:or och 9:or.
Region Gotland är en av arbetsgivardeltagarna. Här är syftet att väcka intresse hos unga och visa
på bredden av yrken och att regionen har ett rekryteringsbehov i framtiden.
Chefsförsörjning

Chefsförsörjningen är en strategisk fråga för regionen. Omsättningen är ca 10 procent vilket
innebär ett rekryteringsbehov på 20-30 chefer per år. Gotlands geografiska läge ställer stora krav
på en bra matchning av nya chefspotentialer inom den egna organisationen. Samtidigt är det av
stort värde att också rekrytera utifrån men det är för många ett stort steg, särskilt i de fall där
pendling inte fungerar.
Vägen till ledarskap

Sedan flera år erbjuds potentiella chefer ett utvecklingsprogram som syftar till att ge orientering
om vad ett chefsuppdrag inom regionen innebär. Hittills har flera deltagare gått in i chefsuppdrag
efter genomfört program.
Fram gångsfaktor: Arbetsvillkor som ökar attraktiviteten
Heltid som norm – deltid en möjlighet

En förstudie har genomförts under augusti-september 2014 för att klargöra faktorer som
påverkar måluppfyllelsen. Resultatet av förstudien diskuterades vid en work shop hösten 2014
med målsättning att ta fram åtgärder för att nå ”Heltid som norm – deltid en möjlighet”. Det är
för närvarande inte aktuellt med något övergripande projekt.
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Löneöversyn

Den lokala löneöversynen är inte avslutad med samtliga fackförbund. Utfallet i årets löneöversyn
beräknas öka lönenivån med cirka 2,5 procent inklusive den jämställdhetssatsning som gjorts.
Systematiskt arbetsmiljöarbete

Olika insatser i det systematiska arbetsmiljöarbetet som exempelvis nya rutiner kring fördelning
av arbetsmiljöuppgifter samt genomförande av ett antal större inspektioner i regionens
verksamheter från arbetsmiljöverket har gett ett ökat fokus på arbetsmiljöfrågorna. Detta syns
som krävs för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.
Fram gångsfaktor: M öjliggöra karriärutveckling
Vägen till ledarskap,

se framgångsfaktorn kompetensförsörjning på kort och lång sikt

Fram gångsfaktor: Säkra likabehandling
Jämställdhet

Ledningskontoret har, i samspel med en särskilt utsedd politisk referensgrupp, under året arbetat
fram en jämställdhetsplan för perioden 2016-2018 som behandlas av regionfullmäktige under
hösten.
Jämställda löner

Regionens lönekartläggning visar att det finns löneskillnader som inte kan påvisas är sakligt grundade. Ett centralt utrymme på 0,5 procent av den totala lönesumman har avsatts ett antal år för
att fördelas på ett sätt som bidrar till jämställda löner. Fördelningen för 2015 fastställdes av
regionfullmäktige i samband med budgetbeslutet.
Årets satsning har bland annat gjorts på lärare, sjuksköterskor, socialsekreterare och vissa chefer
inom vård och omsorg. Lönekartläggning och analys efter årets löneöversyn kommer att göras
under hösten som underlag för fortsatta jämställdhetsprioriteringar.
Effekter av åtgärdspaketet
Prövning av rekrytering

Rekrytering inom ledning och administration ska godkännas på regionnivå dvs. ledningskontoret.
Denna prövning förutsätter att rekryteringen godkänts av berörd förvaltningsledning.
Konsekvenserna av ett avslag från ledningskontoret ska hanteras av rekryterande förvaltning och
det har varit svårt att överpröva förvaltningschefens bedömning vilket har inneburit att samtliga
prövningar har godkänts. En möjlig effekt kan vara att tänkta rekryteringar stoppats redan inom
förvaltningen. Bilden som ges av förvaltningarna är dock att restriktiviteten funnits redan innan
och att åtgärdspaketet därför bara inneburit en belastning genom den administrativa rutin som
krävts.
Totalt har cirka 45 rekryteringar prövats på regionnivå, samtliga har godkänts.
Övriga reflektioner

Den samlade bilden av förvaltningarnas kommentarer för paketets åtgärder inom
personalområdet visar att de ger svårbedömda effekter. I bästa fall har det inneburit en extra
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reflektion inför ställningstaganden om rekrytering, utbildningsinsatser m.m., samtidigt går detta
inte att utläsa av personalvolymutvecklingen. Det blir också viktigt att följa vad som händer när
åtgärdspaketet förändras och de mer kortsiktiga åtgärderna återgår till normal restriktivitet i
vardagen. Inte genomförd utbildning kan i flera fall snarare ha skjutits upp än avslagits, dvs den
behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.
Att uppnå verksamhet inom givna ekonomiska förutsättningar kommer att kräva omprövning
och förnyelse av arbetssätt, prioriteringar mm vilket i sin tur ställer stora krav på chefer och
övriga medarbetare. Regionen har många medarbetare med lång anställningstid och förnyelse av
arbetssätt mm stimuleras av nya insikter genom olika former av systematiskt lärande.
Sjukfrånvarons ökning är oroande. Den följer en nationell trend och kan inte självklart kopplas
till åtgärdspaketet men är ändå viktigt att försöka motverka.
Ekonomi i balans kommer sannolikt att kräva minskat antal anställda. Ett framgångsrikt
omställningsarbete förutsätter en genomtänkt målsättning och strategi för hur omställningen ska
gå till för att verksamheten som ska bedrivas framöver ges bästa möjliga förutsättningar.

Samhällsutvecklingsperspektivet
Målet för samhällsutvecklingsperspektivet är att Gotland utvecklas i linje
med visionsmålen och har ett starkt varumärke.
Måluppfyllelsen har inte utvärderats i delårsrapport 2 2015. Vid utvärderingen som
gjordes i samband med årsbokslutet 2014 var värderingen gul.

Uppföljning av arbete mot visionsmålen

Regionens arbete för samhällsutveckling handlar i stor utsträckning om att mobilisera kring den
gemensamma visionen. Samhällsutvecklingen påverkas av hur gotlänningarna vill leva sina liv, hur
näringsliv, arbets- och bostadsmarknad samt hur handeln utvecklas. Det finns även en rad andra
faktorer som påverkar samhällsutvecklingen i lokalsamhället, regionalt, nationellt och globalt.
Den allmänna konjunkturen är ett exempel. För att Gotland ska få en bra utveckling krävs att
utmaningarna identifieras, att arbetet sker samlat mot gemensamma mål och att resultaten
utvärderas kontinuerligt.
I årsredovisningen 2014 mättes och analyserades måluppfyllelsen för de fem delmål som satts
upp. Nedan redogörs i korta drag för de slutsatser som drogs då. Någon ytterligare uppföljning
har inte gjorts i den här delårsrapporten.
Delmål 1- Minst 59 000 bor på Gotland

Uppföljningen vid bokslutet 2014 visade att Gotlands befolkning hade ökat med 94 invånare i
jämförelse med 2013 och uppgick vid årsskiftet till 57 255 invånare. Den främsta orsaken till
befolkningsökningen var att flyttnettot var positivt (+ 118 personer). Det är fler jämfört med hur
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det såg ut år 2013. Flyttningar är den komponent som har störst och snabbast påverkan på
befolkningsutvecklingen på kort sikt.
Delmål 2 - Gotlänningarnas välstånd ligger i nivå med rikets genomsnitt

Sett till måtten för ekonomisk tillväxt kan konstateras att regionen ännu inte uppnått målnivån
om att ligga i nivå med rikets genomsnitt när det gäller ekonomiskt välstånd. Målet handlar i
grunden om att kunna finansiera en välfärd på den nivå som önskas. För att kunna göra det krävs
en god ekonomisk tillväxt som också ska vara hållbar socialt och miljömässigt. Senaste mätningen
som fanns tillgänglig vid bokslutet 2014 av den ekonomiska aktiviteten avser resultat från år
2012. Tillväxttakten var då negativ med -0,8 procent vilket placerar Gotland på en delad elfte
plats bland länen. Västerbotten var det län som hade högst tillväxt med 2,5 procent. Sverige hade
2012 en negativ tillväxt på -0,3 procent.
Delmål 3 - Gotland är den naturliga platsen i Östersjöregionen

I årsredovisningen för 2014 och även tidigare bedöms detta mål som uppnått. Det baserar sig på
en positiv utveckling avseende gästnätter och inte minst på ett rekordår 2014 när det gällde
antalet passagerare till och från Gotland. Arbetet för att Gotland ska nå visionsmålet bedrivs
utifrån teorin om att det finns starka samband mellan en positiv utveckling inom turismen, fler
möten förlagda på ön samt ökad inflyttning och företagsetablering. Den kanske största
framgångsfaktorn är att bilden av Gotland, både på Gotland och utanför ön, är positiv och då
inte enbart ur ett turistiskt perspektiv. Gotland ska uppfattas som en bra plats att bo, leva och
etablera sig på, året runt.
Delmål 4 - Självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ligger över riksgenomsnittet

Målet bedömdes inte som uppnått vid bokslutet 2014. Befolkningens hälsa påverkas främst av de
grundläggande livsvillkoren såsom bostadsmiljö, utbildning och arbete. Arbetslöshet är en starkt
bidragande orsak till ohälsa. Vid bokslutet 2014 rapporterades att andelen gotlänningar med
självskattad bra hälsa är lägre än i riket. Det gäller både män och kvinnor. Däremot skattar
gotlänningarna inte sin hälsa som dålig i större utsträckning än i riket i övrigt.
Hur vi mår och upplever hälsa påverkas av en mängd faktorer i levnadsvillkor, livsmiljö och
levnadsvanor. På senare år har sociala faktorer uppmärksammats eftersom forskning visat att det
finns ett samband mellan social position och hälsa. Ju högre social position desto bättre hälsa. De
flesta stora folksjukdomarna i Sverige är mindre vanliga bland personer med hög social position.
Resultatet från befolkningsenkäter visar att det även på Gotland finns skillnader i hälsa utifrån
social position. Exempelvis är den självupplevda hälsan bättre bland personer med längre
utbildning och högre hushållsinkomst. Klyftan i hälsa på Gotland har minskat över tid och är till
viss del ändå minde än i riket. De tre stora riskfaktorerna som bidar mest till sjukdomsbördan i
Sverige är rökning, fetma och alkoholkonsumtion. Uppföljningen 2014 visade inga stora
skillnader på gotlänningar jämfört med hur det ser ut i genomsnitt i Sverige. Män och kvinnor
röker ungefär lika mycket. Det finns heller inga stora skillnader mellan män och kvinnor när det
gäller fetma. Däremot har fler män än kvinnor en riskabel alkoholkonsumtion. Beteendet är
vanligare bland personer med kort utbildning, personer med arbetaryrken samt bland personer
med hög hushållsinkomst.
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Delmål 5 - Miljö- och klimatarbete på Gotland rankas topp tio i landet

Målet bedömdes inte som uppnått vid bokslutet 2014. Gotland placerade sig på plats 70 i
tidningen Miljöaktuellt ranking av miljöarbetet i Sveriges kommuner, en försämring med 17
placeringar jämfört med 2013. Från 2010 och framåt har Gotlands ranking varierat från plats 141
år 2010 till som bäst 23 år 2011. Rankingens kriterier och poäng har ändrats något mellan åren
medan miljöarbetet i Region Gotland har haft samma fokusområden sedan 2008.
Fokusområden i miljöprogrammet är kunskap och utbildning, energi, vatten samt livsmiljö. När
det gäller kunskap och utbildning genomförs aktiviteter som ekokommunpriset, grön flagg och
LONA (lokal naturvård) projekt. Ett exempel på ett LONA projekt är Naturvärdeskartan som
gett handläggarna inom bygglov, plan och miljö ett nytt verktyg vid planering och
tillståndsbedömningar. Resultatet är en enklare handläggning där tidsåtgången bedöms ha
halverats.
När det gäller energi har biogas och energieffektivisering av fastigheter varit i fokus. Under 2014
ökade regionens användning av biogas rejält, antalet biogasbilar har ökat från 7 st. år 2012 till 130
st. i slutet av 2014.
När det gäller vatten så startades 2014 bland annat ett samarbetsprojekt ”Vatten på Gotland”
mellan länsstyrelsen och Region Gotland. Det ska leda till ökad samverkan och på sikt en mer
landskapsbaserad förvaltning av grund-, yt- och kustvatten. Två av sju delprojekt drivs av
regionen, det gäller dels ett projekt om ökad omhändertagning av slam från enskilda avlopp dels
ett projekt om en ny tillsynsmodell för borrade bergsbrunnar för vatten eller bergvärme.
I fokusområdet livsmiljö följs bland annat regionens inköp av ekologiska livsmedel. Genom att
köpa in ekologiska livsmedel bidrar Region Gotland till minskad kemikalieanvändning och ökad
biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. Målet är att minst 25 procent av de livsmedel som
köps in ska vara ekologiska. 2014 var andelen 21,8 procent. Andelen har ökat år från år men når
ännu inte upp till målet.
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Sammanfattning av nämndernas delårsrapporter
Här följer korta sammanfattningar av nämndernas/förvaltningarnas delårsrapporter. För mer
information om nämndernas verksamheter och måluppfyllelse hänvisas till respektive nämnds
delårsrapport.
Regionstyrelsen – Ledningskontoret

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,
koncernövergripande 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 tjänster, 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.
Det samlade prognostiserade resultatet för politikerorganisationen uppgår till +0,6 mnkr.
Regionstyrelsen – Serviceförvaltningen

Periodens resultat visar på ett överskott på +7,5 mnkr och en beräknad årsprognos på +11,0
mnkr. Orsakerna till det förväntade överskottet är utöver bufferten om 3,0 mnkr framför allt
vakanta tjänster 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. Åtgärderna har ännu
inte fått genomslag i redovisningen utan uppskattas endast i prognosen.
Det genomsnittliga NöjdKundIndex (NKI) visar en fortsatt positiv utveckling och når nivån
74,6, vilket överträffar förvaltningens 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 förvaltningen levererar, vilket är i nivå med det satta målet.
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Nya eller utökade tjänster har tagits fram utifrån förvaltningarnas önskemål och behov. Exempel
på detta är vårdnära tjänster och fler ansvarsområden inom hjälpmedel.
Det interna arbetet under året har präglats av diskussioner kring förtydligande av roller, ansvar
och styrning mellan serviceförvaltningen 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 sin anställning inom förvaltningen.
Tekniska nämnden - Teknikförvaltningen

Den ekonomiska prognosen för tekniska nämndens verksamheter inom teknikförvaltningen visar
på ett överskott i driftbudgeten med 9,2 mnkr. Den positiva prognosen förklaras i huvudsak av
överskott inom fastighetsförvaltningen. I föregående års delårsrapport nr 2, prognostiserade ett
överskott med 6,8 mnkr. Resultatet i årsbokslutet blev ett överskott med 23,8 mnkr.
Periodens resultat för januari – augusti är positivt med 9,6 mnkr, vilket kan jämföras med samma
period föregående år då resultatet var 17,0 mnkr. Resultatförsämringen hänförs i huvudsak till
ökade kostnader inom VA-verksamheten.
Tekniska nämndens investeringsutgifter beräknas bli 413,9 mnkr, vilket är inom ramen för
investeringsbudgeten som uppgår till 594,1 mnkr. Investeringsutgifterna för perioden januariaugusti uppgår till 208,4 mnkr. Det kan jämföras med föregående år då investeringarna uppgick
till 165,1 mnkr.
Nämndens nettodriftkostnader uppgår till 84 074 tkr, vilket är 12,3 procent högre jämfört med
föregående års delårsresultat då det uppgick till 74 477 tkr. Förklaringen till de ökade
nettokostnaderna beror i huvudsak på VA-verksamheten.
Det finns stora budgetavvikelser både för kostnader och för intäkter inom teknikförvaltningen .
Det beror huvudsakligen på att det vid budgetens upprättande funnits osäkerhet om volymen av
projekt i VA-verksamheten. I nästkommande års budget ska korrigeringar göras i VAverksamhetens budget.
Under perioden har omorganisationen av teknikförvaltningen förberetts och genomförts. Den
nya organisationen trädde i kraft i april 2015. I och med omorganisationen har tekniska
nämndens verksamheter exklusive räddningstjänsten samlats i en förvaltning. Den nya
organisationen skapar förutsättning för långsiktighet och utveckling av verksamheterna.
Sveriges modernaste vattenverk är Fårösunds vattenverk, vilket blev klart i juni. Det är drivet
med solceller och råvattnet hämtas främst från Bästeträsk. Vattenverket har en hög
automatisering och försörjer både Fårösund och Bungenäs med färskvatten.
En ny gång- och cykelväg har byggts på Visborg ner mot nya sporthallen. Nu pågår utbyggnad av
två cirkulationsplatser och en väg i direkt anslutning till sporthallen. Motionsspårens start flyttas
just nu söder om Sanhedsvägen.
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Fastighetsavdelningens uppdrag att stödja ledningskontoret i arbetet med asylboenden på
Gotland tar stor kraft och mycket tid. Det ökade antalet ensamkommande flyktingbarn medför
ett ökat tryck på att försöka hitta lämpliga lokaler för denna verksamhet.
Flera olika planerings- och strategidokument är under framtagande inom teknikförvaltningen.
Strategidokument som är under framtagande är för cykelplan, stadsodling, tillgänglighet,
badplatsplan, lekplatsstrategi, lekplatsplan, tillgänglighetsplan och tillgänglighetsstrategi.
Delårsrapporten visar att det finns vissa effekter av åtgärdspaketet. Kostnader för representation
och övertid har sjunkit jämfört med samma tidpunkt föregående år.
Tekniska nämnden – Samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänsten

Den ekonomiska prognosen visar att ekonomin för Räddningstjänsten är i balans. Periodens
resultat för räddningstjänsten visar ett underskott på 415 tkr vilket förklaras av att intäkter och
kostnader inte är jämnt fördelade över året. I nedanstående tabell redovisas räddningstjänstens
budget och utfall för perioden januari-augusti 2015.
Räddningstjänsten har startat den förstärkta organisationen under januari månad. Verksamheten
har under våren haft en inkörningsperiod både i att lära sig området och att få i ordning
lokalerna. Kostnaderna för iordningställande av lokalerna kommer att anstränga budgeten vid
årets slut.
Rekrytering av räddningstjänstpersonal i beredskap fortsätter att ställa till problem, just nu har vi
stora problem i Klintehamn med att kunna hålla beslutad beredskap. Men problemen finns även
på andra orter. Under sommaren har det varit många vakanser i RIB organisationen framförallt i
Klintehamn och i Hemse.
Under sommaren utbröt en landsomfattande strejk för räddningstjänstpersonal i beredskap. På
Gotland innebar det mycket små konsekvenser för organisationen. Det berodde på två saker dels
att merparten av RIB anställda ej var anslutna till facklig organisation samt att det under perioden
var ovanligt lugnt på larmfronten.
Under en årlig vattendykarvecka så skadade tre brandmän sina öron, utredning pågår.
Ständiga beredskapsbrister i RIB organisationen.
Byggnadsnämnden

Den ekonomiska prognosen för byggnadsnämnden visar på ett överskott med 688 tkr för helåret
2015.
Periodens resultat för byggnadsnämnden är positivt med 1 835 tkr.
Byggnadsnämnden kommer enligt prognosen att klara buffertkravet på 1 procent.
Målen i perspektivet processer uppnås inte fullt ut. En uppföljning av bygglovärenden visar att
inga ärendetyper fullt ut klarar kravet på 10 veckors handläggningstid enligt plan- och bygglagen
(PBL).
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Byggnadsnämnden uppnår inte något av målen i perspektivet brukare/kund. En omfattande
åtgärdsplan har tagits fram. Från och med september 2015 är enhet bygg fullt bemannad vilket
förväntas ge positiva effekter redan under hösten.
På grund av införande av nytt personalsystem för regionen har personalstatistik för perioden inte
kunnat kvalitetssäkras.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Den ekonomiska prognosen för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter visar att utfallet
för 2015 kommer att bli positivt. Då har besparingsåtgärder vidtagits i enlighet med
åtgärdspaketet 2015. Prognosen för 2015 är ett överskott med 660 tkr.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer att klara buffertkravet på 1 procent.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppnår målen i styrkortet i kundperspektivet. Målen i
perspektivet processer redovisas framförallt i årsredovisningen för helåret 2015.
Byggnadsnämnden är från 1 januari 2012 anställningsmyndighet för de medarbetare som arbetar
inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har därför inga egna mål i
medarbetar/ledar perspektivet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har genomfört de aktiviteter
nämnden beslutat i samhällsperspektivet.
Den 1 april 2015 genomfördes en organisationsförändring i samhällsbyggnadsförvaltningen och
teknikförvaltningen. Kostnadsökningen för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter har
bedömts kunna hanteras utan ramtillskott men kan innebära en sämre kvalitet och att
informationsinsatser påverkas.
Kultur- och fritidsnämnden

Förvaltningens resultat under perioden januari - augusti är ett underskott på 73 tkr, vilket främst
beror på uteblivna medel för hyran till Roma ungdomsgård (574 tkr). Kultur- och fritids
förvaltningen strävar efter ett nollresultat vid årets slut men ser svårigheter att uppnå detta på
grund av hyran för ungdomsgården i Roma.
Sommarens nya satsningar Crime Time och Gotland Art Week har bidragit till att förlänga
säsongen och gett nya reseanledningar till ön. Kultur- och fritidsförvaltningen har även tagit ett
samlat grepp gällande de flyktingar som ska, och har, anlänt till ön och bildat en
förvaltningsövergripande integrationsgrupp. Medarbetarna har getts möjlighet till utbildning inom
både HBTQ, mångkulturalitet samt en heldag om hälsa och friskvård, något som var mycket
uppskattat.
Förvaltningen står inför stora utmaningar framöver eftersom bokningssystemet, där brukarna
genomför tidsbokningar av lokaler och materiel, inte är kompatibelt med dagens tekniska
hjälpmedel i form av smarta telefoner och läsplattor. En uppdatering av systemet är kostsam och
rimmar illa med de besparingar som regionen står inför. Detta skapar oro och frustration bland
personalen vilka alltid sätter brukarnas behov i centrum.
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Åtgärdspaketet har hittills endast påverkat brukarna marginellt och då i form av inställda
bokbussturer, längre väntan på hjälp av personalen på Almedalsbiblioteket samt minskad
tillgänglighet till bad. De som däremot drabbats av åtgärdspaketet är medarbetarna som förutom
ökad arbetsbelastning vid vakanser, sjukfrånvaro etcetera även fått stå tillbaka med
kompetensutveckling. Förvaltningen har också avstått från viss representation i nationella
nätverk. Medarbetarna uppvisar en trötthet samt oro inför regionens ekonomiska läge.
Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningens prognos för år 2015 är ett nollresultat.
De statliga reformerna har kommit slag i slag och det ställs stora krav på huvudmannen.
Regeringen aviserar satsningar på högre lärarlöner, mer stöd till kommunerna för asylsökande
barns skolgång, ökad lärartäthet i F-3 mm, vilket dock kan försvåras av regionens ekonomiska
läge, som kräver effektiviseringar och därmed ibland medför större elevgrupper, vilket försvårar
för oss att ta del av statliga satsningar fullt ut.
Vårterminen 2015 uppnådde 85 procent av det totala antalet elever i årskurs 9 behörighet till
minst de yrkesförberedande programmen i gymnasiet, vilket motsvarar resultaten tidigare år.
Målet enligt styrkortet är att minst 90 procent ska nå gymnasiebehörighet. I SKL:s ranking av
grundskola 2015 placerade sig Gotland på plats 116. Målet enligt styrkortet är att ligga bland de
100 bästa kommunerna. Det systematiska kvalitetsarbetet är prioriterat och vi har, parallellt med
att fullfölja satsningen på Pisa, valt att delta i SKL:s satsning Prio, som syftar till att varaktigt höja
kunskapsresultaten i våra skolor. Först ut i med Prio är Solbergaskolan, som närmast följs av
Högbyskolan. Såväl Arbetsmiljöverket som Skolinspektionen har inspekterat verksamheten under
vinter och tidig vår och det föreligger ett gediget material att utgå ifrån, som kompletterar våra
kunskaper inför vårt fortsatta förbättringsarbete. Det utvecklingsområde som Skolinspektionen
pekar ut genomgående i alla våra verksamheter rör det sytematiska kvalitetsarbetet. Under hösten
har förvaltningsledningen påbörjat en mer systematisk uppföljning av förskola och grundskola
samt grundsärskola och gymnasiesärskola för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i alla
led.
Förvaltningen är sedan 1 april organiserad utifrån skolformer, med en chef för grundskolan och
en chef för förskolan, i syfte att skapa en tydligare styrkedja mellan huvudman och rektor, och
därmed bidra till förbättrade resultat i våra verksamheter.
Under sommaren har antalet nyanlända barn och elever ökat mer än förväntat, vilket innebär
utmaningar när det gäller att finna kompetenser inom olika språk. Antalet elever ökar jämfört
med tidigare prognoser vilket påverkar behovet av ekonomiska resurser. På sikt behövs ytterligare
skollokaler i Visby.
Det ekonomiska sparpaketet har medfört en ännu större medvetenhet och restriktivitet vid
rekryteringar, där farfarsprincipen gäller. Kompetensutvecklingsinsatser på fastlandet eller med
externa utbildare prövas och har i princip ställts in, dock prioriteras utbildning för skolledare
fortsatt.
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Förberedelserna fortsätter för att fullfölja Regionfullmäktiges beslut att bilda en ny förvaltning 1
januari 2016, utgående från dagens barn- och utbildningsförvaltning och gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltning.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Prognosen för GVN för helåret 2015 är 7 242 000 kronor vilket är en förbättring sedan
delårsrapport 1 med cirka 5 842 000 kronor. Den positiva prognosen betyder att styrkortets mål
om en ekonomi i balans för året kommer att uppnås för GVN. Beräkningar visar att effekter av
det åtgärdspaket som beslutades i maj månad 2015 varit marginell ur ett ekonomiskt perspektiv.
Nämnden klarar i stort sett brukar-/kundmålen i styrkortet enligt de mätningar som genomförts
under delår 2. Bland annat när det gäller tillgängligheten till utbildning, andel elever som fullföljer
påbörjade studier, hur nöjda eleverna är med den utbildning de får och graden av inflytande över
sin utbildning. Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till högskola har minskat,
men genomsnittliga betygsvärdet har ökat bland avgångseleverna på gymnasiet. Andelen deltagare
som avbryter studier vid grundläggande vuxenutbildning är något högre än i riket - och i den
gymnasiala vuxenutbildningen är avbrotten färre än i riket. Få hoppar av sina studier vid
Gotlands folkhögskola - färre än folkhögskolorna i riket, enligt interna mätningar.
Den totala genomsnittliga kostnaden för den kommunala gymnasieutbildningen och
vuxenutbildningen per utbildningsplats har fortsatt att öka.
Socialnämnden

Helårsprognosen efter åtta månaders verksamhet uppgår till -39 miljoner kronor vilket är en liten
försämring jämfört med förra delårsrapporten. För perioden januari till augusti är nettokostnaden
818 mnkr vilket är en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande period 2014.
Behovet av stöd från socialtjänsten ökar. Antalet anmälningar om barn och unga som far illa blir
allt fler. Den psykiska ohälsan ökar vilket även visar sig bland äldre. Antalet äldre ökar och allt
fler är multisjuka, av demens och av psykisk sjukdom. Därtill märks allt tydligare ett förändrat
drogmissbruk med nya syntetiska droger som handlas över internet.
Behoven av välfärdstjänster ökar kraftigt vilket leder till en ansträngd ekonomi. Kostnaderna ökar
inom flera verksamhetsområden varav äldreomsorgen, barn- och ungdomsvården är två.
Problemen med obalansen i ekonomin är inte av tillfällig karaktär utan ett långsiktigt problem,
som dessutom ökar i takt med att behoven växer.
Antalet asylsökande ensamkommande flyktingbarn har ökat kraftig. Idag kommer mellan två och
tre nya barn till Gotland varje vecka och ökningen väntas fortsätta under 2016. För närvarande
befinner sig ett 60-tal barn och ungdomar i gruppboenden. Av dessa har ett drygt 20-tal fått
permanent uppehållstillstånd. Nya asylboenden etableras hela tiden.
Under perioden har 17 nya platser i särskilt boende tillkommit. Tillsammans med de 38 platser
som tillkom i fjol har utbudet börjat närma sig efterfrågan och andelen icke verkställda beslut
minskat.
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Brukarunderökningar har genomförts inom förvaltningens samtliga verksamheter. Brukare och
klienter är generellt nöjda med de insatser och tjänster de får och samtliga avdelningar arbetar
med de förbättringsområden som redovisas i enkäterna. Kvalitets- och utvecklingsenheten
genomför varje år en analysvecka med syfte att granska samtliga kända verksamhetsmått och
resultat i såväl egen som privat regi.
Hälso- och sjukvårdsnämnden

För perioden januari- augusti är den ekonomiska avvikelsen – 64,9 miljoner. Helårsprognosen för
2015 - 95 miljoner. Ett åtgärdspaket för att bromsa den ekonomiska utvecklingen både inom
förvaltningen och i regionen har beslutats. Utgångsläget inför 2015 var mycket svårt och
prognosen påvisar ett mycket bekymmersamt läge. Förutsättningarna inför år 2016 är betydligt
bättre med en utökad ram samt att förändrade strukturer och pågående och genomförda
förbättringsarbete får ekonomisk effekt 2016.
Gotlänningarna har överlag ett gott förtroende för vården. Nationellt arbete med potentiellt stor
betydelse för den gotländska sjukvården pågår, gäller både lagstiftning och nationella utredningar.
Flera förbättringar har genomförts för att öka patienternas tillgänglighet till och delaktighet i
vården.
Arbetet med att förverkliga Struktur 2015 har fortsatt. Sammanlagt har 27 av de 33
beslutspunkterna genomförts/återredovisats i enlighet med genomförandeplanen.
Tillgängligheten är fortsatt god liksom den patientupplevda kvaliteten. Många medicinska
specialiteter uppvisar goda medicinska resultat, förbättringar har också skett inom de områden
som tidigare uppvisat ett förbättringsbehov. Patienter med drogförgiftning har inneburit en ökad
belastning för vården under sommaren och utvecklingen av antalet återinskrivningar medför
behov av åtgärder.
Avsaknad av personalstatistik under perioden är mycket bekymmersamt då analys av densamma
är viktiga parametrar i uppföljning av verksamheten. Ju längre tiden går innan personalstatistik
finns tillgänglig, ju svårare blir analysen av förändringar som skett under året.
Patientnämnden

Nämndens budget omfattar totalt 1221 tkr. Budgeten är uppdelad i kansli 1112 tkr, arvode till
ledamöter 87 tkr och arvode till stödpersoner 22 tkr.
Kanslifunktionen som köps till ett fast pris från serviceförvaltningen, går mot ett överskott på
157 tkr. Detta beror på en vakant tjänst. Arvoden till ledamöterna går mot ett nollresultat och
arvoden till stödpersonerna ser ut att gå mot ett plusresultat.
Samtycke från ledningskontoret har inhämtats inför rekrytering av sommarvikarie. Arbetstiden
under semestern har endast ersatts till hälften. Besparing under 2016 på 1 procent av
patientnämndens totala budget föreslås belasta den summa som nämnden köper kanslitjänsten
för. Besparingen blir 12 tkr.

41

Region Gotland delårsrapport 2 - 2015

Nämnden klarar några men inte alla mål för brukare/kunder. För några mål saknas aktuella
mätningar. Kundenkät är planerad inom ett halvår.
Ett nytt sätt att kategorisera klagomål infördes under 2014. Syftet var att få bättre stöd i
återföringen till vården och bättre underlag för uppföljningar. Arbetet med att förbättra analysen
och därmed nämndens bidrag till hög patientsäkerhet, har pågått under perioden.
Det har framförts 132 klagomål på vården och tillsatts 6 stödpersoner vilket är en minskning med
22 klagomål och 9 stödpersonsuppdrag jämfört med 2014.
Psykiatri, somatisk specialistvård (Visby lasarett) samt tandvården har minskat antalet klagomål
medan för primärvården ses en ökning.
Överförmyndarnämnden

Hittills under året har det kommit dubbelt så många ensamkommande flyktingbarn till Sverige
som under samma tid i fjol. På Gotland finns nu (v 35 2015) 44 ensamkommande. Sannolikt
kommer ett 15-20 tal ensamkommande ytterligare att under hösten anvisas till Gotland.
Överförmyndarnämnden har ett viktigt uppdrag att snabbt, inom 48 timmar, rekrytera en god
man till den unge. Denne ska vara det nav kring vilket barnets angelägenheter samordnas.
Rekryteringen har fungerat bra och periodvis har det till och med funnits en ”kö” intresserade av
uppdraget. I april i år hade 13 gotlänningar anmält sitt intresse.
Genom ordning och reda, engagemang och god kompetens hos våra medarbetare har vi bra
tillgång av nya ställföreträdare. Positiva referat i media, mycket hög måluppfyllelse, bra samarbete
med våra ställföreträdare och fortlöpande nätverksträffar har verksamt bidragit. Nu pågår två
studiecirklar (Studiefrämjandet) på kvällstid för att ge intresserade en god grundutbildning för
kommande uppdrag. Överförmyndarnämndens kanslis medarbetare har deltagit som föreläsare
med faktakunskaper.
Regionfullmäktige Gotland har tidigare beslutat om en rad åtgärder för att komma till rätta med
en skenande kostnadsutveckling. Generella besparingsbeting gäller samtliga nämnder.
Överförmyndarnämnden är självfallet beredd att ta sin del av ansvaret. Vid tidigare sammanträde
beslutades att för nämndens del inte delta i höstens planerad fortbildning av Föreningen Sveriges
Överförmyndarnämnder. Någon central SKL-utbildning blir heller inte aktuell. Konsekvenserna
för kompetensutvecklingen av Överförmyndarnämndens kanslis medarbetare handläggs av
ansvariga vid Serviceförvaltningen. Budgeten avseende arvoden för gode män kommer att
behöva minskas med 1 procent, motsvarande 70 tkr, för att klara sparbetinget.
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Region Gotlands bolag
Nedan redovisas halvårsbokslut för de bolag där Region Gotland har ett bestämmande eller betydande inflytande. Med betydande inflytande avses de fall där regionens röstandel i bolaget överstiger 20 procent. Företag vars verksamhet är av obetydlig omfattning, det vill säga att Region
Gotlands andel av omsättning och omslutning är mindre än 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag har undantagits. Med anledning av detta har Stiftelsen Gotlandsmusiken, Almi
Företagspartner AB, Gotlands Stuveri AB, Visby Centrum AB samt Gotlands Filmfond AB
undantagits.
AB GotlandsHem

AB GotlandsHem är ett av Region Gotland helägt kommunalt bostadsföretag vars verksamhet
består av ägande och förvaltning av fastigheter. Företaget äger 5 295 lägenheter, varav 202 studentlägenheter, 21 lägenheter i boförening och 118 blockuthyrda lägenheter samt 410 lokaler. 1
102 lägenheter återfinns utanför Visby.
•

Periodens nettoomsättning 195,4 mnkr

•

Periodens resultat 16,1 mnkr

•

Investeringar i anläggningstillgångar 90,1 mnkr

•

Låneportföljen har ökat med 79,6 mnkr

•

Bostadsbeståndet har ökat totalt med 7 nya lägenheter i Hemse genom ombyggnad från lokal
till bostad

•

Bostadsbeståndet har minskat med 9 lägenheter i Havdhem genom försäljning

•

Under året har 8 st. mycket svåruthyrda små studentrum med gemensamt kök gjorts om till 2
st. större lägenheter om 5 rum och kök och därmed utökat vårt ordinarie bestånd av stora
lägenheter med 2 st.

•

Antalet äldreboenden som blockhyrts av Region Gotland har minskat med 108 st. och vi har
med egna kontrakt kunnat öka antalet 65+ lägenheter med samma antal.

Resultatet för första halvåret blev, liksom föregående år, bättre är budget. Ett varmare första
kvartal och ett kallare andra kvartal gör sammantaget att kostnaderna för el, vatten och värme
blev lägre än budgeterat.
Riksbankens sänkning av reporäntan medför även en bättre utveckling av räntekostnaderna
jämfört med halvårsbudgeten. Sammantaget är det ränte- och konsumtionskostnaderna som visar
bättre utveckling än budget.
Utveckling framåt

•

Inflyttning i 48 av våra 84 lägenheter i kvarteret Adjutanten 3, Visby under november december

•

Avvaktar resultat av utökade markprover för PCB-sanering

•

Hyresförhandlingar under oktober månad
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•

Start av nyproduktionsprojekt om 48 lägenheter i kvarteret Adjutanten 4, Visby under hösten
2015

•

Diskussion med Region Gotland om ytterligare markanvisning för fortsatt nyproduktion

•

Analys av möjlig nyproduktion på landsbygden

Gotlands Energi AB

Gotlands Energi AB ansvarar för elnät och värme och ägs till 75 procent av Vattenfall AB och till
25 procent av Region Gotland. Gotlands Energi AB har två dotterbolag. Gotlands Elförsäljning
AB som ansvarar för elförsäljningen samt Gotlands Elnät AB som bygger och underhåller el- och
energianläggningar.
Rörelseresultatet för GEAB-koncernen är 73,2 mnkr vilket är 5,5 mnkr under budget. Resultatet
för Gotlands Elnät AB ligger under budget, främst på grund av många störningar som medfört
ökade kostnader för avhjälpande underhåll och att tariffintäkterna är något lägre än budgeterat.
Gotlands Elförsäljning AB har en lägre omsättning än budgeterat, p.g.a. att det varit varmare än
normalt. Resultatet ligger dock över budget då bolaget har haft ett bra förvaltningsresultat.
Utfallet för investeringar är 91,1 mnkr vilket är 15,1 mnkr under budget då planerade
investeringsprojekt ännu inte börjat upparbetat kostnader
Utfallet för SAIDI (medelavbrottstid i minuter per kund) och SAIFI (medelavbrottsfrekvens)
ligger båda högt efter augusti och GEAB har tyvärr redan gått över de uppsatta måltalen .
Viktigare händelser

Ägarmöte genomfördes under Almedalsveckan. Störst fokus lades på diskussion kring projektet
med ny elkabel mellan Gotland och fastlandet.
Jenny Larsson, GEAB:s VD, slutade per 2015-06-30. Tjänsten är utlyst både internt och externt.
Jan Karlsson från Vattenfall har trätt in i tjänsten som tillförordnad VD.
Extern revision av ledningssystemen i arbetsmiljö, miljö och kvalitet genomfördes i maj. Samtliga
certifikat är rekommenderade för förnyelse.
Utveckling framåt

Forsknings- och utvecklingsprojektet SmartGridGotland har pågått i snart tre år och nu börjar
hårdvaran komma på plats och i augusti levereras de ombyggda delarna av Källungestationen.
Utrustningen ska testas och verifieras och till hösten beräknas det smarta självläkande nätet köras
igång.
Arbetet med GotlandStröm (Projekt produktionsnät) fortskrider för att möta kommande
vindkraftsutbyggnad på Gotland. Svenska Kraftnät har initierat en utredning avseende den
elkabel som är en förutsättning för produktionsnätet.
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Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB

Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB (GNEAB)ska vara ett verktyg för att marknadsföra och utveckla Gotland som en attraktiv etableringsort för företag och ska arbeta för att
underlätta företagsetableringar i regionen samt bedriva rådgivning och serviceverksamhet i näringslivsfrågor. Bolaget har två helägda dotterbolag. Det ena är Wisby Strand Congress & Event
Gotland AB som äger och förvaltar kongresshallen. Driften av kongresshallen sköts av ett annat
privat företag. Det andra dotterbolaget är Inspiration Gotland AB och har som huvudsaklig verksamhet att marknadsföra Gotland som besöks- och inflyttningsort samt att bedriva turistbyrå,
Convention Bureau, inflyttarservice och annan besöksfrämjande verksamhet. Bolaget ska därmed
medverka till att utveckla Gotland till en attraktiv bostads- och besöksort samt utveckla
besöksnäringen och skapa tillväxt i regionen.
Resultat och årsprognos

Bolaget har ett negativt resultat för perioden på 15,6 miljoner kronor.
Viktigare händelser i perioden

Fastigheten Hantverket 1 har sålts med en förlust om ca 12,9 mnkr. Konsekvensen av
försäljningen är ett förbrukat eget kapital, varför kontrollbalansräkning har upprättats per 31
januari 2015. En utredning om försäljningen eventuellt kan ses som statsstöd är gjord, men har
inte lett till någon åtgärd.
Fastigheten Telefonen 5 har sålts med tillträdesdatum 1 september 2015. Försäljningen genererar
en vinst på ca 13,5 mnkr. Bolaget är trots det i behov av förlusttäckning från ägaren, Region
Gotland, för att inte hamna på obestånd.
Inspiration Gotland AB har tagit över hyresavtalet för Donnerska Huset.
Wisby Strand Congress & Event Gotland AB

Bolaget äger och förvaltar kongresshallen. Driften av kongresshallen sköts av NT Management
AB.
Resultat och årsprognos

Resultatet per sista augusti är negativt. Intäkterna har sjunkit med dryg 15 procent jämfört med
föregående år på grund av en förlorad hyresintäkt från PwC. NT Managements hyra för kvartal
tre är fakturerad i juni och har inte periodiserats för att perioden ska vara jämförbar med
föregående år. Driftskostnaderna har ökat med drygt 12 procent främst beroende på ett
omfattande underhåll av golvet, ett arbete som ej aktiverats i balansräkning. Kostnaderna
kommer att faktureras NT Management under en femårsperiod. De externa kostnaderna har ökat
med över 90 procent vilket till största del kan härledas till leverantören Projektengagemang kring
Arkitektur i Visby AB.
Avskrivningarna på inventarierna har reducerats med ca 50 procent då AV-utrustningen är helt
avskriven. Räntekostnaderna har sjunkit vilket slår positivt på resultatet i år.
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Per 31 augusti är det egna kapitalet förbrukat, dock görs en fakturering av omsättningsbaserad
hyra i slutet av året vilket kommer att förbättra resultatet. Detta följer den ordning som gällt även
för tidigare år.
Viktigare händelser i perioden

Golvet i fastigheten har renoverats under första halvåret.
NT Management har uttryckt intresse för att hyra ytterligare ytor i lokalen.
Utveckling framåt

Om den omsättningsbaserade hyran beräknas till ungefär samma belopp som föregående år, ser
det egna kapitalet ändå ut att vara förbrukat i slutet av året. NT Management indikerar att deras
verksamhet haft en omsättningsökning under 2015 vilket kommer att påverka årsresultatet
positivt.
Inspiration Gotland AB
Resultat och årsprognos

Resultatet under perioden januari-augusti 2015 är positivt (+1,2 mnkr). Intäkterna ligger på
ungefär samma nivå medan kostnaderna totalt sett är lägre under 2015. De direkta kostnaderna
har minskat med drygt 800 tkr. Mestadels beroende på minskade kostnader inom marknadsföring
och reklam.
Personalkostnaderna är knappt 10 procent högre under 2015.
Viktigare händelser i perioden

Rekryteringsprocess av en ny VD pågår och förväntas bli klart innan räkenskapsårets slut.
Bolaget har tagit över hyreskontraktet för Donnerska huset från Gotlands Näringslivs- och
Etableringsservice AB. Turistbyrån har inlett ett samarbete med Ticnet som man säljer biljetter
för och därefter erhåller försäljningsprovision.
Förväntad utveckling

Inga större förändringar väntas vad gäller intäkter eller kostnader under kommande halvår.
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Sifferdel med resultat- och balansräkning
På följande sidor redovisas:

-

Ekonomisk prognos och utfall per nämnd

-

Budget och utfall per verksamhet

-

Investeringsutgifter per verksamhet

-

Resultaträkning

-

Finansieringsanalys

-

Balansräkning

-

Noter

-

Resultat och balansräkning koncern

-

Redovisningsprinciper
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171

94
753

191

781
881

Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

3 001

94
720

15
7

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Summa

85
34

94
34

3 027

819
946

13
5

119

15
139
-14

15
143
-7

128

140

151

-26

-38
-65

20

0
33

2
2

9
0

9

0
4
7

11

Utfall Avvikelse
jan-aug
jan-aug
2015
2015

Tekniska nämnden
varav
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Regionstyrelsen
varav
Politikerorganisation
Ledningskontoret
Serviceförvaltningen

Nämnd

Budget
jan-aug
2015

Sammanställning summa netto per nämnd, mnkr

4 516

1 172
1 328

286

140
1 129

22
13

140
51

191

24
211
0

235

Budget
2015

24
4
20
1
2
0
7
-2
-31
-35

9
9
0
1
1
0
0
7
-39
-95

4 615

1 211
1 423

279

140
1 129

21
12

131
51

182

-14

2
8
10

1
5
11

23
206
-11

-99

20

17

218

Bokslut
2014

Prognos
Helårs2015 avvikelse
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Budget och utfall per verksamhet jan-aug 2015, mnkr
Periodens Periodens
budget netto utfall netto
14,0
13,6
4,7
6,4
2,4
1,3
3,7
3,4
8,0
8,1
32,8
32,9

Avvikelse Årsbudget
mot budget
0,4
-1,7
1,1
0,3
-0,1
-0,1

netto
21,0
7,1
3,6
5,5
12,0
49,2

11
12
13
14
15
1

Nämnd- och styrelseverksamhet
Stöd till politiska partier
Revision
Nämndadministration
Övrig politisk verksamhet
Politisk verksamhet

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2

Infrastruktur, skydd mm
Fysisk o teknisk planering
Teknisk verksamhet
Särskilda uppdrag skattefinansierade
Gatu- och väghållning
Parkverksamhet
Näringslivsfrämjande åtgärder
Miljö- och hälsoskydd
Räddningstjänst
Övrig infrastruktur
Infrastruktur, skydd mm

1,3
13,8
-8,7
3,2
31,3
15,1
23,1
6,4
35,5
0,5
121,4

-1,1
12,1
-11,7
4,1
32,4
16,3
26,3
3,7
35,8
0,2
118,2

2,3
1,7
3,0
-0,9
-1,2
-1,2
-3,3
2,7
-0,3
0,3
3,2

1,9
20,8
-13,1
4,8
46,9
22,7
34,6
9,6
53,2
0,7
182,1

30
31
32
35
36
38
39
3

Gemensam verksamhet fritid och kultur
Kulturverksamhet
Fenomenalen Sience Center
Biblioteksverksamhet
Fritidsverksamhet
Ungdomsverksamhet
Kulturskolan
Fritid och kultur

3,2
21,3
0,0
20,5
36,2
11,3
8,3
100,8

2,6
23,8
-0,4
21,2
33,4
11,8
9,0
101,3

0,6
-2,5
0,4
-0,7
2,8
-0,5
-0,7
-0,5

4,8
32,0
0,0
30,8
54,2
16,9
12,5
151,2

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4

Central administration
Förskola
Pedagogisk omsorg
Fritidshem
Förskoleklass
Obligatoriska skolan
Gymnasieutbildning
Vuxenutbildning
Uppdragsutbildning
Folkhögskola
Pedagogisk verksamhet

50,6
215,4
1,1
51,2
28,5
378,4
169,0
19,3
0,3
13,8
927,8

6,8
229,1
1,8
52,1
29,1
373,0
155,6
19,5
1,1
11,8
879,9

43,9
-13,6
-0,7
-0,9
-0,6
5,4
13,4
-0,2
-0,8
2,0
47,8

76,0
323,1
1,7
76,7
42,8
567,5
253,5
29,0
0,5
20,7
1 391,5

51
52
53
54
55
59
5

Gemensamt socialförvaltningen
Vård och omsorg enl SOL
Insatser enligt LSS
Individ och familjeomsorg
Handläggning
Bostadspolitiska frågor
Vård och omsorg

31,9
451,8
134,0
139,1
12,9
6,2
775,9

20,9
473,0
144,2
157,9
12,0
4,5
812,4

11,0
-21,3
-10,1
-18,8
0,9
1,7
-36,5

47,8
677,6
201,0
208,6
19,3
9,3
1 163,7
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Periodens Periodens
budget netto utfall netto
61
62
6

Flyktingmottagning
Arbetsmarknadsåtgärder
Särskilt riktade insatser

71
72
73
74
75
79
7

Näringsliv och bostäder
Hamnverksamhet
Buss- och biltrafik
Vatten och avlopp
Avfallshantering
Lövsta Landsbygdscentrum
Affärsverksamhet

80
81
82
83
84
85
86
87
8
91
92
94
97
9

Avvikelse Årsbudget
mot budget
netto

0,7
9,0
9,7

-3,4
8,7
5,4

4,1
0,3
4,3

1,0
13,6
14,6

0,6
3,6
45,0
0,3
0,4
0,0
50,0

1,7
2,8
45,4
0,7
-0,8
0,3
50,0

-1,0
0,8
-0,4
-0,4
1,2
-0,3
0,0

1,0
5,5
67,5
0,5
0,6
0,0
75,0

Primärvård
Specialiserad somatisk vård
Specialiserad psykiatrisk vård
Tandvård
Övrig hälso- och sjukvård
Medicinsk service
Försörjningsverksamhet
Administrativ service
Hälso- och sjukvård

90,6
418,7
59,6
15,1
68,0
101,4
95,6
31,6
880,6

101,8
463,4
66,2
16,6
80,9
105,3
94,4
18,5
947,2

-11,2
-36,7
-6,6
-1,5
-12,9
-3,9
1,2
13,1
-66,5

135,9
637,0
89,4
22,7
102,0
152,2
143,4
47,4
1 329,9

Regiongemensam verksamhet
Regiongemensam administration
Fastighetsförvaltning
Försörjningsverksamhet
Gemensam verksamhet

101,4
0,0
0,6
0,0
102,0

100,7
-9,6
-6,9
-4,4
79,9

0,6
9,6
7,5
4,4
22,1

158,1
0,0
0,9
0,0
159,0

3 001,0

3 027,2

-26,2

4 516,2

Summa
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Investeringsutgifter per verksamhet 2015 jan-aug, tkr
Utgifter
Kod
11
20
21
22
24
25
27
28
30
35
36
39
40
41
43
44
45
46
47
49
51
52
53
71
72
73
74
75
80
86
87
91
92
94
97

Verksamhet
Nämnd- och styrelseverksamhet
Infrastruktur, skydd mm
Fysisk och teknisk planering
Teknisk verksamhet
Gatu- och Väghållning
Parkverksamhet
Miljö- och hälsoskydd
Räddningstjänst
Gemensam verksamhet
Biblioteksverksamhet
Fritidsverksamhet
Kulturskolan
Central administration
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Obligatoriska skolan
Gymnasieutbildning
Vuxenutbildning
Folkhögskola
Gemensamt SOF
Vård och omsorg enl socialtjänstlagen
Insatser enligt LSS
Näringsliv och bostäder
Hamnverksamhet
Buss- och biltrafik
Vatten och avlopp
Avfallshantering
Primärvård
Försörjningsverksamhet hälso- och sjukvård
Administrativ service
Regiongemensam verksamhet
Regiongemensam administration
Fastighetsförvaltning
Försörjningsverksamhet
Summa

51

Netto-

Utfall

Årsbudget

avvikelse

27,1
254,4
860,3
5 373,9
16 646,6
2 764,8
0,0
6 992,1
0,0
7,0
35 451,3
53,7
2 523,6
3 884,8
17,3
0,9
4 342,1
1 067,2
51 252,9
127,6
0,0
3 975,0
56,5
12 299,7
18 703,9
219,8
31 608,5
631,9
0,0
4 679,4
11 509,1
814,3
3 844,6
17 199,2
3 492,2
240 681,7

1 500,0
13 957,0
500,0
15 527,0
51 259,0
12 058,0
200,0
7 920,0
1 000,0
0,0
32 980,5
75,0
10 952,0
28 964,0
0,0
0,0
16 390,0
2 380,0
145 710,0
300,0
8 577,0
6 618,8
0,0
12 087,0
74 625,0
9 394,0
73 865,7
9 017,0
2 867,0
31 592,2
43 427,9
25 444,0
5 845,0
59 945,9
23 602,5
728 581,5

1 472,9
13 702,6
-360,3
10 153,1
34 612,4
9 293,2
200,0
927,9
1 000,0
-7,0
-2 470,8
21,3
8 428,4
25 079,2
-17,3
-0,9
12 047,9
1 312,8
94 457,1
172,4
8 577,0
2 643,8
-56,5
-212,7
55 921,1
9 174,2
42 257,2
8 385,1
2 867,0
26 912,8
31 918,8
24 629,7
2 000,4
42 746,7
20 110,3
487 899,8
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Region Gotland
Resultaträkning, mnkr
Utfall
jan-aug
2015

Utfall
jan-aug
2014

Bokslut

Prognos

Rev
Budget

2014

2015

2015

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

not 1,8
not 2,8
not 3,8

824,6
-3 663,3
-148,7
-2 987,4

763,1
-3 468,3
-145,3
-2 850,5

1 237,1
-5 377,4
-219,3
-4 359,6

4 019,0
-8 376,0
-219,0
-4 576,0

4 100,0
-8 395,0
-216,0
-4 511,0

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

not 4
not 5
not 6
not 7, 8

2 293,8
713,1
15,5
-16,5
18,5

2 205,9
718,8
15,6
-14,8
75,0

3 291,9
1 077,8
24,1
-22,2
12,0

3 443,0
1 068,0
21,0
-28,0
-72,0

3 437,0
1 097,0
16,0
-38,0
1,0

0,0
0,0
18,5

0,0
0,0
75,0

0,0
0,0
12,0

0,0
0,0
-72,0

0,0
0,0
1,0

Utfall
Utfall
2015-08-31 2014-08-31

Bokslut
2014

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

not 9

Finansieringsanalys, mnkr
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster
Avskrivningar
Avsättningar
Realisationsvinster
Realisationsförluster
Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster

not 3
not 10

not 11

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

18,5

75,0

12,0

148,7
48,2
-6,5
0,0
0,0

145,3
46,0
-10,5
7,7
1,0

219,3
49,1
-17,4
11,0
0,5

208,9

264,5

274,5

1,4

-5,4

-5,3

Förändring av förråd och exploateringstillgångar
(ökn -, minskn +)
not 12
Förändring av kortfristiga fordringar och
placeringar (ökn -, minskn +)
not 13
Förändring av kortfristiga skulder (ökn +, minskn )
not 14
Kassaflöde från den löpande verksamheten

24,6

81,0

17,3

-169,0
65,9

-169,7
170,4

66,8
353,3

Investeringar
Investeringsutgifter
Inköp av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

not 15
not 16

-240,7
-0,4
10,2
-230,9

-190,2
0,0
11,8
-178,4

-356,1
0,0
21,5
-334,6

not 17

-3,2

0,3

-0,7

Långfristig upplåning
Amortering
Förutbetalda intäkter
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

not 18
not 19

0,0
0,0
33,4
30,2

0,0
0,0
4,7
5,0

0,0
-66,9
21,0
-46,6

Årets kassaflöde

not 20

-134,8

-3,0

-27,9

Finansiering
Förändring av långfristiga fordringar
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Balansräkning, mnkr
TILLGÅNGAR

Utfall
Utfall
2015-08-31 2014-08-31

Bokslut
2014

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

not 21

9,9

10,3

11,8

not 22
not 23
not 24

2 926,5
290,0
75,6
3 302,0

2 770,6
289,4
70,4
3 140,7

2 823,6
305,5
71,4
3 212,3

Bidrag till statlig infrastruktur

not 25

18,0

0,0

15,8

Omsättningstillgångar
Förråd
Exploateringstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

not 26
not 27
not 28
not 29
not 30

18,8
7,6
365,4
130,2
9,3
531,3

22,2
5,7
334,9
121,7
169,0
653,5

21,5
6,3
395,2
125,0
144,1
692,1

3 851,3

3 794,2

3 920,2

1 835,2
18,5
1 853,7
27,1
1 826,6

1 823,2
75,0
1 898,2
28,0
1 870,2

1 823,2
12,0
1 835,2
27,1
1 808,1

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
varav resultatutjämningsreserv
varav övrigt eget kapital

not 31

Avsättningar
Avsättning för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar

not 32
not 33

698,5
14,2
712,7

643,6
17,8
661,4

649,4
15,1
664,5

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

not 34
not 35

668,2
616,7
1 284,9

685,4
549,2
1 234,6

634,8
785,7
1 420,5

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDE

3 851,3

3 794,2

3 920,2

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser
not 36
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
not 37
Framtida leasingkostnader
not 38

1 344,2
2 558,7
42,8

1 201,5
2 621,1
21,1

1 344,2
2 592,1
30,7
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Noter, Region Gotland
jan-aug
2015

jan-aug
2014

jan-dec
2014

15,7
309,5
85,6
246,5
55,2
6,5
105,6
824,6

21,8
303
84,6
248,7
53,7
10,5
40,8
763,1

32,7
455,2
123,5
432,5
79,4
17,4
96,4
1 237,1

Not 2 - Verksamhetens kostnader, mnkr
Material, inventarier
Bidrag, transfereringar
Entreprenader, köp av verksamhet
Konsulter
Personalkostnader
Arbetsgivaravgifter
Förändring pensionsavsättning
Utbetalda pensioner
Pensionskostnad individuell del
Särskild löneskatt pensioner
Förändring semesterlöneskuld
Förbrukningsmaterial
Reaförlust avyttring tillgångar
Övriga verksamhetskostnader
Summa verksamhetens kostnader

jan-aug
2015
-56,6
-144,6
-636,2
-23,4
-1505,6
-457,8
-33
-72,4
-69,7
-44,3
42,2
-221,9
0,0
-440,0
-3 663,3

jan-aug
2014
-58,7
-140,4
-558,7
-30,3
-1441,6
-439,7
-32,7
-68,9
-65,3
-42
39,7
-205,5
-7,7
-416,5
-3 468,3

jan-dec
2014
-103,6
-206,3
-886,3
-53,3
-2 166,0
-657,5
-35,2
-104,6
-98,0
-57,3
-13,0
-329,2
-11,0
-656,1
-5 377,4

Not 3 - Avskrivningar, mnkr
Avskrivningar immateriella tillgångar
Avskrivningar byggnader
Avskrivning maskiner och inventarier
Utrangering av anläggningstillgångar
Summa avskrivningar

jan-aug
2015
-2,7
-100,6
-45,4
0,0
-148,7

jan-aug
2014
-2,4
-96,1
-46,8
0,0
-145,3

jan-dec
2014
-3,6
-144,5
-70,3
-0,9
-219,3

Not 4 - Skatteintäkter, mnkr
Kommunalskatt, preliminär
Slutavräkning
Prognos slutavräkning
Summa skatteintäkter

jan-aug
2015
2 294,5
-3,4
2,7
2 293,8

jan-aug
2014
2 199,6
-3,4
9,7
2 205,9

jan-dec
2014
3 299,4
-9,2
1,7
3 291,9

Not 5 - Statsbidrag och utjämning, mnkr
Inkomstutjämning
Strukturbidrag
LSS-utjämning
Fastighetsavgift
Generella statsbidrag
Kostnadsutjämning
Regleringsavgift/-bidrag
Summa statsbidrag och utjämning

jan-aug
2015
610,9
109,1
-2,4
80,4
1
-68
-17,9
713,1

jan-aug
2014
601,8
109
1,9
78,2
0
-71,4
-0,7
718,8

jan-dec
2014
902,6
163,5
2,9
116,9
0,0
-107,1
-1,0
1 077,8

Not 6 - Finansiella intäkter, mnkr
Utdelning aktier och andelar
Ränteintäkter
Vinst avyttr finansiella tillgångar
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

jan-aug
2015
11,4
1,2
2,8
0,1
15,5

jan-aug
2014
10,8
2,2
2,4
0,2
15,6

jan-dec
2014
10,8
3,9
4,0
5,4
24,1

Not 1 - Verksamhetens intäkter, mnkr
Försäljningsmedel
Avgifter och taxor
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet och entreprenader
Reavinster
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
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Not 7 - Finansiella kostnader, mnkr
Räntekostnad långfristiga lån
Räntekostnad kortfristiga lån
Räntekostnad pensioner
Övriga räntekostnader
Förlust avyttr finansiella tillgång
Övriga finansiella kostnader
Kreditivränta
Summa finansiella kostnader

jan-aug
2015
-8,7
0,0
-6,4
-0,2
0,0
-1,5
0,3
-16,5

jan-aug
2014
-8,9
0,0
-4,3
-0,4
0,0
-1,5
0,3
-14,8

jan-dec
2014

Not 8 - Jämförelsestörande poster, mnkr

jan-aug
2015

jan-aug
2014

jan-dec
2014

6,5
38,0
44,5

10,5
0,0
10,5

17,4
0,0
17,4

0,0
0,0

-7,7
0,0

-11,0
-0,9

jan-aug
2015
18,5
-6,5
4,3
16,3
0,0
0,0
0,0
16,3
0,0
16,3
0,0

jan-aug
2014
75,0
-10,5
0,0
64,5
0,0
0,0
0,0
64,5
0,0
64,5
0,0

jan-dec
2014
12,0
-17,4
4,5
-0,9
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Not 10 - Avsättningar, mnkr
Pensionsavsättning inkl löneskatt
Avsättning återställning pågående deponier
Summa

2015-08-31
49,0
-0,8
48,2

2014-08-31
46,0
0,0
46,0

2014-12-31
51,8
-2,7
49,1

Not 11 - Övriga ej kapitalpåverkande poster, mnkr
Omklassificering exploateringsmark till
omsättningstillgång
Del av bokfört värde på såld fastighet omfört från årets
investeringar
Summa

2015-08-31

2014-08-31

2014-12-31

0,0

1,0

2,0

0,0
0,0

0,0
1,0

-1,5

Not 12 - Förändr av förråd och
exploateringstillgångar, mnkr
Ingående förråds- och exploateringstillgångar
Utgående förråds- och exploateringstillgångar
Förändring

2015-08-31
27,8
26,4
1,4

2014-08-31
22,5
27,9
-5,4

2014-12-31
22,5
27,8
-5,3

Not 13 - Förändring av kortfristiga fordringar och
placeringar, mnkr
Ingående kortfristiga fordringar
Utgående kortfristiga fordringar
Förändring

2015-08-31
520,2
495,6
24,6

2014-08-31
537,5
456,5
81,0

2014-12-31
537,5
520,2
17,3

Not 14 - Förändring av kortfristiga skulder, mnkr
Ingående kortfristiga skulder
Utgående kortfristiga skulder
Förändring

2015-08-31
785,7
616,7
-169,0

2014-08-31
718,9
549,2
-169,7

2014-12-31

Reavinster
Återbetalning AFA-premier år 2004
Summa jämförelsestörande intäkter
Reaförluster
Utrangering av anläggningstillgångar
Summa jämförelsestörande kostnader
Summa jämförelsestörande poster

0,0
44,5

Not 9 -Balanskravsutredning, mnkr
Periodens resultat enligt resultaträkningen
Reavinster
Reavinster enl undantagsmöjlighet
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv
Medel från resultatutjämningsreserv
Synnerliga skäl (ändrad RIPS-ränta pensionskuld)
Årets balanskravsresultat
Balanskravsunderskott från tidigare år
Summa
Balanskravsreslutat att reglera
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-7,7
2,8

-13,7
0,0
-6,5
-0,7
0,0
-2,3
1,0

-22,2

-11,9
5,5

0,5

718,9
785,7

66,8
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Not 15 - Inköp av finansiella anläggningstillgångar, mnkr
Aktier i Gotland Grönt Centrum AB

2015-08-31
0,4

2014-08-31
0,0

2014-12-31
0,0

Not 16 - Försäljning av anläggningstillgångar, mnkr
Fastigheter och mark
Maskiner och inventarier
Summa

2015-08-31
6,9
3,3
10,2

2014-08-31
11,5
0,3
11,8

2014-12-31

Not 17 - Förändring av långfristiga fordringar
Avser utlämnade lån, andelar och medlemsbevis
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Summa

2015-08-31

2014-08-31

2014-12-31

-3,7
0,5
-3,2

-0,3
0,6
0,3

-1,4
0,7

Not 18 - Amorteringar, mnkr
Posten avser amorteringar och lösen av lån
Amortering
Lösen av lån
Förändring kortfristig del av amortering
Summa

2015-08-31

2014-08-31

2014-12-31

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
-30,0
-36,9

Not 19 - Förutbetalda intäkter, mnkr
Investeringsbidrag
Anslutningsavgifter
Periodens intäktsförda förutbetalda avgifter/bidrag
Summa

2015-08-31
11,0
29,8
-7,4
33,4

2014-08-31
3,8
7,4
-6,5
4,7

2014-12-31

Not 20 - Förändring av likvida medel, mnkr
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring

2015-08-31
144,1
9,3
-134,8

2014-08-31
172,0
169,0
-3,0

2014-12-31

Not 21 - Immateriella anläggningstillgångar, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Justeringspost/omklassificering pågående
Årets avskrivningar
Investeringar
Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
IT-system
- varav externt förvärvade

2015-08-31
11,8
0,0
-2,7
0,8
0,0
9,9
68,4
-58,5
9,9

2014-08-31
12,7
0,0
-2,4
0,0
0,0
10,3
64,9
-54,6
10,3

2014-12-31

- varav internt upparbetade
Avskrivningstider
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20,9
0,6

21,5

-0,7

-66,9

17,5
13,4
-9,9

21,0

172,0
144,1

-27,9

12,7
0,0
-3,6
2,7
0,0

11,8

67,6
-55,8

11,8

9,8

10,0

0,1

0,3

11,5
0,3

3-5 år

3-5 år

3-5 år
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Not 22 - Mark, byggnader och tekniska
anläggningar, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Justeringspost/omklassificering pågående
Årets avskrivningar
Investeringar
Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
varav
Markreserv
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter affärsverksamhet
Publika fastigheter
Fastigheter annan verksamhet
Pågående investeringar
Exploateringsmark
Summa

2015-08-31
2823,6
0,0
-100,6
204,2
-0,7
2 926,5
5 096,2
-2 169,7
2 926,5

2014-08-31
2716,9
-1,0
-96,1
159,1
-8,3
2 770,6
4 792,4
-2 021,8
2 770,6

2014-12-31

45,3
1 442,2
977,7
188,3
56,1
216,9
0,0
2 926,5

48,0
1 444,9
927,7
189,3
42,6
118,0
0,1
2 770,6

45,5
1 482,8
955,4
178,9
42,8
118,2
0,0

10-50 år

10-50 år

10-50 år

2015-08-31
305,5
0,0
-45,4
33,0
-3,1
290,0
1 433,9
-1 143,9
290,0

2014-08-31
305,9
0,0
-46,8
31,0
-0,7
289,4
1 376,4
-1 087,0
289,4

2014-12-31

9,3
246,9
33,8
290,0

9,6
248,9
30,9
289,4

10,7
263,5
31,3

3-20 år

3-20 år

3-20 år

Not 24 - Finansiella anläggningstillgångar, mnkr
Aktier
- AB GotlandsHem
- Gotlands Energi AB
- Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
- Gotlands Stuveri AB
- Almi Företagspartner AB
- Samtrafiken Sverige
- InfoMedica
- Visby Centrum AB
- Gotlands Filmfond AB
- Gotland Grönt Centrum AB
Utlämnade lån
Övrigt
Summa

2015-08-31
53,0
(16 900 tkr)
(35 000 tkr)
(210 tkr)
(210 tkr)
(25 tkr)
(30 tkr)
(150 tkr)
(50 tkr)
(80 tkr)
(400 tkr)
5,1
17,5
75,6

2014-08-31
52,6
(16 900 tkr)
(35 000 tkr)
(210 tkr)
(210 tkr)
(25 tkr)
(30 tkr)
(150 tkr)
(50 tkr)
(80 tkr)

2014-12-31
52,6
(16 900 tkr)
(35 000 tkr)
(210 tkr)
(210 tkr)
(25 tkr)
(30 tkr)
(150 tkr)
(50 tkr)
(80 tkr)

5,3
12,5
70,4

13,8
71,4

Not 25 - Bidrag statlig infrastruktur, mnkr
Bidrag till cirkulationsplats väg 142 Visbyleden

2015-08-31

2014-08-31

2014-12-31

Avskrivningstider

Not 23 - Maskiner och inventarier, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Justeringspost/omklassificering pågående
Årets avskrivningar
Investeringar
Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
varav
Maskiner
Inventarier
Transportmedel och speciella anläggningar
Summa
Avskrivningstider

18,0

0,0

Regionen har genom avtal med trafikverket finansierat en ny cirkulationsplats på statlig väg.
Bidraget upplöses på 25 år.
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2 716,9
-2,1
-144,5
266,8
-13,5

2 823,6

4 893,6
-2 070,0

2 823,6

2 823,6

305,9
0,0
-70,2
70,7
-0,9

305,5

1 415,8
-1 110,3

305,5

305,5

5,0

15,8
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Not 26 - Förråd, mnkr
Inventerat värde
Hjälpmedelscentral
Varuförsörjning
TKF utförarnas förråd
Lövsta gård; lagervaror
Lövsta gård; husdjur
Försäljning Folkhögskolan
Summa

2015-08-31

2014-08-31

2014-12-31

13,7
3,9
1,0
0,0
0,0
0,2
18,8

13,3
3,9
0,6
2,2
2,0
0,2
22,2

13,3
3,8
0,8
1,4
1,9
0,3

Not 27 - Exploateringstillgångar, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Omklassificering/justering
Årets investeringar
Försäljning/avyttring
Redovisat värde vid årets slut

2015-08-31
6,3
0,0
1,3
0,0
7,6

2014-08-31
0,0
5,6
0,1
0,0
5,7

2014-12-31

Not 28 - Kortfristiga fordringar, mnkr
Statsbidragsfordringar
Kundfordringar
Interimsfordringar
Mervärdesskatt
Avräkningar
Övrigt
Summa

2015-08-31
4,8
46,9
294,5
16,5
0,0
2,7
365,4

2014-08-31
4,8
53,8
255,8
14,4
0,0
6,1
334,9

2014-12-31

Not 29 - Kortfristiga placeringar, mnkr
Pensionsmedel
Aktiefonder
Räntefonder
Obligationer
Summa

2015-08-31

2014-08-31

2014-12-31

56,3
35,2
38,7
130,2

50,7
31,3
39,7
121,7

51,9
33,6
39,5

21,5

0,0
6,7
0,8
-1,2

6,3

5,4
53,5
294,7
40,3
0,0
1,3

395,2

125,0

Marknadsvärdet på Region Gotlands pensionsmedelsplaceringarna per 2015-08-31 uppgår till 150,0 mnkr varav
aktiefonder 69,4 mnkr, räntefonder 35,7 mnkr och obligationer 49,9 mnkr.
Not 30 - Kassa och bank, mnkr
Kassa
Bank
Summa

2015-08-31
0,7
8,6
9,3

2014-08-31
0,5
168,5
169,0

2014-12-31

Not 31 - Övrigt eget kapital, mnkr
Pensionsreserv
Omstruktureringsreserv
Vatten och avloppsverksamhet
Övrigt eget kapital
Summa

2015-08-31
60,9
0,0
12,6
1 753,1
1 826,6

2014-08-31
60,9
45,7
6,0
1 757,6
1 870,2

2014-12-31

0,6
143,5

144,1

60,9
0,0
5,9
1 741,3

1 808,1

I balanskravsutredning 2005 respektive 2007 avsattes totalt 60,9 mnkr som en pensionsreserv inom det egna kapitalet.
Avsikten är att använda reserveringarna för att matcha motsvarande framtida kostnader. Reserveringen för
framtida omstruktureringskostnader som gjordes i balanskravsutredning 2006 med 45,7 har upplösts
då reserveringens syfte blivit inaktuellt.
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Not 32 - Avsatt till pensioner, mnkr

2015-08-31

2014-08-31

2014-12-31

521,4
49,1

475,2
46,7

475,2

42,9
6,4
0,0
1,2
-1,4
-8,5
562,0
136,3
698,3

41,7
4,1
0,0
1,1
-0,2
-7,5
514,4
124,8
639,2

53,3
6,6
0,0
1,5
-4,0
-11,2

1,2
0,0
0,0
-0,2
0,0
-0,7
-0,2
0,1
0,0
0,1

5,7
0,0
0,0
-0,8
0,0
-1,3
0
3,6
0,9
4,4

5,7
0,0
0,0
-1,3
0,0
-3,2
0,0

698,5
136,4

643,6
125,7

649,4
126,8

95,0

95,0

95,0

Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
varav
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Sänkning av diskonteringsränta
Pension till efterlevande
Övrig post
Årets utbetalningar
Utgående avsättning pensioner exkl ÖK-SAP
Löneskatt
Utgående avsättning pensioner exkl ÖK-SAP inkl löneskatt
Avsatt till särskild avtalspension (ÖK-SAP)
Ingående avsättning
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Utbetalningar
Arbetstagare som pensionerats
Ändrad samordning
Övrig post
Utgående avsättning för särskild avtalspension
Löneskatt
Utgående avsättning särskild avtalspension inkl löneskatt
Summa avsättning pensioner totalt inkl löneskatt
varav löneskatt
Aktualiseringsgrad, %

57,4

521,4
126,5
647,9

1,2
0,3
1,5

Not 33 - Andra avsättningar, mnkr
2015-08-31 2014-08-31 2014-12-31
Deponier; åtgärder för efterbehandling
Ingående avsättning
15,1
17,8
17,8
Nya avsättningar
0,0
0,0
0,0
Övriga förändringar
0,0
0,0
0,0
Ianspråktagna avsättningar
-0,9
0,0
-2,7
Utgående avsättning
14,2
17,8
15,1
Avsättning för deponier beräknas tas i anspråk i samband med att återställningsarbete utförs fram till 2019
Not 34 - Långfristiga skulder, mnkr
Långfristiga lån
Förutbetalda investeringsbidrag
Förutbetalda intäkter VA
Premieskuld Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
Övriga långfristiga skulder
Summa

2015-08-31
375,0
109,8
183,3
0,0
0,1
668,2

2014-08-31
405,0
88,9
154,5
36,9
0,1
685,4

2014-12-31

Not 35 - Kortfristiga skulder, mnkr
Leverantörsskulder
Pensionskostnad individuell del
Semesterlöneskuld
Interimsskulder
Checkräkningskredit
Kortfristig del av anläggningslån (nästa års amortering)
Premieskuld Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
Personalens källskatt
Redovisad moms
Upplupna avgångsvederlag
Övrigt
Summa

2015-08-31
100,0
69,7
171,2
156,3
19,8
0,0
36,9
54,6
1,4
1,3
5,5
616,7

2014-08-31
81,6
65,3
161,2
176,8
0,0
0,0
0,0
53,7
0,9
3,1
6,6
549,2

2014-12-31

59

375,0
101,4
158,2
0,0
0,2

634,8

137,5
98,0
213,9
237,0
0,0
0,0
36,9
47,9
8,2
2,7
3,6

785,7
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Not 36 - Borgensförbindelser, mnkr
Regionens egna och närstående företag
Egna hem
Övriga
Summa

2015-08-31
1 333,3
1,2
9,7
1 344,2

2014-08-31
1 190,1
1,4
10,0
1 201,5

2014-12-31

1 333,3
1,2
9,7

1 344,2

Region Gotland har i maj 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-06-30 var medlemmar i
Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av
Region Gotlands ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-06-30 uppgick
Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 335 266,3 mnkr och totala tillgångar till 324 392,7 mnkr.
Regionens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 189,9 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till
2 124,7 mnkr
Not 37 - Pensionsförpliktelser, mnkr
Ingående ansvarsförbindelse
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Utbetalningar
Sänkning av diskonteringsränta
Aktualisering
Övrig post
Summa pensionsförpliktelse
Löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse

2015-08-31
2 086,0
13,0
18,8
-59,3
0,0
-0,9
1,6
2 059,2
499,5
2 558,7

2014-08-31
2 165,3
13,2
2,2
-56,9
0,0
0,7
-15,1
2 109,4
511,7
2 621,1

2014-12-31
2 165,3
19,6
2,2
-86,6
0,0
0,0
-14,5
2 086,0
506,1
2 592,1

2015-08-31

2014-08-31

2014-12-31

20,2
22,6
0,0
42,8

10,7
10,4
0,0
21,1

13,8
16,9
0,0
30,7

I pensionsförpliktelsen ingår ej utlösta visstidspensioner för förtroendevalda.
Not 38 - Framtida leasingkostnader, mnkr
Operationella leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år
Summa
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Sammanställd redovisning, koncernen
Resultaträkning, mnkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat
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Koncern
utfall
jan-aug
2015

Koncern
utfall
jan-aug
2014

1 135,4
-3 863,6
-197,5
-2 925,7

Bokslut

Prognos

2014

2015

1 057,4
-3 635,9
-194,6
-2 773,1

1 714,1
-5 700,0
-293,1
-4 279,0

4 626,6
-8 831,2
-290,9
-4 495,5

2 293,8
713,1
5,8
-41,7
45,3

2 205,9
718,8
5,7
-45,2
112,1

3 291,9
1 077,8
15,2
-71,7
34,2

3 443,0
1 068,0
21,9
-73,9
-36,5

0,0
0,0
45,3

0,0
0,0
112,1

0,0
0,0
34,2

0,0
0,0
-36,5
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Balansräkning, mnkr
Koncern
utfall

Koncern
utfall

Bokslut

2015-08-31

204-08-31

2014

9,9

10,3

11,8

4 825,9
320,8
44,6
5 201,2

4 571,6
322,2
45,3
4 949,4

4 684,3
323,3
35,3
5 054,7

Bidrag till statlig infrastruktur

18,0

0,0

15,8

Omsättningstillgångar
Förråd
Exploateringstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

24,2
7,6
397,6
130,2
108,4
668,0

27,5
5,7
382,9
121,7
224,6
762,4

28,3
7,5
471,7
135,2
178,1
820,8

5 887,2

5 711,8

5 891,3

2 164,8
45,3
2 210,1
27,1
2 183,0

2 134,7
112,1
2 246,8
28,0
2 218,8

2 130,6
34,2
2 164,8
27,1
2 137,7

711,9
48,0
759,9

655,9
48,1
704,0

663,0
48,7
711,7

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

2 150,2
767,0
2 917,2

2 072,5
688,5
2 761,0

1 986,4
1 028,4
3 014,8

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

5 887,2

5 711,8

5 891,3

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
varav resultatutjämningsreserv
varav övrigt eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar
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Region Gotland
AB GotlandsHem
GotlandHem Värme AB
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
Inspiration Gotland AB
Gotlands Energi AB
Summa

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder, mnkr

Region Gotland
AB GotlandsHem
GotlandHem Värme AB
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
Inspiration Gotland AB
Gotlands Energi AB
Summa

Bidrag, tillskott och utdelningar, mnkr

Koncerninterna mellanhavanden

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
Framtida leasingkostnader

Ägd andel Försäljning
Köpare
100%
19,4
100%
29,4
100%
0,2
100%
1,0
100%
0,9
100%
1,4
25%
0,4
52,7

Ägd andel Ägartillskott
Givna
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25%
0,0

1 345,0
2 558,7
45,1

63
15,5
52,7

Säljare
22,4
11,7
2,1
1,0

0,0

Mottagna

1 202,8
2 621,1
30,0

Lån

15,2

15,2

Givare

8,3

Koncernbidrag
Givna
8,3

1 344,2
2 592,1
136,1

15,2

15,2

Mottagare

8,3

8,3

Mottagna

1 333,3

Borgen
Givare
1 333,3

10,0
10,0

Utdelning
Givna

0,6
1 333,3

41,1
67,0

1 224,6

Mottagare

10,0

Mottagna
10,0
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Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad enligt kommunallagen, lagen om kommunal redovisning och i enlighet med
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
I detta avsnitt kommenteras hur vissa av de rekommendationer som har stor betydelse för redovisning av
resultat och ekonomisk ställning tillämpas.
Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar utgörs av utgifter för IT-system och programvarulicenser som
huvudsakligen är externt förvärvade.
Materiella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde reducerat med gjorda avskrivningar och
nedskrivningar. Avskrivningstiderna baseras på tillgångarnas beräknade ekonomiska livslängd och med
utgångspunkt från ”Rådet för kommunal redovisnings” skrift om avskrivningar. Linjär avskrivningsmetod
tillämpas. Lånekostnader för årets investeringsutgifter inom den avgiftsfinansierade verksamheten har
aktiverats med 0,3 mnkr, (internränta 4 procent). För övriga investeringar har inga lånekostnader
aktiverats. Beloppsgräns för investering är ett prisbasbelopp.
För fastighetsinvesteringar påbörjas avskrivning i samband med ianspråktagandet. För övriga investeringar
påbörjas avskrivning vid följande årsskifte och inte i samband med att anläggningstillgången tas i bruk
under året, vilket avviker från Rådet för kommunal redovisnings anvisningar.
Försäljning och köp av materiella anläggningstillgångar redovisas vid dagen för tillträdet.
Ett arbete för en övergång till komponentredovisning pågår. Övergången till komponentredovisning
fokuserar primärt på investeringar i nya fastigheter. Även andra stora nya investeringar i
hamnverksamheten kommer att komponentredovisas. Inom vatten- och avloppsverksamheten finns redan
en viss komponentredovisning som kommer att utvecklas. En övergång till komponentredovisning sker
successivt och är bl.a. beroende av ett förbättrat systemstöd för att klara den administrativa hanteringen.
Finansiella tillgångar

Huvuddelen av de finansiella tillgångarna utgörs av pensionsmedelsplaceringar i aktiefonder, räntefonder
och realränteobligationer. Pensionsmedlen redovisas som omsättningstillgångar och värderas till det lägsta
av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Pensionsmedlen har värderats i sin helhet.
Övriga finansiella tillgångar redovisas som anläggningstillgångar och utgörs till största del av aktier i
dotterbolag och långfristiga fordringar. De finansiella anläggningstillgångarna är redovisade till
anskaffningsvärde.
Investeringsbidrag

Investeringsbidrag redovisas som förutbetald intäkt bland långfristiga skulder och periodiseras över
anläggningstillgångarnas respektive avskrivningstid. Investeringsbidrag understigande ett prisbasbelopp
intäktsförs direkt.
Pensioner

Regionens pensionsskuld redovisas enligt den lagstadgade "blandmodellen", vilket innebär att all pension
som intjänats före 1998 i tidigare pensionsavtal inte tas upp som avsättning, utan redovisas som
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ansvarsförbindelse inom linjen. Inom linjen redovisas även framtida förväntad särskild löneskatt.
Utbetalningar avseende pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Pensionsförmåner intjänade i pensionsavtal från och med 1998 redovisas som en kostnad i
resultaträkningen och en avsättning i balansräkningen. För samtliga pensionsförmåner redovisas även
särskild löneskatt.
Pensioner för förtroendevalda ingår i avsättningen respektive ansvarsförbindelsen för pensioner.
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att
de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Beräkning
av pensionsförpliktelsen har gjorts av regionens pensionsadministratör och följer aktuella pensionsavtal
samt Sveriges kommuner och landstings riktlinjer för beräkning pensionsskuld ”RIPS07”.
Avsättning för deponier

Framtida efterbehandlingsåtgärder för deponier redovisas som en avsättning i balansräkningen. Planen för
efterbehandlingsåtgärder revideras inför varje årsbokslut och avsättningen redovisas med det nya
beräknade värdet för de framtida åtgärderna. Värdet beräknas baserat på vad samtliga åtgärder skulle kosta
att genomföra om de skulle genomförts på balansdagen.
Semesterlöneskuld

Semesterlöneskulden är bokförd som en kortfristig skuld i balansräkningen. Skulden består av personalens
sparade semesterdagar och okompenserad övertid per den 31 december. I skulden ingår även
ferielöneskuld och upphållslöneskuld samt skuld för jour och beredskap. Till skulden har även lagts sociala
avgifter motsvarande ordinarie personalomkostnadspålägg på 39,7%.
Leasing

Huvuddelen av regionens leasingavtal avser personbilar och lätta lastbilar. Leasingavtalen har klassificerats
som operationella i enlighet med rekommendation 13.2 från Rådet för kommunal redovisning. Framtida
leasingavgifter är upptagna inom linjen och framgår av not 37.
Skatteintäkter

Periodisering av skatteintäkter har gjorts baserat på Sveriges Kommuners och Landstings augustiprognos
2015 för skatteavräkningen 2015 samt justering av skatteavräkning 2014.
Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen för koncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden med
proportionell konsolidering, vilket innebär att det av regionen vid förvärvstillfället förvärvade egna
kapitalet i dotterbolaget har eliminerats. Proportionell konsolidering innebär att endast den ägda andelen
av räkenskapsposterna har tagits med.
I koncernens egna kapital ingår härmed, förutom regionens egna kapital, endast den del av dotterbolagen
egna kapital som intjänats efter förvärvet. Obeskattade reserver har vid konsolideringen, exklusive
uppskjuten skattedel, hänförts till respektive dotterbolags egna kapital. Den uppskjutna skattedelen har
redovisats som avsättning.
I resultaträkningen har dotterbolagens bokslutsdispositioner återförts. Interna mellanhavanden har
eliminerats. Aktieutdelning från dotterbolag har eliminerats bort.
Skillnader i redovisningsprinciper som väsentligen påverkat utfallet har inte förekommit.
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Till Regionfullmäktige

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2015
Vi revisorer har översiktligt granskat Region Gotlands delårsrapport per 2015
08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och mer inriktad på
analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av
bifogad revisionsrapport som utarbetats av Pwc.

•
Resultatet för perioden är positivt med 18,5 mnkr, medan den prognos som
lämnas i delårsrapporten för helår visar ett negativt resultat motsvarande -72,0
mnkr.
Bokförda realisationsvinster i delårsbokslutet ska enligt huvudprincipen
avräknas resultatet i den balanskravsutredning som görs vid bokslutet. Det
innebär att från prognostiserat resultat om -72,0 mnkr ska intäkter om ca 14,0
mnkr beaktas, vilket innebär ett prognostiserat resultat om -86,0 mnkr för år
2015 efter balanskravsjusteringar. Huruvida det ingår ytterligare
realisationsvinster i prognostiserat resultat framgår inte av delårsrapporten.
Lämnad prognos indikerar således att balanskravet inte uppnås.
Regionstyrelsen gör i delårsrapporten bedömningen att balanskravet inte
kommer att klaras.
Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömning:
• I vår översiktliga granskning har det, med reservation för vad som beskrivs
nedan, inte framkommit några omständigheter som tyder på att delårsrap
porten är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Reservationen beror på att tidpunkten för aktivering av investeringar inte är
i enlighet med normering.
• Regionstyrelsen gör i delårsrapporten den samlade bedömningen att det
övergripande målet "Ekonomin är uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv" inte uppfylls. Ett av målen bedöms i delårsrapporten
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som uppfyllt, två av målen har inte utvärderats i delårsrapporten, medan tre
mål bedöms som"detta är vi inte tillräckligt bra på". Målet om ett
långsiktigt resultat om 2 procent av nettokostnaden bedöms inte kunna
uppfyllas och i delårsrapporten framgår att åtgärder krävs för minskade
kostnader och att på sikt få en ekonomi i balans. Utifrån ovanstående
bedömer vi att resultatet i delårsrapporten och lämnad prognos inte är
förenligt med de finansiella målen som regionfullmäktige beslutat i budget
för året. Vår bedömning överensstämmer med regionstyrelsens bedömning.
• Regionstyrelsen gör i delårsrapporten ingen samlad bedömning av
uppfyllelsen avseende de verksamhetsmässiga målen som regionfullmäktige
fastställt för år 2015. Vi kan därför inte uttala oss om den sammantagna
graden av måluppfyllelse då alla mål inte följs upp i delårsrapporten.
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1

Sammanfattande bedömning

PwC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
regionens delårsrapport för perioden 2015-01-01- 2015-08-31. Uppdraget ingår
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2015.
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge regionens revisorer ett underlag
för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som regionfull
mäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar
till regionfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas.
Periodens positiva resultat, 18,5 mnkr, påverkas positivt aven jämförelsestörande
intäktspost i form av återbetalning av 2004 års avgift får avtalsgruppssjukfår
säkring och avgiftsbefrielseförsäkringen AFA med 38 mnkr. Vidare påverkar
semesterlöneskulden utfallet positivt som följd av sommarens semesteruttag.
Prognostiserat resultat är däremot negativ och uppgår till-72 mnkr. Bokförda
reavinster i delårsbokslutet ska enligt huvudprincipen avräknas resultatet i den
balanskravsutredning som görs vid bokslutet. Det innebär att från prognostiserat
resultat om -72 mnkr ska intäkter om ca 14,0 mnkr beaktas, vilket innebär ett
prognostiserat resultat om -86,0 mnkr för år 2015 efter balanskravsjusteringar.
Huruvida det ingår ytterligare realisationsvinster i prognostiserat resultat framgår
inte av delårsrapporten. Lämnad prognos indikerar således att balanskravet inte
uppnås.
Regionstyrelsen gör i delårsrapporten bedömningen att balanskravet inte kommer
att klaras.
Nämndernas totala budgetavvikelse vid delåret 2015 uppgår till -26 mnkr och
helårsprognosen pekar på en total budgetavvikelse på -99 mnkr. Budgetöverskott
redovisas av Regionstyrelsen med 17 mnkr, Tekniska nämnden med 9 mnkr medan
Gymnasie- och vuxenutbildningen redovisar överskott med 7 mnkr. Störst negativ
avvikelse jämfört med budget uppvisar Socialnämnden, -39 mnkr och Hälso- och
sjukvårdsnämnden -95 mnkr.
Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av regionens
delårsrapport:
• I vår översiktliga granskning har det, med reservation för vad som beskrivs ne
dan, inte framkommit några omständigheter som tyder på att delårsrapporten är
upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Reservationen
beror på att tidpunkten får aktivering av investeringar inte är i enlighet med
normering.
• Regionstyrelsen gör i delårsrapporten den samlade bedömningen att det
övergripande målet "Ekonomin är uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv" inte uppfylls. Ett av målen bedöms i delårsrapporten som
uppfyllt, två av målen har inte utvärderats i delårsrapporten, medan tre mål
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bedöms som "detta är vi inte tillräckligt bra på". Målet om ett långsiktigt resultat
om 2 procent av nettokostnaden bedöms inte kunna uppfyllas och i
delårsrapporten framgår att åtgärder krävs {ör minska kostnadsökningstakten
och att på sikt få en ekonomi i balans.
Utifrån ovanstående bedömer vi att resultatet i delårsrapporten och lämnad
prognos inte är förenligt med de finansiella målen som regionfullmäktige
beslutat i budget for året. Vår bedömning överensstämmer med regionstyrelsens
bedömning.
• Regionstyrelsen gör i delårsrapporten ingen samlad bedömning av uppfyllelsen
avseende de verksamhetsrnässiga målen som regionfullmäktige fastställt for år
2015. Vi kan därfor inte uttala oss om den sammantagna graden av
måluppfyllelse då alla mål inte följs upp i delårsrapporten.
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2

Inledning

2.1

Bakgrund

Regionen är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst en
gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten
från årets början.
KL9kap9a§

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a §
skall behandlas avfullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål
fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas
delårsrapporten och årsbokslutet.
Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska
resultatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet.

2.2

Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på
följande revisionsfrågor.
•

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

•

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda
finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

•

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda
målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv
för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild.
Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen
för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte varit
fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan
förekomma.

2.3 Revisionskriterier
Regionstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap
20 a § KL ska behandlas av regionfullmäktige.
Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer:
•

Kommunallagen och lag om kommunal redovisning

•

Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 samt god
redovisningssed i övrigt

•

Regionfullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning
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2.4 Metod
Granskningen har utförts genom:
•

Intervjuer med berörda tjänstemän

•

Analys av relevanta dokument

•

ÖVersiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per 2015
08-31 samt av resultatprognosen för äret

•

Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs
för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda
målen

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan
mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än
på substansgranskning.
Rapporten är faktagranskad av ekonomidirektör och redovisningschef.

Oktober 2015
Region Gotland

PwC

4 av 10

3 Granskningsresultat
3.1 Rättvisande räkenskaper och god

redovisningssed
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari-augusti vilket är i
överensstämmelse med KRL.
Regionens delårsrapport består förutom fcirvaltningsberättelse av resultaträkning,
balansräkning och kassaflödesanalys. Driftredovisningen presenteras per nämnd
och investeringsredovisning per verksamhet. Vidare ingår en sammanställd
redovisning, vilket uppfyller kraven enligt RKR nr 22. Dock redovisas inte
uppgifterna fcir "koncernen" jämte siffrorna fcir regionen.
Resultatet per den 2015-08-31 är positivt och uppgår till 18,5 mnkr . Periodens
resultat påverkas positivt aven jämfcirelsestörande intäktspost i form av
återbetalning av 2004 års avgift fcir avtalsgruppssjukförsäkring och
avgiftsbefrielseförsäkringen AFA med 38 mnkr. Vidare påverkar
semesterlöneskuIden utfallet positivt som fciljd av sommarens semesteruttag.
I granskningen har vi kontrollerat att skatteintäkter, semesterlöneskuld och
pensioner har periodiserats korrekt. Vi har granskat ett urval poster bl.a. avseende
periodiseringar som är gjorda i samband med delårsrapporten. Vi konstaterar att
väsentliga poster har periodiserats korrekt med följande undantag:
•

Tillgångar (exkl. vissa fastighetsinvesteringar) aktiveras en gång per år vid
fciljande årsskifte och inte i samband med att tillgången tas i bruk. Avsteget
från normering kommenteras i avsnittet redovisningsprinciper.

•

Per sista augusti finns investeringar som är avslutade dvs ianspråktagna,
men inte aktiverade. En hantering som innebär att regionens resultat inte
fullt ut belastats med faktiska avskrivningskostnader. Exakt belopp har inte
varit möjligt att ta fram inom ramen för denna granskning. Ett antagande
enligt nedan innebär att avskrivningskostnaderna uppgår till ca 2,3 mnkr.

•

Enligt uppgift finns det investeringar som per sista augusti är investeringar
till ett värde om 139 mnkr avslutade per augusti. Beloppet består av ca 106
mnkr i fastigheter samt ca 33 mnkr i inventarier. En uppskattning av
avskrivningskostnaderna för dessa avseende januari-augusti 2015 om
fastigheterna skrivs av på 30 år och inventarierna på 10 år och att dessa
tagits i anspråk fr om maj månad skulle då uppgå till ca 2,3 mnkr.

Bedömning
I vår översiktliga granskning har det, med reservation för vad som beskrivs nedan,
inte framkommit några omständigheter som tyder på att delårsrapporten är
upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Reservationen
beror på att tidpunkten för aktivering av investeringar inte är i enlighet med
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normering.

3.2 Resultatanalys
Helårsprognosen pekar på ett underskott på 72,0 mnkr. Jämfört med ett budgeterat
resultat på 1,0 mnkr innebär detta en försämring med 73,0 mnkr.
Avvikelsen beror på:
•

Verksamhetens nettokostnad avviker med -65 mnkr mot budget och
förklaras i huvudsak av att nämnderna redovisar en negativ budgetavvikelse
med -99, o mnkr och av den engångsintäkt om 38 mnkr avseende
återbetalningen av AFA medel.

•

Skatteintäkter och statsbidrag förväntas bli 23 mnkr lägre än budgeterat

•

Finansnettot ligger i prognosen 5,0 mnkr bättre än budgeterat, framförallt
de finansiella kostnaderna förväntas bli lägre än budget

I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna 2015, prognos
för utfallet för året samt avvikelsen mot budget.
Delå,

Delå,

, 2014-08·31

Verksarrhetens intäkter

Verksarrhetens kostnader
Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Statsbidrag och utjärming

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Resultat före extraordinära poster

Extraordinära intäkter

763,1

-3468,3
-145,3

-2850,5
2205,9
718,8

15.6
-14,8

75,0

0,0

Extraordinära kostnader

Helårsprognosen pekar på ett resultat på -72,0 mnkr. Bokförda reavinster ska enligt
huvudprincipen avräknas resultatet i balanskravsutredningen som görs i bokslutet.
Detta innebär att från det prognostiserade resultatet -72,0 mnkr ska ytterligare
intäkter om 14,0 mnkr elimineras, vilket innebär ett prognostiserat resultat om 
86,0 mnkr. Huruvida det ingår ytterligare realisationsvinster i prognostiserat
resultat framgår inte av delårsrapporten. Lämnad prognos indikerar således att
balanskravet inte uppnås.
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Regionsstyrelsen gör själv bedömningen i delårsrapporten att balanskravet inte
kommer att uppnås.

3.3 Nämndernas budgetuppjöUning och
prognos
I tabellen nedan presenteras driftsredovisningen per nämnd med utfall för augusti,
budget för året, prognos för helåret samt avvikelse från budget.
ormsredoVIsning per nämnd,
mnkr

Budget

DelA,

Budget

Prognos

Tekniska nämnden

Byggnadsnämnden
- --- -

- -

-

Miljö- och hälsosk)(fdsnämnd
~

-

Kultur- och fritidsnämnden
Barn~ och
utbildningsnämnden
G~nasie--

och

~~~~_~~~~~~~_~~snämnden
Socialnäm nden

15
7

94
753

191
781

Hälso-OCh sjukvårdsnåmnden

Nämndernas totala budgetavvikelse vid delåret 2015 uppgår till -26 mnkr och
helårsprognosen pekar på en total budgetavvikelse på -99 mnkr. Budgetöverskott
redovisas av Regionstyrelsen med 17 mnkr, Tekniska nämnden med 9 mnkr medan
Gyrnnasie- och vuxenutbildningen redovisar överskott med 7 mnkr. Störst negativ
avvikelse jämfört med budget uppvisar Socialnämnden, -39 mnkr och Hälso- och
sjukvårdsnämnden -95 mnkr.
•

Socialnämnden anger bland annat de ökade kostnaderna inom
verksamhetsområden som äldreomsorg samt barn- och ungdomsvården som
två anledningar. Den psykiska ohälsan ökar och fler är multisjuka med bland
annat demens. Detta är ett långsiktigt problem som socialnämnden arbetar
med. Även antalet flyktingbarn har ökat där nämnden inte erhållit full
kompensation under året vilket är en av anledningarna till det redovisade
underskottet.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett underskott på 95 mnkr. Vid
delåret är den ekonomiska avvikelsen -65 mnkr. Det förklaras bland annat av
att personalkostnaderna, den största kostnaden beror på hyrpersonal och
kostnaderna för egen personal minskar.

I samband med att Regionstyrelsen behandlade delårsrapport 1 tog Regionstyrelsen
bland annat beslut om att nämnderna ska avsätta buffert för oförutsedda
kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Av tabellen (avsnitt 3-4.1) framgår att
samtliga nämnder inte har lyckats med att avsätta en buffert. Vidare togs ett beslut
om åtgärdspaket där ett antal åtgärder vidtagits för att minska kostnaderna.
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3.4 God ekonomisk hushållning
Delårsrapporten i Region Gotland är upprättad utifrån regionens styrrnodelI balan
serat styrkort och utgår från perspektiven:

•
•
•
•
•

Samhällsutveckling
Brukarna/kunderna
Processer
Medarbetare
Ekonomi'

Regionfullmäktige har beslutat om ett koncernstyrkort år 2011 som omfattar
perioden 2011-2015 och respektive nämnd har beslutat om nämndspecifika styrkort.
Via styrkorten kommuniceras värderingar, vision, strategier och målbild för fem
perspektiv som är gemensamma för hela koncernen.
Redovisning/uppföljning görs utifrån ett signalsystem med fårgerna grönt, gult, rött
eller vitt'.
Under ekonomiperspektivet och målet "Ekonomin är uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv" redovisas målen ur ett finansiellt perspektiv och
uppföljningen av dessa.
Övriga perspektiv presenteras utifrån en uppföljning av de mål och fram
gångsfaktorer som regionfullmäktige fastställt.
Perspektiven brukare/kund och processer följs upp utifrån måluppfyllelse i båda
perspektiven sammantaget.
Medarbetarperspektivet följs upp först i årsredovisningen. Motivet till detta är att de
medarbetarenkäter som ligger till grund för bedömningen genomförs under hösten.
Samhällsutvecklingsperspektivet följs upp i sin helhet först i årsredovisningen.

341 Finansiella mål
I delårsrapporten görs en avstämning mot regionens finansiella mål. Uppföljningen
är inte fullt ut strukturerad då vissa målvärden inte följs upp inom ekonomipers
pektivet.

1 Här återfinns framgångsfaktorn "God ekonomisk hushållning" med tillhörande målnivåer ur ett
finansiellt perspektiv.
2 Grönt = "det här är vi bra på", gult = "det här är vi inte tillräckligt bra på", rött = "det här är vi inte bra
på, åtgärder krävs" samt vitt ="det här går för närvarande inte att bedöma".
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Nedan redovisas måluppfyllelsen för framgångsfaktorn "God ekonomisk
hushållning" med tillhörande målnivåer ur ett finansiellt perspektiv.

Prognosen för 2015 är negativ
1) et ekononiskt resultat som
långsiktigt uppgår till 2 % av

nettokostnaden.

rred 72 rmkr. Detta förklaras
bland annat aven fortsatt hög

kostnadsutveckling sant att
tillf ålliga intäkter som tidigare
har balanserat närmdernas
negativa resultat är lägre än
tidigare år.

Regionstyrelsen bedörrer att
Region Gotland inte konmer klara
balans kravet 2015.

Arets Investeringsprognos
ligger på 500 rmkr, netto, vilket Regionstyrelsen bedörrer !Tålet
är en högre nivå järnört rred
föregående år (356 rmkr).

som "det är vi inte tillräckligt bra
på".

Regionstyrelsen anger i sin

Tidigare år har utfallet på
investeringar blivit lägre än
prognosen vid delårsrapport 2.

2) Skattefinansierade investeringar
är agentinansierade till 100 %.

redovisning av !Tåluppfyllelse

att skattetinansierade
investeringar tör tillfället är
egenfinansierade.
3) Elibehåila solid~eten på ninst 45
% och sätta av för att trygga

f ramida pensioner.

Målet !Tåts inte I delårsrapport Kan inte bedörras då !Tålet inte
!Tåtslföljs upp i delårsrapport 2.
2.

4) Nettokostnadsökningen i nivå rred Mål t ka . t f'T
.
jäniörbara kormunerllandsting i
d I: t n In e o~as upp I
riket.
e re.

Kan inte bedörras då målet inte
rrätslföijs upp I delårsrapport 2.

Avsättning till buffert gjordes
5) Respeklive närmd har en buffert vid årets början av ett fåtal
m:>tsvarande 1 % av budgetramen. närmder.

Regionstyrelsen bedömer rrålet
som "det är vi inte tillräckligt bra
på".

6) Regelbundna avstärmlngar och
uppföljningar enligt plan.

Alla närmder har lärmat In
rapporter och uppföljningar
enligt plan.

Regionstyrelsen bedömer målet
som uppfyltt.

7) Investeringsplanen ska bli mer
långsiktig.

Invsteringsprocessen
fortsätter att utvecklas.
Invetseringsplanen bedörrs
vara för kortsiktig

Regionstyrelsen bedörrer !Tålet
som "det är vi inte tillräckligt bra
på".

Regionstyrelsen gör den samlade bedömningen att måluppfyllelsen för målet inom
ekonomiperspektivet: "Att ekonomin är uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv" inte uppnås i och med den prognos som lämnas i
delårsrapporten.
Vi noterar liksom tidigare år att samtliga målvärden och graden av måluppfyllelse
får de finansiella målen redovisas inte fullt ut i delårsrapporten som framgå av
tabellen ovan, vilket försvårar vår bedömning.
Vi delar dock regionstyrelsens samlade bedömning av det övergripande ekonomiska
målet "Att ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv" inte
kommer att uppnås i och med lämnad prognos mot bakgrund av vad som redovisas i
tabellen ovan.
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Bedömning
Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat är ej är förenlig
med de finansiella målen som fullmäktige fastställt i budget 2015.
Ett av målen bedöms i delårsrapporten som uppfyllt, två av målen har inte
utvärderats i delårsrapporten, medan tre mål bedöms som "detta är vi inte
tillräckligt bra på". Målet om ett långsiktigt resultat om 2 procent av nettokostnaden
bedöms inte kunna uppfyllas och i delårsrapporten framgår att åtgärder krävs för att
minska kostnadsökningstakten och att på sikt få en ekonomi i balans.
Utifrån ovanstående bedömer vi att resultatet i delårsrapporten och lämnad prognos
inte är förenlig med de finansiella målen som regionfullmäktige beslutat i budget för
året. Vår bedömning överensstämmer med regionstyrelsens bedömning.

342 Målför verksamheten
Mål för verksamheten ingår i den av Regionfullmäktige fastställda plan och budget
för 2013-2015.
I delårsrapporten redovisar Regionstyrelsen en bedömning av måluppfyllelsen i
perspektiven "Brukare/kund" respektive "Process",
"Medarbetare/ledarperspektivet" samt samhällsperspektivet. Någon samlad
bedömning av måluppfyllelsen redovisas inte.

Bedömning
Regionstyrelsen gör i delårsrapporten ingen samlad bedömning av uppfyllelsen
avseende de verksamhetsrnässiga målen som regionfullmäktige fastställt för år
2015. Vi kan inte uttala oss om den sammantagna graden av måluppfyllelse då alla
mål inte följs upp i delårsrapporten.

2015-11-11

Sandra Volter

Carin Hultgren

Projekt/edare

Certifierad kommunal revisor
Uppdrags/edare

Oktober 2015
Region Gotland

PwC

10 av 10

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-11-23

Handlingar till

Ärende 4

Strategisk plan och budget 2016-2018
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-10-29, § 326 (327, 331, 332, 338, och 341)*
• Nämndernas underlag till strategisk plan och budget april 2015**
• Beredningsunderlag april 2015**
• Resultatplan
• Finansieringsplan
• Balansplan
• Finansieringsbudget
• Ramberäkning
• Investeringsbudget
• Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv
och rekommendation till nämnderna
* Revisorernas budget: Regionfullmäktiges presidium föreslår att även
revisorerna åläggs ett besparingsbeting på en (1) procent (på samma sätt som alla
andra ingående verksamheter i Region Gotland).
** Utsänt till regionfullmäktiges juni-sammanträde 2015

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-10-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-10-19--20

Rs § 326
Au § 319

Strategisk plan och budget 2016-2018
RS 2015/5

- Ledningskontoret oktober 2015, kompletterande underlag till strategisk plan och budget 2016-2018
- Ledningskontoret 2015-10-21, förändringar i drift- och investeringsbudget
- Ledningskontoret 2015-10-21, låneram 2016
- Ledningskontoret 2015-10-21, riktlinjer

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Driftbudget 2016 fastställs.

•

Investeringsbudget 2016-2017 fastställs.

•

Förändringar gällande budget ska genomföras och inarbetas i ramberäkning 2016
enligt följande:
o Regional stöd- och samverkansstruktur för barn, vuxna och äldrefrågor
(enligt RS § 327, vid dagens sammanträde):


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.

o Effektuering av 2015 års avkastningskrav på serviceförvaltningen (enligt
RS § 331):


Serviceförvaltningens förslag till ny prissättning för att effektuera
avkastningskraven godkänns.

o Effektuering av tekniska nämndens beslut (TN § 202 2015-09-23) att
sänka nämndernas internhyror 2016 med 1 %, motsvarande 5,0 miljoner
kronor (enligt RS § 332).
o Fördelning av medel för personalkostnadsökning 2016 (enligt RS § 338):


Medel för personalkostnadsuppräkning 2016 om totalt 52
miljoner kronor fördelas enligt ledningskontorets förslag.

o Buffert för kostnader kopplade till asylboende (enligt RS § 341):


Regionstyrelsens anslag på 5 miljoner kronor för eventuella
extrakostnader till följd av asylverksamhet på Gotland hanteras
enligt de principer som ledningskontoret utarbetat.



Anslaget omfördelas från regionstyrelsen till finansförvaltningen.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-10-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-10-19--20

Rs § 326 forts.
•

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

•

Regionfullmäktige beslutar följande avseende finansiella transaktioner 2016:
o Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 300 miljoner kronor
o Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300
miljoner kronor
o Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner
kronor.
o Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 miljoner kronor anvisa
medel ur Region Gotlands eget kapital.

•

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv och
rekommendationer till nämnderna godkänns.

•

Den kommunala skattesatsen för år 2016 fastställs till 33:60 kronor per 100
skattekronor.

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att utreda och lämna förslag på utdelning från AB
Gotlandshem och Gotlands Energi AB (GEAB).

Det ekonomiska läget för regionen är mycket allvarligt. Det förväntade resultatet för
2015 förväntas ge att en hel del av de kommande årens budgetutrymme är intecknat för
återställning av det negativa balanskravsresultatet. Årets prognos för nämnderna ligger
över budgeten 2016. Det innebär att nämnderna måste arbeta med att minska sina
kostnader och bromsa sin kostnadsutveckling nästa år.
Den fortsatta osäkerhet som finns om planeringsförutsättningarna då regionen knappt
balanserar sina kostnader och intäkter förutsätter att strategier utformas för en
långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling, vilket i förlängningen kommer att påverka
regionens verksamheter.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-10-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-10-19--20

Rs § 326 forts.

Med anledning av den stora investeringsvolym som planeras under perioden fram till
2019, bland annat ny gymnasieskola och kryssningskaj i Visby, finns det än större
anledning att arbeta för en stabil budget och ett positivt resultat på minst 2 procent av
omsättningen.
Sedan 2010 har nämndsorganisationen, med undantag för 2013, gått med underskott,
ytterst få nämnder har en buffert. Regionen har totalt sett haft ett positivt resultat efter
2004 förutom 2011 då en sänkning av RIPS-räntan försämrade resultatet. Resultaten har
de senaste åren varit helt beroende av engångshändelser, både positiva och negativa.
Budgetarna har varit ytterst svaga med resultatnivåer mellan 1 och 12 mnkr. Det totala
resultatet för 2015 kommer med all sannolikhet att bli negativt.
Beslut gällande strategisk plan och budget 2016-2018 sammanfattar även de fem beslut
som regionstyrelsen fattat vid dagens sammanträde i §§ 327, 331, 332, 338 och 341.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-10-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-10-19--20

Rs § 327
Au § 320

Budget för regional stöd- och samverkansstruktur för barn, vuxna
och äldrefrågor (BarnSam och ÄldreSam)
RS 2013/540

- Ledningskontoret 2015-09-07

Regionstyrelsens beslut
•

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.

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.
Regionfullmäktige beslutade i juni 2015 om strategisk plan och budget för 2016,
(RF § 180) att efter regionstyrelsens beslut att inrätta funktionen Äldresam omfördela
medel från hälso- och sjukvårdsnämnden och från socialnämnden till regionstyrelsen.
Ärendet skulle återkomma till budgetavstämningen.
Regionstyrelsens § 145, 2015-05-28 beslutade att regional stöd- och samverkansstruktur
för barn, vuxna och äldrefrågor placeras organisatoriskt under regionstyrelsen
(ledningskontoret), att arbetet med en regional stöd- och samverkansstruktur inleds med
en satsning 2016 på funktionen ÄldreSam och en överföring av BarnSam till ledningskontoret, samt att regional stöd- och samverkansstruktur finansieras genom överföring
av medel från socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Ledningskontoret har beräknat att den sammanlagda kostnaden för att inrätta en
regional stöd- och samverkansstruktur för frågor gällande barn, unga, vuxna och äldre är
3 miljoner kronor.
Fullmäktiges beslut i ärendet fattas i samband med strategisk plan och budget 2016-2018
(se dagens § 326).
Expedieras:

Ledningskontoret - enheten för ekonomi, kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-10-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-10-19--20

Rs § 331
Au § 324

Uppdrag. Serviceförvaltningen avkastningskrav 2015
RS 2015/518

- Serviceförvaltningen 2015-10-06

Regionstyrelsens beslut
•

Serviceförvaltningens förslag till ny prissättning, för att effektuera avkastningskraven, godkänns.

Serviceförvaltningen har fått i uppdrag att till budgetavstämningen 2015 återkomma
med förslag på hur 2015 års avkastningskrav på 3,2 miljoner kronor (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 för leasingbilar
justeras.
För att redan nu hantera den prissänkning som ska ske till följd av tekniska
förvaltningens hyressänkning på 1 % 2016, föreslår förvaltningen att priserna justerats
med ytterligare 0,4 mnkr.
Fullmäktiges beslut i ärendet fattas i samband med strategisk plan och budget 2016-2018
(se dagens § 326).
Expedieras:

Serviceförvaltningen
Ledningskontoret - enheten för ekonomi, kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-10-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-10-19--20

Rs § 332
Au § 325

Uppdrag. Sänkta internhyror 2016
RS 2015/519

- Tekniska nämnden 2015-09-23 § 202

Regionstyrelsens beslut
•

Tekniska nämndens förslag till sänkta interhyror för nämnderna 2016 med 1 %,
motsvarande 5, 0 miljoner kronor, godkänns.

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2015 med
förslag på hur sänkta internhyror 2016 och framåt om 5,0 miljoner kronor ska
effektueras och hur hyressänkningen kommer att påverka respektive nämnds budgetram.
Teknikförvaltningen bedömer att internhyrorna kan sänkas schablonmässigt med 1 %
för samtliga nämnder. Underlag till ramberäkningar kommer att tas fram till ledningskontoret under oktober.
Fullmäktiges beslut i ärendet fattas i samband med strategisk plan och budget 2016-2018
(se dagens § 326).
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret - enheten för ekonomi, kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-10-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-10-19--20

Rs § 338
Au § 331

Fördelning av medel för personalkostnadsökning 2016
RS 2015/501

- Ledningskontoret 2015-09-18

Regionstyrelsens beslut
•

Medel för personalkostnadsuppräkning 2016 fördelas enligt ledningskontorets
förslag.

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 miljoner kronor avsatt för personalkostnadsökningar. 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 procentuellt något större
uppräkning för socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden än för övriga nämnder.
En treårig handlingsplan för jämställda löner kommer att tas fram under hösten efter
genomförd lönekartläggning. Särskilt avsatta medel finns inte för 2016 vilket innebär att
jämställdhetsprioriteringar ska göras inom det utrymme som finns. Anvisningar kommer
att delges nämnder/förvaltningar efter att handlingsplanen fastställts.
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.
Fullmäktiges beslut i ärendet fattas i samband med strategisk plan och budget 2016-2018
(se dagens § 326).
Expedieras:

Ledningskontoret - HR-enheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-10-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-10-19--20

Rs § 341
Au § 334

Principer för hantering av buffert för kostnader kopplade till
asylboende
RS 2015/557

- Ledningskontoret 2015-10-06

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsens anslag på 5 miljoner kronor för eventuella extrakostnader till följd
av asylverksamhet på Gotland hanteras enligt de principer som ledningskontoret
utarbetat.

•

Anslaget omfördelas från regionstyrelsen till finansförvaltningen.

Region Gotland har sedan i juli i år en avsiktsförklaring tillsammans med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen om asylverksamhet på Gotland. Syftet är att möjliggöra
för Migrationsverket att bedriva verksamhet med cirka 250 platser för asylsökande
vuxna och familjer på ön. Inriktningen är att skapa förutsättningar för tidig integration 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.
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.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-10-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-10-19--20

Rs § 341 forts
Au § 334

Principer

Bufferten ska under det första året enbart användas för direkta extrakostnader som
uppstår till följd av verksamhet knuten till asylsökande vuxna och familjer på Gotland
och som inte ersätts enligt asylersättningsförordningen.
Verksamhetsökning/-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 kräver 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.
Fullmäktiges beslut i ärendet fattas i samband med strategisk plan och budget 2016-2018
(se dagens § 326).
Expedieras:

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Resultatplan 2016-2018, mnkr (löpande priser)
Bokslut

1 Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar
2 Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2014

2015

2016

2017

2018

-4 141

-4 357

-4 428

-4 569

-4 709

-219

-219

-224

-224

-224

-4 360

-4 576

-4 652

-4 793

-4 933

3 Skatteintäkter

3 292

3 443

3 592

3 726

3 884

4 Bidragsinkomster

1 078

1 068

1 123

1 149

1 172

5 Finansiella intäkter

24

21

6

6

6

5 Finansiella kostnader

-22

-28

-35

-48

-65

6 Årets resultat

12

-72

34

40

64

-4 684

Nedan kommenteras de poster som redovisas i resultatplanen
1. Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar: Verksamhetens nettokostnader justerade
för interna poster mellan huvudprogrammet "Finansiering" och nämnderna. Posten finansförvaltningen
omfattar intäkter och kostnader i finansieringsbudgeten under rubriken Övriga intäkter och kostnader.

-4 380

-4 615

-4 622

-4 657

kapitalkostnader

nämnderna**

329

332

331

331

331

finansförvaltningen

-90

-74

-137

-155

-180

prisökningsreserv

0

0

0

-36

-72

personalkostnadsreserv

0

0

0

-52

-104

-4 141

-4 357

-4 428

-4 569

-4 709

summa

2. Avskrivningar: Planenliga avskrivningar beräknade på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.
3. Skatteintäkter: Egna kommunalskatteintäkter
4. Bidragsinkomster: Omfattar inkomstutjämning, kostnadsutjämning, sysselsättningsstöd, LSS- utjämningsbidrag,
strukturbidrag och reglering samt fastighetsavgift.
5. Finansiella intäkter och kostnader: Här redovisas ränteintäkter på utlånade medel och aktieutdelning samt
räntekostnader för kommunens upplåning samt ränta på avsättning till pensioner.
6. Årets resultat: Årets resultat är liktydigt med förändringen av eget kapital.
* Enligt Delårsrapport 2-2015 (januari- augusti).
** Total budgetram för nämndernas verksamheter 2016 uppgår till 4 622 mkr.

Finansieringsplan 2016-2018, mnkr (löpande priser)
Bokslut

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2014

2015

2016

2017

2018

Den löpande verksamheten
Resultat
Avskrivningar
Avsättningar för pensioner
Realisationsvinster

12

-72

34

40

64

219

219

224

224

224

56

61

62

70

107

-17

-18

-15

-15

-15

Realisationsförluster

0

0

0

0

0

Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster

0

0

0

0

0

270

190

305

319

380

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital exkl likvida medel
Kassaflöde från den löpande verksamheten

79

0

0

0

0

349

190

305

319

380

-356

-501

-526

-441

-339

0

0

0

0

0

Investeringar
Investeringsutgifter
Inköp av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar

22

20

20

20

20

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Övriga investeringsinkomster

0

0

0

0

0

-334,5

-481

-506

-421

-319

-1

-1

0

0

0

0

0

100

100

100

-67

-5

0

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansiering
Förändring av långfristiga fordringar
Långfristig upplåning
Amortering
Förutbetalda intäkter

21

20

20

20

20

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-46,6

14

120

120

120

Årets kassaflöde

-32,1

-277

-81

18

181

* Enligt Delårsrapport 2-2015 (januari-augusti)

Balansplan 2016-2018, mnkr löpande priser
Bokslut

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2014

2015

2016

2017

2018

3 228

3 510

3 812

4 029

4 090

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

692

400

400

400

400

3 920

3 910

4 212

4 429

4 490

1 835

1 763

1 797

1 837

1 901

12

-72

34

40

64

649

710

772

842

949

Eget kapital, avsättningar och
skulder
Eget kapital
- därav årets resultat
Avsättningar
Avsättningar till pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar

15

19

19

19

19

665

729

791

861

968

635

635

735

835

935

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

786

783

889

896

805

Summa skulder

1 421

1 418

1 624

1 731

1 740

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder

3 920

3 910

4 212

4 429

4 609

46,8

48,1

42,7

41,5

42,3

-19,3

-19,6

-15,7

-13,5

-11,6

Soliditet, %**
Soliditet, %***

* Enligt Delårsrapport 2-2015 (januari-augusti)
** Exkl pensionsförpliktelser intjänade före år 1998
*** Inkl pensionsförpliktelser intjänade före år 1998. (2 591 mnkr 2014, 2 529 mnkr 2015,
2 460 mnkr 2016, 2 433 mnkr 2017, 2 420 mnkr 2018).

Finansieringsbudget 2016, m nkr (löpande priser)
enligt skatteprognos 2015-10-08 samt regionstyrelsen 2015-10-29

Konto

Bokslut

Budget

Budget

Budget

Budget

2014

2015

2016

2017

2018

17,2
1,0
8,2

18,0
13,2
0,0

15,0
11,0
0,0

15,0
11,0
0,0

15,0
11,0
0,0

26,4

31,2

26,0

26,0

26,0

711,6
-656,8
144,2
-100,4
-23,8
0,0
0,0
-23,3
-10,1
-2,4
-39,7
4,5
-11,2
-86,6
-1,3
-0,8
-0,8
0,0
-0,7
-10,5
0,0
0,0
-8,6

722,0
-685,0
144,0
-102,0
-25,0
0,0
-5,0
-26,0
-12,0
-2,5
-40,0
0,0
0,0
-103,0
0,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
0,0

757,0
-732,0
151,0
-109,0
-26,5
0,0
-5,0
-27,5
-10,0
-3,5
-40,0
0,0
0,0
-109,0
0,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
0,0
-5,0
0,0

780,0
-755,0
156,0
-114,0
-28,0
0,0
-5,0
-28,5
-10,0
-3,5
-40,0
0,0
0,0
-113,0
0,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-11,0
-52,0
-5,0
0,0

803,0
-778,0
161,0
-119,0
-29,0
0,0
-5,0
-30,0
-15,0
-3,5
-60,0
0,0
0,0
-121,0
0,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
-52,0
-5,0
0,0

-116,7

-138,5

-163,5

-233,0

-257,5

3 299,4
1,7
-9,2

3 437,0
0,0
0,0

3 592,0
0,0
0,0

3 726,0
0,0
0,0

3 884,0
0,0
0,0

3291,9

3437,0

3592,0

3726,0

3884,0

Övriga intäkter

382
8621

Realisationsvinster (fastighetsfsg)
Avkastningskrav resultatenheter
Övrigt

Summa

Kostnader

56121
56122
56131
56132
56133
5073
5151
5633
5635
5712
5721
5722
5731
5732
5733
5739
6443
7351
796
782
5051
7499

Interndeb arbetsgivaravgift
Utbet arbetsgivaravgifter
Interndebitering individuell del
Pensionsutbetalning individuell del
Löneskatt individuell del
Avgångsvederlag inkl PO
Förändring semesterlöneskuld
Löneskatt utbet pensioner
Löneskatt pensionsavsättning
Pensionsförsäkr. Alt KAP-KL
Förändring pensionsavsättning
Förändr garantipensionskuld
Pensionsutbetalningar
Pensionsutbetalningar intj före -98
Förvaltningsavgift pensioner (ÖKSAP)
Förvaltningsavgift KPA
Ekologiska livsmedel
Kundförluster
Intern ränta Geab, AB GotlandsHem
Realisationsförlust
Personalkostnadsreserv
Buffert asylsökande
Övrigt

Summa

Skatter

801
8051
8052
Summa

Kommunalskatt
Skatteavräkning, prognos
Justeringspost skatteavräkning

Konto

Bokslut

Budget

Budget

Budget

Budget

2014

2015

2016

2017

2018

902,6
163,5
0,0
0,0
2,9
116,9
-1,0
-107,1
0,0

929,0
164,0
0,0
5,0
0,0
123,0
-20,0
-100,0
-4,0

976,0
158,0
0,0
0,0
0,0
125,0
-29,0
-105,0
-2,0

1 013,0
159,0
0,0
0,0
0,0
125,0
-39,0
-106,0
-3,0

1 056,0
161,0
0,0
0,0
0,0
125,0
-60,0
-107,0
-3,0

1077,8

1097,0

1123,0

1149,0

1172,0

10,8
0,2
0,0
1,1
1,9
0,7
3,8
5,5

9,0
0,1
0,2
1,0
2,0
0,3
3,0
0,0

0,0
0,1
0,2
0,2
2,0
0,3
3,0
0,0

0,0
0,1
0,2
0,2
2,0
0,3
3,0
0,0

0,0
0,1
0,2
0,2
2,0
0,3
3,0
0,0

24,0

15,6

5,8

5,8

5,8

1
-2,7
0
0
-0,1
-11
-6,5
0
-0,5
-0,3
-0,9

1,0
-20,0
-1,0
-1,0
-1,3
0,0
-12,0
0,0
-3,0
-0,4
0,0

1,0
-20,0
-1,0
-1,0
-1,3
0,0
-12,0
0,0
0,0
-0,4
0,0

1,0
-25,0
-1,0
-1,0
-1,3
0,0
-20,0
0,0
0,0
-0,4
0,0

1,0
-30,0
-1,0
-1,0
-1,3
0,0
-32,0
0,0
0,0
-0,4
0,0

-21,0

-37,7

-34,7

-47,7

-64,7

-0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

4282,2

4404,6

4548,6

4626,1

4765,6

-4 379,8
328,9
-219,3
0,0

-4 516,1
328,0
-216,0
0,0

-4 622,1
331,0
-224,0
0,0

-4 656,8
331,0
-224,0
-36,0

-4 684,6
331,0
-224,0
-124,0

12,0

0,5

33,5

40,3

64,0

Generella statsbidrag

8210
822
823
824
826
828
834
835
836

Inkomstutjämning
Strukturbidrag
Införandebidrag
Regleringsbidrag
Bidrag LSS-utjämning
Fastighetsavgift
Regleringsavgift
Kostnadsutjämning
Avgift LSS-utjämning

Summa

Finansiella intäkter

8411
8421
8422
8423
8425
845
8495

Utdelning på aktier och andelar
Ränta utlämnade lån
Ränta på utlåning
Ränta likvida medel
Ränta pensionsmedelsförvaltning
Ränta på kundfordringar
Avgift borgensåtagande
Övrigt

Summa

Finansiella kostnader

8424
8521
8522
8523
8524
8525
8531
8532
8533
857

Kreditivränta
Ränta långfristiga lån
Ränta beräknad upplåning
Ränta kortfristiga lån
Ränta avräkningskonto
Ränta långfristiga lån, affärsdrivande
Ränta årets pensionsavsättningar
Ränta lån pensionsinlösen
Ränta revers LÖF
Avgifter banktjänster
Övrigt

Summa

Övrigt*
SUMMA

Nämnderna
Fördelade kapitalkostnader
Avskrivningar
Prisökningsreserv
ÅRETS RESULTAT

* Nedskrivning anläggning (-0,2).

Ramberäkning 2016 per nämnd/förvaltning,
REGION GOTLAND

regionstyrelsen 2015-10-29

Just budget
2015

Justeringar
enligt plan

ResursfördelIndexningsmodeller uppräkn*

Besparing
2016

Ramtillskott

Verksamhets
förändring 2016

se spec

se spec

-1 900

se bilaga

se spec

se spec se bilaga

Regionstyrelsen
Politikerorganisation
Ledningskontor
Serviceförvaltning

-23 717
-210 788
0

100

236

237
2 037

-40
-860

Teknisk nämnd
Byggnadsnämnd
Miljö- o hälsoskyddsnämnd

-190 854
-21 913
-12 932

-530
133
66

6 398
216
130

6 400
-1 164

-293
-1 420
-32

-24 691
-16 000

-4 000

Personalkostnads
komp 2016

Budget
2016

Plan
2017

Plan
2018

jmf -16

jmf -16

-90
-700
0

-23 610
-211 875
0

-1 000

-2 180
-400
-320

-188 166
-21 964
-13 056

1 400
14 165
3 937

-900

-810
-12 750
-2 850

-144 605
-1 122 886
-287 141

-800
-553

5 100
-1 269

-4 349
-3 564

11 722
13 298

-7 100
-48 000

1 400
500

-16 400
-15 500

-1 211 412
-1 397 413

-17 284
-16 000

-34 320
-32 000

Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Gymn & vuxenutbildnnämnd

-140 002
-1 129 281
-286 532

Socialnämnd
Hälso- och sjukvårdsnämnd

-1 171 994
-1 328 147

Summa nämnder/förvaltn

-4 516 160

-4 400

-35 455

-9 753

53 540

-57 900

0

-52 000

-4 622 128

-34 637

-62 489

Gemensamt/finansförv
Totalt inkl gemensamt

13 200
-4 502 960

-4 400

-35 455

-3 200
-12 953

1 000
54 540

-5 000
-62 900

0

0
-52 000

6 000
-4 616 128

0
-34 637

0
-62 489

-500

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

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

Indexuppräkning, tkr

RS
Politikerorg
LK
SF

-23 717
-203 674
0

-23 717
-210 788
0

TN
BN
MHN

-189 802
-21 610
-12 953

-1 052
-303
21

KFN
BUN
GVN

-140 028
-1 126 501
-293 714

26
-2 780
68

SON
HSN

-1 172 237
-1 329 827

243
1 680

Summa

-4 514 063

-2 097

0

-4 516 160

Gem/finans
Totalt

13 200
-4 500 863

-2 097

0

13 200
-4 502 960

-7 114

7 114

Lokalkostn

Internpriser
SF

Externa S:a indexavtal uppräkning

RS
Politikerorg
LK
SF

50
400

261
-400

-75

-190 854
-21 913
-12 932

TN
BN
MHN

175
47
23

295
86
43

-1 000

-530
133
66

-140 002
-1 129 281
-286 532
0
-1 171 994
-1 328 147

KFN
BUN
GVN

250
1 375
500

49
805
268

-592
-3 600
-800

-293
-1 420
-32

SON
HSN

985
1 195

866
927

-6 200
-5 686

-4 349
-3 564

Summa
Gemensamt
ofördelat
Totalt

5 000

3 200

-17 953

-9 753

5 000

3 200

0
-17 953

0
-9 753

0
236
0

Internpriser för serviceförvaltningens tjänster har sänkts för vissa tjänster 2016
Internhyran 2016 är sänkt med 1,07%

Ramberäkning 2016 per nämnd/förvaltning
Specifikation över förändringar som påverkar nämndernas ramar
Beslutade av regionstyrelsen 2015-10-29

NÄMNDERNAS RAMAR 2015

-4 514 063

Ej fördelade poster upptagna under finansförvaltningen 2015 som påverkar nämnderna:

lokaleffektivisering
avkastningskrav SF generellt
avkastningskrav SF fordon
Netto

INTEGRERAD BUDGET 2015 INKL GEM

10 000
2 000
1 200
13 200
-4 500 863

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

-2 097
7 114
-7 114

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

100
-500
-4 000

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

4 300
-6 400
-1 000

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

1 165
-2 193
-136

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

-16 000
-13 700
-38 364

4 400
5 000
100

0

-10 991
-1 491

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

Summa interna prisjusteringar och externa avtal

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

-17 953

RAMTILLSKOTT
RS/LK: tillväxtarbete 2016-2018
RS/LK: kompensation flytt Visborg 2015
RS/Pol org: kompensation flytt Visborg 2015
TN/TKF: offentliga toaletter och civilförsvarsanläggningar
KFN: kompensation flytt Visborg 2015
SON: kompensation flytt Visborg 2015
SON: hemsjukvård
HSN: generellt ramtillskott

-500
-360
-40
-1 000
-900
-100
-7 000
-48 000

Summa ramtillskott

-57 900

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

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

Summa besparing

54 540

VERKSAMHETSFÖRÄNDRING
RS/LK: Barnsam
SON: Barnsam
RS/LK: Äldresam
SON: Äldresam
HSN: Äldresam

-900
900
-1 000
500
500

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING 2016
Personalkostnadsökningar 2 %

-52 000

Summa

-52 000

RAM BUDGET 2016

-4 616 128

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

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

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

2 500
-2 500
-800

7 800
-1 800
-900

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

-1 781
0
1 228

-3 019
-118
1 868

-34 637

-62 489

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

Total summa ramjusteringar

Bilaga 1: Investeringsbudget
Nedanstående tabell visar beslutad investeringsbudget 2016 – 2017 samt plan 2018-2020

Budget 2016

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

100

100

100

100

100

Teknisk plattform
Digital långtidslagring/ e-arkiv
Dubblering datahall o kritiska funktioner
Informationssäkerhetsverktyg (LIS)
Nytt Office-paket

2 000
1 200
2 500
500

2 000

2 000

2 000

2 000

Summa IT

6 200

9 800
11 800

2 000

2 000

RS/Ledningskontoret
Pott

IT-investeringar LK

Summa ledningskontoret

2 000

1 500

Ny simhall, utredning

6 300

11 900

2 100

2 100

3 600

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Reinvesteringar av IT-infrastruktur
PC- som tjänst
Reinv licenser

3 000
7 000

3 000
7 000

3 000
4 000

3 000
7 000

Summa IT/SF

12 000

12 000

3 000
4 000
5 000
14 000

9 000

12 000

RS/Serviceförvaltningen
Pott

IT-investeringar SF

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

Summa lokalinvesteringar

Summa RS/Serviceförvaltningen

2 600
3 000
700
1 300
2 200
800

2 600
2 700
6 900
1 000

1 000

0

12 000

8000

5200

10600

2 500
1 300
600
2 800
550
8750

20 000

17 200

24 600

17 750

Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen
Pott

600

600

600

600

600

Investeringar i skattefinansierad verksamhet
Mark- och stadsmiljö
Ospec gator o vägar
Beläggningsprogram
Trafiksäkerhetsåtg enl LTP
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby
Belysn åtgärdsprogram
Belysning, åtgärdsprogram, övrigt
Visborg infrastruktur park
Lekutrustning
Murgrönan Aktivitetspark
Bad & besökpl uppr & förändr
Enskilda vägar förbättrin
Utveckling serviceorter
Upprustning parker ospec
Innerstadsutveckling

Summa mark- och stadsmiljö

300
1 500
2 200
400
800
500
6 000
5 000
3 100
800
2 000
500
1 000
1 000
500
500
26 700

5 000

5 000

27 500

27 500

22 500

22 500

500
1 000
1 500

1 000
500
1 500

1 000
500
1 500

1 000
500
1 500

1 000
500
1 500

Kollektivtrafik
Utveckling Visby
Utveckling serviceorter inkl hpl

Summa kollektivtrafik

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

Summa VA

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

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

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

2 000
5 000
2 000
2 500
2 500

10 000
5 000

10 000

45 000
5 000

45 000
5 000

2 000
5 000
2 500
2 500
2 500

3 600
5 000
10 000
3 500
13 000
2 000
5 000
14 000
1 000
1 500
77 500

5 000
2 500
3 500
20 000
3 500
5 000
5 000
16 000
1 500
98 600

17 300

111 300

74 000

14 500

Avfallshantering
Slite deponi
Återvinningscentraler
Avveckl spilloljedepå Gute
Roma avfallsanläggning

2 000
1 000
1 000
1 000
5 000

5 000

0

0

0

Kryssningskaj
Förbättringsåtgärder Visby hamn
Visby rep. Spont kaj anl.

107 000
3 000

117 000
3 000

Summa Visby hamn

110 000

120 000

20 800
2 000
4 000
26 800

2 000
4 000
6 000

2 000
5 000
7 000

Summa Avfall

2 000
1 000
2 000

Hamnverksamhet Visby hamn

Hamnverksamhet (anslagsfinansierad )
Förbättringsåtgärder övriga hamnar
K-hamn muddring vändzon och inre hamn
Logistikytor hamnområdet (Nytt äskande)

2 000
0

1 000

2 000

2 000

2 000

2 000
40 000
3 000
45 000

Summa anslagsfinansierade

2 000
3 000

2 000
4 000

2 000
4 000

112 000

165 000

29 800

10 000

11 000

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

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

15 000

15 000

15 000

15 000

10 000

10 000

10 000

Summa fastighetsförvaltningavd

40 000

25 000

10 000
12 000
37 000

25 000

25 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

48 000

33 000

45 000

33 000

33 000

270 700

330 600

215 100

141 000

82 500

188 200
82 500

227 000
103 600

103 800
111 300

67 000
74 000

68 000
14 500

Summa hamnar (totalt)

Investeringar i resultatdrivande verks.
Fastighetsförvaltningsavd

Gata-park
Fordon och maskiner reinvesteringar (pott)

Summa gata-park
Totalt investeringar resultatdrivande

Summa teknikförvaltningen
Varav Skattefinansierad verksamhet
Varav affärsdrivande verksamhet

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Räddningstjänsten
Brandutrustning
Övriga inventarier
Släckbil
Övningsplats
First responder
Lastväxlare, renovering stegbil
Persontransport

900
4 700
1 000
500

Summa TN/SBF (räddningstjänsten)

7 100

1 500
1 500
1 500
2 500
1 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Pott

800

800

800

800

800

Summa BN/SBF

800

800

800

800

800

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Pott

200

200

200

200

200

Summa MHSN/SBF
Barn- och utbildningsnämnden

200

200

200

200

200

23 000
1 000
10 000
2 000

54 000
10 000

33 000
20 000

Lokalinvesteringar
A7/Serganten förskola
Förskoleplatser i pav. Roma
Förskoleplatser i pav. Väskinde
Västerhejde skola

23 500
1 000
1 000

Alleskolan/Humlegårdsskolan
Väskinde skola
Förskoleplatser
Förskola Wisborg

Summa lokalinvesteringar
Mindre verksamhetsanpassningar (pott)

Summa övriga bygg- och anlägg.inv

25 500
2 000
2 000

2 000
2 000
2 000

36 000
2 000
2 000

64 000
2 000
2 000

2 000
15 000
70 000
2 000
2 000

4 000
4 000

4 000
4 000

4 000
4 000

4 000
4 000

4 000
4 000

2 300
3 500
700
6 500

2 300
3 500
700
6 500

2 300
3 500
700
6 500

2 300
3 500
700
6 500

2 300
3 500
700
6 500

38 000

14 500

48 500

76 500

82 500

109 000
7 500

7 500

Inv maskiner inventarier
Pott enl plan

Summa investeringar maskn. inventarier
IT-investeringar gemensam infrastruktur
IT-undervisning
IT-lärplattor
IT-administration

Summa IT investeringar

Summa barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbild.nämnd
Lokalinvesteringar
Ombyggnad Sävehuset
Folkhögskolan

Wisbygymnasiet Norr

2 500

IT-investeringar
IT-kringutrustning, förvaltningsspecifikt
Utrustning nytt skolhus

300
5 000

300

300

300

300

Investeringar i maskiner, inventarier
Återanskaffning / Inventarier (pott)

Summa gymnasie och vuxenutbild.nämnd

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

124 800

13 300

3 300

3 300

3 300

Socialnämnden
Pott

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

9 000
2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

14 000

5 000

5 000

5 000

5 000

15 000

15 000

15 000

15 000
8 000

15 000

2 000
17 000

3 000
18 000

10 000
3 000
28 000

3 000
26 000

3 000
18 000

500
500

0

0

0

0

2 000

2 000

2 000

2 000

Lokalinvesteringar
Gruppbostad LSS
Mindre verksamhetsanpassningar (pott)

Investeringar i maskiner, inventarier

Summa socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Investeringar i maskiner, inventarier
Övrig medicinteknisk utrustning (pott)
MRT-Kamera, rtg
Skelett undersökningsutrust, rtg
Inventarier i pott (lokaler)

Summa maskiner och inventarier
IT-investeringar
Summa IT
Lokalinvesteringar
Mindre ombyggnader (pott)
Psykiatri slutenvård

2 000
23 600

Reservkraft Visby lasarett

Summa lokalinvesteringar

25 600

12 400
14 400

2 000

2 000

2 000

Summa hälso och sjukvårdsnämnden

43 100

32 400

30 000

28 000

20 000

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Kultur- och fritidsnämnden
Pott

Lokalinvesteringar
A7 hallen, utbyggnad
A7 hallen, ventilation

Summa kultur- och fritidsnämnden
Investeringsbudget totalt
varav affärsdrivande exkl hamn
varav anslagsfinansierat
Varav kryssningskaj

3 000
1 250

1 500

1 500

5 750

1 500

1 500

526 500

431 400

339 350

280 150

215 400

82 500
444 000
107 000

103 600
327 800
117 000

111 300
228 050
20 800

74 000
206 150
0

14 500
200 900
0
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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

Webbplats www.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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Exploateringsbudget 2016
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-10-29, § 345
• Ledningskontoret 2015-10-21

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-10-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-10-19--20

Rs § 345
Au § 341

Exploateringsplan 2016-2020
RS 2015/280

- Ledningskontoret 2015-10-21

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tilldelad exploateringsbudget för 2016 fastställs. Budgeten ska tilldelas
regionstyrelsen.

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.
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 kr. 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.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

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
tf regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1 Exploateringsplan bilagor

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

1 (1)

Bilaga 1

Exploateringsbudget 2016-2020

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

7 600

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

800

800

5 500

500

Såpsjudaren T Nova
VA
Kolgården vid Filmgym

7 500

5 000

2 000

7 500

VA

1 500

1 500

800

800

1 600

0

0

0

64 300

67 600

23 400

23 400

600

8 000

0
4 000

0

0

0

0

4 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

2 000
700

0

0

VA
Kopparslagaren T Nova

0

2 000

VA
Bergbetningen

0

4 000

3 000
10 000

0

5 000

VA
Östercentrum

0

5 000

VA
9 000

0

5 000

3 500

4 000

0

0

0

VA

Hela Visborg Strukturplan

0

0

Bryggeri Hamnkontoret
8 000

0

800

VA

Skenet, Ljuset mm Visborg

0

6 500

VA
Torslunden Visby N

0

500

VA
5 000

0

800
1 000

Järnvägen SöderC

Inkomster

1 500

0

0

8 000

3 500

0

0

13 000

14 500

0

0

30 000

30 000

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

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

Småhus

Lägenhet

Plan 2021

Småhus

Lägenhet

Totalt perioden 2015-2020

Småhus

14

100

49

30

55

0

10

10

0

40

0

50

50

Såpsjudaren T Nova

25

4

Kolgården vid Filmgymn

60

5

Järnvägen SöderCentrum

6

Torslunden Visby Norr

30

7

Östercentrum Visby

50

8

Kopparslagaren T Nova

9

Visborg Strukturplan

25

50

40

50
0

73

14

155

0

165

50

50

40
15

30

15

40

39

160

15

170

40
0

140

40
25

140

0

30

0

100

0

90

0

110

30

863

93

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
1

Adjutanten A7

2
3

Kvar

Sammanfattning av resp projekt under hela projekttiden

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

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.

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

Småhus

150

50
24

169

Lägenhet

0

3

Totalt

Plan 2020

178

Sergeanten/Malajen A7

25

Plan 2019

= Planlagt

Byggande av bostäder inkl infrastruktur Privat mark

Bilaga 3

Reviderad 2015-04-26
Exploateringsplanens period

Projekt

Utfall 2014
Lägenhet

10

Skenet Visborg

11

Kolgården vid Filmgymn

12

Järnvägen SöderCentrum

13

Snäckgärdsbaden 2

14

Östercentrum Visby

15

Solberga Park/Änge

16

Bläckfisken VMC

17

Fältgatan R&L

18

Visborg Strukturplan

19

Vändburgs hamn

20

Eriks Bro

21

Västerhejde Tomatboden

22

Tofta Bjärs

23

Östersol Kattvik
Totalt

Prognos 2015

Småhus

Lägenhet

Småhus

Budget 2016
Lägenhet

Småhus

Budget 2017
Lägenhet

Småhus

Plan 2018
Lägenhet

Småhus

40

35

Plan 2019
Lägenhet

Plan 2020

Småhus

Lägenhet

Plan 2021

Småhus

Lägenhet

Totalt perioden 2015-2020

Småhus

10

10

10

10

0

70

70

0

50

50

28
30

25

25

20
20
20

50
20

20

17
29
25
20

0

35

0

42

46

150

20

140

10

95

0

75

0

0

0

60

0

100

0

28

0

80

0

0

0

50

20

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

Småhus

40

25

14

Lägenhet

= Planlagt

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-11-23

Handlingar till

Ärende 6

Tilläggsanslag för Region Gotlands
exploateringsbudget för 2015
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-10-29, § 312
• Ledningskontoret 2015-09-08
• Tekniska nämnden 2015-05-27, § 144

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-10-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-10-06

Rs § 312
Au § 299

Tilläggsanslag. Region Gotlands exploateringsbudget för 2015
RS 2015/372

- Ledningskontoret 2015-09-08

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tilläggsanslag för exploateringsverksamheten i Region Gotland tilldelas tekniska
nämnden med 15 miljoner kronor enligt beslut om exploateringsverksamhet
RS 2014-10-30, § 304. Tilläggsanslaget ska finansieras via försäljningsinkomster.

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.
Ledningskontoret menar att medelstilldelningen av misstag inte framgår i beslutet.
Planen är godkänd och i den framgår tydligt behovet av en 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.
Expedieras:

Ledningskontoret - enheten för ekonomi, kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/372

Ledningskontoret

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 av en 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.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1 (notera också på bilagan)
Bilaga 2

Exp till:

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

1 (1)

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-05-27

TN §

144

AU §

81

Ansökan om tilläggsanslag avseende Region Gotlands
exploateringsbudget för 2015

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden begär hos regionfullmäktige 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 A7-området eftersom det byggde på
att det tidigare budgetbeslutet från 2013 avseende 2015 ansågs gälla.
Exploateringsverksamheten för yttre A7 har redovisats i exploateringsplanen för
perioden 2015-2019. Den har bl a anpassats utifrån uppdraget att markanvisa för
bostadsbebyggelse och för att möjliggöra byggande av en 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:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-05-27

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

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-11-23

Handlingar till

Ärende 7

Partistöd 2016
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-10-29, § 353
• Ledningskontoret 2015-10-21

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-10-29

Rs § 353

Partistöd 2016
RS 2015/649

- Ledningskontoret 2015-10-21

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

För 2016 ska Region Gotlands ekonomiska stöd till partier representerade i
regionfullmäktige utbetalas i början av januari enligt följande:
o Totalt partistöd beräknas på 200 procent av prisbasbeloppet föregående år
(44 500 år 2015) multiplicerat med antal mandat (71) med tillägg av ett
utbildningsbidrag på 1 800 kronor per mandat, totalt 6 446 800 kr.
o Dessutom ska avsättas en summa som motsvarar 10 procent av
partistödet till partiernas ungdomsförbund, 644 680 kr, enligt regionens
bestämmelser för stöd till de partipolitiska ungdomsorganisationernas
distriktsorganisationer på Gotland. Administreras av kultur- och
fritidsförvaltningen men budgeteras på regionstyrelsen.
o Till varje parti utgår dels ett grundstöd på 200 000 kr (8x200
000=1 600 000 kr) samt resterande del (6 446 800-1 600 000=4 846 800)
fördelas efter mandatantalet (4 846 800./.71) = 68 265 kr.
Socialdemokraterna, 21 mandat:

200 000 kr +1 433 565 = 1 633 565 kr

Centerpartiet, 14 mandat:

200 000 kr + 955 710 = 1 155 710 kr

Moderaterna, 13 mandat:

200 000 kr + 887 445 = 1 087 445 kr

Miljöpartiet, 8 mandat:

200 000 kr + 546 120 =

746 120 kr

Vänsterpartiet, 7 mandat:

200 000 kr + 477 855 =

677 855 kr

Folkpartiet, 4 mandat:

200 000 kr + 273 060 =

473 060 kr

Sverigedemokraterna, 3 mandat:

200 000 kr + 204 795 =

404 795 kr

Feministiskt initiativ, 1 mandat:

200 000 kr +

268 265 kr

68 265 =

Regionfullmäktige antog ett nytt regelverk för regionens partistöd 2014-11-28, § 57, som
börjar gälla 2015. Regionstyrelsens Arvodeskommitté har tagit fram de nya
bestämmelserna vilka är anpassade efter de ändringar som gjorts i kommunallagen.
Förslaget innehåller dock ingen förändring av de beräkningsprinciper som tidigare
tillämpats i regionen förutom att det utbildningsbidrag som partierna tidigare fick
rekvirera i särskild ordning nu är inkluderat i stödbeloppet. Nytt är kravet att partierna
senast den 30 juni året efter bidragsåret måste lämna in en redovisning av hur stödets
använts samt en rapport från en utsedd granskare. Om ett parti inte lämnar in dessa
handlingar ska någon mer partistödsutbetalning inte ske.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/649

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Olsson

Datum 21 oktober 2015

Regionstyrelsen

Partistöd 2016
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

För 2016 ska Region Gotlands ekonomiska stöd till partier representerade i
regionfullmäktige utbetalas i början av januari enligt följande:
Totalt partistöd beräknas på 200 procent av prisbasbeloppet föregående år (44 500 år
2015) multiplicerat med antal mandat (71) med tillägg av ett utbildningsbidrag på
1 800 kronor per mandat, totalt 6 446 800 kr.
Dessutom ska avsättas en summa som motsvarar 10 procent av partistödet till
partiernas ungdomsförbund, 644 680 kr, enligt regionens bestämmelser för stöd till
de partipolitiska ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer på Gotland.
Administreras av kultur- och fritidsförvaltningen men budgeteras på regionstyrelsen.
Till varje parti utgår dels ett grundstöd på 200 000 kr (8x200 000=1 600 000 kr) samt
resterande del (6 446 800-1 600 000=4 846 800) fördelas efter mandatantalet
(4 846 800./.71) = 68 265 kr.
Socialdemokraterna, 21 mandat:
Centerpartiet, 14 mandat:
Moderaterna, 13 mandat:
Miljöpartiet, 8 mandat:
Vänsterpartiet, 7 mandat:
Folkpartiet, 4 mandat:
Sverigedemokraterna, 3 mandat:
Feministiskt initiativ, 1 mandat:

200 000 kr +1 433 565 = 1 633 565 kr
200 000 kr + 955 710 = 1 155 710 kr
200 000 kr + 887 445 = 1 087 445 kr
200 000 kr + 546 120 = 746 120 kr
200 000 kr + 477 855 = 677 855 kr
200 000 kr + 273 060 = 473 060 kr
200 000 kr + 204 795 = 404 795 kr
200 000 kr + 68 265 = 268 265 kr

Bakgrund

Regionfullmäktige antog ett nytt regelverk för regionens partistöd 2014-11-28, § 57,
som börjar gälla 2015. Regionstyrelsens Arvodeskommitté har tagit fram de nya
bestämmelserna vilka är anpassade efter de ändringar som gjorts i kommunallagen.
Förslaget innehåller dock ingen förändring av de beräkningsprinciper som tidigare
tillämpats i regionen förutom att det utbildningsbidrag som partierna tidigare fick
rekvirera i särskild ordning nu är inkluderat i stödbeloppet.
De nya bestämmelserna innehåller att fullmäktige varje år i samband med budget ska
fastställa partistödets storlek för kommande året enligt principen 200 procent av
prisbasbeloppet föregående år multiplicerat med antal mandat med tillägg av ett
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utbildningsbidrag på 1 800 kronor per mandat. Dessutom ska fullmäktige i samband
med november månads budgetbeslut ta beslut om att utbetalning i början av januari
ska ske av respektive partis hela partistöd inkl utbildningsbidrag. Sistnämnda regel
kommer sig av det nya kravet på att partierna senast den 30 juni året efter bidragsåret
måste lämna in en redovisning av hur stödets använts samt en rapport från en utsedd
granskare. Om ett parti inte lämnar in dessa handlingar ska någon mer
partistödsutbetalning inte ske vilket sålunda fullmäktige måste ta ställning till varje år
vid utbetalningsbeslutet i november.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-11-23

Handlingar till

Ärende 8

Nytt reglemente för regionstyrelsen
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-10-29, § 330
• Ledningskontoret 2015-10-23

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-10-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-10-19--20

Rs § 330
Au § 323

Förslag till ett nytt reglemente för regionstyrelsen
RS 2015/81

- Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2014-12-19 cirkulär 14:58
- Ledningskontoret 2015-10-08
- Ledningskontoret 2015-10-23

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta regionstyrelsens förslag till
reglemente för regionstyrelsen.

Regionstyrelsens beslut
När utredningsprojektet om gränsdragningen i styrningsfrågor mellan regionstyrelsen
och hälso- och sjukvårdsnämnden är klart ska nytt ärende initieras om justering av
berörda reglementen.
• Ledningskontoret får i uppdrag att utreda gränssnittet mellan regionstyrelsens och
tekniska nämndens reglementen gällande frågor kring egendomsförvaltning.
•

Med anledning av omfattande ändringar i kommunallagen har Sveriges kommuner och
landsting (SKL) 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.
Arbetsutskottet önskar ytterligare förtydligande och justering i ett antal punkter.
Regionstyrelsen presenteras förteckning över justeringar och förtydliganden efter
arbetsutskottets önskemål.
Expedieras:

Ledningskontoret - kanslienheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/81

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Olsson
Patrik Pettersson

Datum 23 oktober 2015

Regionstyrelsen

Förslag till ett nytt reglemente för regionstyrelsen

Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta regionstyrelsens förslag till
reglemente för regionstyrelsen.

Förslag till beslut i regionstyrelsen
•

När utredningsprojektet om gränsdragningen i styrningsfrågor mellan
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden är klart ska nytt ärende initieras
om justering av berörda reglementen.

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) 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
att inarbeta delar av de nya bestämmelserna i det nu gällande reglementet. Förslaget
presenteras således inte som en ändring i ett befintligt regelverk utan som ett helt
nytt.
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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 §.
På så sätt kan kopplingen till cirkulärets kommentarer enkelt behållas samtidigt som
det finns utrymme att ha fler eller färre 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 för att ändra dem till 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.
För Region Gotland gäller det särskilda förhållandet att regionen även har ansvaret
för landstingsuppgifterna samt har övertagit det regionala utvecklingsansvaret från
länsstyrelsen. Detta kräver särskilda tillägg i SKL:s förslag. När det gäller gränssnittet
i styrningsfrågor i hälso- och sjukvårdsverksamheten mellan regionstyrelsen och
hälso- och sjukvårdsnämnden har detta inte inarbetats i ledningskontorets förslag.
Frågan är under pågående utredning i och med att regionstyrelsen tagit fram
projektdirektiv som ska remitteras till hälso- och sjukvårdsnämnden för synpunkter.
När detta gränsdragningsarbete är klart får nytt ärende initieras om justering av
berörda reglementen.
Några kommentarer till förslagets 1 kap.

3 § första stycket punkt 8. anger att styrelsen har ansvar för samordning som sker i
olika former med nämndspresidier och förvaltningschefer.
Andra stycket anger att RS beslutar om beredningen av RF:s ärenden om inte RF
beslutat annat. Det saknas således skäl att uttryckligt reglera beredningen av
specialfall som alltid skall beslutas av RF, t.ex. översiktsplan.
5 § 5. Här gäller det att välja ett datum för när RS senast varje år skall ha prövat om
hel- eller delägda aktiebolags verksamhet uppfyller lagens krav. Idealiskt vore 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.
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7 och 8 §§ reglerar ekonomiska frågor och frågor gällande 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 tidsbegränsade upplåtelser, t.ex. i högst 10 år med förlängning om högst 3
år i sänder. Ett alternativ är att 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 § Övriga nämnder är som regel processbehöriga inom sina verksamhetsområden.
12 § 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.
Utseende av ledamot i hemvärnsråd förefaller oreglerat idag. Vidare gäller inom RG i
dag att socialnämnden genom sitt reglemente har uppgiften att yttra sig enligt
hemvärnsförordningen. Den ordningen föreslås bestå och att det inte läggs på RS
vilket annars SKL:s förslag.
14 § Kan uppmärksammas att samtliga nämnder svarar för sina respektive arkiv tills
handlingarna överlämnats till arkivmyndigheten.
17-19 §§ är tillägg utifrån dagens verksamhet och önskemål om klarlägganden av t.ex.
statistikframställning. Möjligen kan något område ha förbisetts.
Några kommentarer till förslagets 2 kap.

Kapitlet har 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 reglering 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.
15-16 §§ är ny reglering av presidiearbetet.
18 § fullmäktiges beslutar om regionråd inklusive oppositionsråd, ansvar, uppgifter
och tjänstgöringsgrad. Nuvarande reglering i reglementet föreslås förenklas. Dock
måste fullmäktige vid varje ny mandatperiod ändå fatta beslut om de delar som i dag
anges i reglementets text.
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19-20 §§ samma ordning för ersättare som börjat tjänstgöra bibehålls (alt 1). En
nyhet som föreslås är att närvarande, men ej tjänstgörande ersättare, vilka i dag har
rätt yttra sig nu även får en rätt att få sin menings antecknad till protokollet, dvs en
ökning av det demokratiska inslaget i beslutsfattandet.
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 ordningssynpunkt 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 RD eller förvaltningschefer enligt särskilda ordningar
beroende på beslutstyp. Det vore nog en fördel med att i reglementet inte behöva
förutsätta en mera specifik förvaltningsorganisation 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.
För det fall varken ordföranden eller vice ordföranden kan närvara vid ett helt eller
del av ett sammanträde läggs in en regel om tillfällig ersättare på samma sätt som
gäller för styrelsen.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
Bilagor:
 Förslag till nytt reglemente till regionstyrelsen
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).
Styrelsen 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 styrning och leda det
arbetet med att ta fram styrdokument för regionen (styrfunktion).
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 (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ska ansvara för de uppgifter som följer av lagen om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län (SFS 2016:613) (det regionala utvecklingsansvaret).
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 utformning och utveckling av regionens system för intern kontroll i enlighet
med vad fullmäktige särskilt beslutar,
8. ansvara för samordning med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
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

4 § 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 EU:s stukturfondsprogram,
6. upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur 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

5 § Styrelsen ska
1. 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 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 befogenheterna.
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
i.
Kommunalförbund

6 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som regionen är medlem i.
Ekonomi och medelsförvaltning

7 § 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 att 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 från fullmäktige

8 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
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,
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

9 § 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 tolkning 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

10 § 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 redovisning 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

11 § 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 laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte
fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
Krisledning och höjd beredskap

12 § 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 (krisledningsnämnd).
Krisledningsnämnden 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 hemvärnsförordningen (1997:146).
Arbetslöshetsnämnd

13 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
Arkivmyndighet

14 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige
antaget arkivreglemente.
Anslagstavla och webbplats

15 § Styrelsen ansvarar för regionens anslagstavla. Styrelsen samordnar innehållet i och
ansvarar för regionens externa och interna webbplats.
Författningssamling

16 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera regionens författningssamling och se till att denna
hålls tillgänglig i lagstadgad form.
Statistikverksamhet

17 § Regionstyrelsen ska bedriva särskild verksamhet för framställning av statistik.
Alkohol, tobak och receptfria läkemedel

18 § 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

19 § Regionstyrelsen svarar för ramavtal som berör minst 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 § Styrelsen 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 reglemente, 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 av en 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 färdigt 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.
Arbetsformer
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 utfärdas 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
tjänstgöringstid 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.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden 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.
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 färdigberedda 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 tjänstgöringstid 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 regionråd.
Fullmäktige beslutar om regionrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
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
tjänstgöra.
Ersättares tjänstgöring

20 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att 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.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra 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 tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring 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 tjänstgör 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 tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 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 § Skrivelser, 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 tjänsteman 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 varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en del av
ett sammanträde, får utskottet utse en annan ledamot som ersättare för dessa.
Ordförandeuppgiften fullgörs av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens uppgifter.
Om ordföranden eller vice ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får regionstyrelsen 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
tjänstgöra. 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.
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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.
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 krisledningsnämnden.
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REGLEMENTE FÖR STYRELSEN OCH ÖVRIGA
NÄMNDER
FÖRORD
Detta styrelse-/nämndreglemente är en reviderad utgåva av det reglemente som gavs ut
1992 av Svenska Kommunförbundet.
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.
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 utformningen av sådana uppvisar mycket stora lokala variationer. Vissa bestämmelser i avsnitt A är dock av intresse för nämnderna. Detta gäller 1 § (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 antal landsting/regioner och att de olika landstingen/regionerna
uppvisar stora organisatoriska olikheter. I stora delar kan dock bestämmelserna användas även av landstingen/regionerna.
Reglementet bygger på lagstiftningens innehåll den 1 januari 2015.
Stockholm i december 2014
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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 och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och
ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som
bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning
och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styrfunktion).
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 (uppföljningsfunktion).
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.
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 den kommunala verksamheten
samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
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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 utformning och utveckling av kommunens system för intern
kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
8. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala
angelägenheter 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.

Företag och stiftelser

4 § Styrelsen ska
1. 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 fattas och kontinuerligt
hålls uppdaterade,
3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
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
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snarast. 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.

Kommunalförbund

5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Ekonomi och medelsförvaltning

6 § Styrelsen ska
1. 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 indrivning 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 till att 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 från fullmäktige

7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
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,
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3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
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).
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

8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att:
1. 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 arbetslivet 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.
Uppföljningsfunktionen
Styrelsens uppföljning

9 § Styrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och
program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
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2. övervaka 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 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,
6. före den 1 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.
Särskilda uppgifter
Processbehörighet

10 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens 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 laglighetsprövning
av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

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 (krisledningsnämnd).
Alternativ 1: Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.
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 hemvärnsförordningen (1997:146).

Arbetslöshetsnämnd

12 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.

7

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 författningssamlingen och
se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

B. För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser
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 och i övrigt följa
givna uppdrag och angivna riktlinjer.

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.

Personalansvar

18 § Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar
med undantag för förvaltningschefer 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.
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Personuppgifter

19 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i styrelsens/nämndens verksamhet.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

20 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
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 för hur uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen
lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.

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.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller
annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Styrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Självförvaltningsorgan

22 § Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en 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.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.
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Medborgarförslag

23 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, 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 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 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 färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren
underrättas.
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.
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.
Arbetsformer
Tidpunkt för sammanträden

24 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/nämnden 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.
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.

10

Kallelse

25 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas 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 tjänstgöringstid 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 … dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får
ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden 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.

Offentliga sammanträden

26 § Styrelsen/nämnden får 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 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 … dagar i förväg anmäla detta till
styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på
distans i nämnden.

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 rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad
i protokollet.
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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. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.

Sammansättning

29 § Alternativ 1: Styrelsen/nämnden består av … ledamöter och … ersättare.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som
fullmäktige beslutat.

Ordföranden

30 § Det åligger ordföranden att
1.
2.
3.
4.

leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
Härutöver åligger det styrelsens ordförande 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.
Presidium

31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande
och andre vice ordförande.
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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

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
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens 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 ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Kommunalråd

33 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige … kommunalråd.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
Förhinder

34 § En ledamot som är förhindrad 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 aktuellt styrelsekansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som
står i tur om att denne ska tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring

35 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att 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.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra 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.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening
antecknad till protokollet.
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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 tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig under pågående
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.
Alternativ 2: En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför
annan ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti.
Alternativ 3: En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring
framför annan ersättare.

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.
Alternativ 1: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.
Alternativ 2: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande
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.

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.

Justering av protokoll

38 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
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.
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Kungörelser och 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.

Delgivningsmottagare

40 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören),
förvaltningschefen eller annan anställd som styrelsen/nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar

41 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens 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/nämnden får 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 av 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 får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden 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/nämnden 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 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 förrättas.
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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 är
närvarande.
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.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
__________
Detta reglemente träder i kraft den 1 januari...
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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.
Fullmäktiges uppgifter framgår av 3 kap. 9 § KL. Fullmäktige beslutar också i
andra frågor som anges i KL eller andra författningar.
Detta innebär att fullmäktige bl.a. ska besluta i ärenden om
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning,
taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits,
ramar för kommunens upplåning,
övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten,
hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp,
mottagande av donationer,
mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och gemensam nämnd,
8. expropriation,
9. införande eller förändring av LOV-system enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem,
10. program avseende privata utförare enligt 3 kap. 19 b § KL,
11. kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt företag,
12. konkurrensprogram och företagspolicy.
Fullmäktige beslutar också om kommunalråden, deras ansvarsområden och
deras benämning.
Första
Det här avsnittet utgör utgångspunkten för hela reglementet. Ramlagen för den kommunala verksamheten är KL med bl.a. regler om ansvar och beslutsformer. Läsaren
erinras om att det vid sidan av KL finns ytterligare speciallagar som reglerar den
kommunala verksamheten.
Andra stycket
Här behandlas fullmäktiges uppgifter. Dessa regleras i grunden i 3 kap. 9 § KL.
Denna paragraf är dock allmänt hållen. Den lämnar ett utrymme för fullmäktige att
själv bestämma vilka olika ärendetyper som fullmäktige vill ha beslutanderätt i.
Därför har här tagits in en katalog över vilka ärenden fullmäktige ska besluta i.
Paragrafen är tänkt som ett förtydligande av gränsen mellan fullmäktige å ena sidan
samt styrelse/nämnder å andra sidan.
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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 och 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.
Katalogen ska ses som ett exempel och måste anpassas till lokala förhållanden.
Tredje stycket
Begreppet kommunalråd, liksom landstingsråd och oppositionsråd definieras i 4 kap.
1 § 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.

REGLEMENTE FÖR STYRELSEN/X-NÄMNDEN I X-STADS
KOMMUN
Detta reglemente träder i kraft den …

A. Styrelsens uppgifter
Allmänt om styrelsens uppgifter

1 § Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens/landstingets
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt
över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och
kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad
styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styrfunktion).
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 (uppföljningsfunktion).
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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.
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 får styrelsen fyra funktioner/uppgifter:


ledningsfunktionen,



styrfunktionen,



uppföljningsfunktionen och



särskilda uppgifter.

Första stycket
I första stycket klargörs att styrelsen ska ha helhetsansvaret för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Detta innebär 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. 1 § första stycket KL. Styrelsen intar
en särställning bland nämnderna genom att 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 råd och anvisningar samt, om det är
möjligt, se till att fullmäktige i egenskap av högsta beslutande organ ingriper. Däremot
får inte styrelsen i annan nämnds ställe besluta att en viss åtgärd ska vidtas. Enligt 12
kap. 2 § regeringsformen får inte heller styrelsen ingripa i annan nämnds ärende som
gäller myndighetsutövning mot enskild eller som rör tillämpning av lag.
Tredje stycket
KL möjliggör en hög grad av målstyrning. Nämnderna är enligt 3 kap. 15 § KL skyldiga att till fullmäktige redovisa hur de fullgjort sina åtaganden som lämnats till dem
inom ramen för ett finansbemyndigande. Detta 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.
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
fullmäktige.

19

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 att man glömt att ta upp någon
uppgift i något annat reglemente.
Alternativa politiska organisationer

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 får myndighetsnämnden också på många håll hantera individärenden. Motivet till denna alternativa organisationsform 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 få 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 får utnyttjas i 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) få ett så litet antal ärenden att kompetensen i nämnden inte kan upprätthållas.
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.
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Här regleras styrelsens övergripande ansvar för helheten i kommunen. Bestämmelsen
är ett utflöde av 6 kap. 1 § KL. Varje nämnd har att följa sitt reglemente och sörja för
en ändamålsenlig organisation (se 3 §). I den här paragrafen åläggs styrelsen att sörja
för att organisationen är ändamålsenlig på ett övergripande plan.
Styrelsen ska också samordna nämndernas verksamheter och bevaka gränsdragningsfrågor mellan nämnderna. Vid behov kan styrelsen enligt 6 kap. 2 § KL också behöva
göra framställningar om ändringar i reglementen.

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 den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte
är förbehållen annan nämnd,
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
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 utformning och utveckling av kommunens system för
intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
8. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 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.
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Första stycket
Bestämmelsen är avsedd att ge styrelsen nödvändiga instrument för att kunna utöva
ledningsfunktionen enligt 6 kap. 1 § KL. Paragrafen ska ses som ett exempel och
måste anpassas efter lokala förhållanden.
Tredje punkten
Vad gäller säkerhetsfrågorna tar punkten sikte på de interna/verksamhetsegna säkerhetsfrågorna. I detta ansvar ligger att identifiera risker, upprätta/kontinuerligt uppdatera risk- och sårbarhetsanalyser samt att vidta relevanta åtgärder för att eliminera
eller motverka att riskerna förverkligas. Det kan innebära allt från förebyggande säkerhetsarbete till att se till att adekvat försäkringsskydd finns.
Nionde punkten
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 för 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 innehåller inget krav på att motsvarande program ska upprättas för verksamheter i egen
regi. Det finns dock inget som hindrar detta.
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 övergripande ansvar för att samordna olika frågor i kommunen som styrelsen har. Det kan handla om










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 inklusive frågor om energihushållning,
statistik och samhällsanalys,
utvecklingen av kommunens IT-frågor och centrala informationsverksamhet,
kommunens utveckling när det gäller e-tjänster (e-samhället),
trafikförsörjning och infrastruktur,
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utveckling av näringslivet och sysselsättning inklusive ett gott företagsklimat,
regionalt, nationellt och internationellt arbete,
kommunens centrala informationsverksamhet,
kommunens varumärke och attraktivitet.

Det primära 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 i detta
finstilta stycke uppräknade punkterna i själva reglementstexten, eftersom detta kan
skapa osäkerhet kring nämndernas ansvarsområden.

Företag och stiftelser

4 § Styrelsen ska
1. 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 fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
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 snarast. 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.
Bestämmelsen grundar sig på styrelsens uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 §, 1 a § och 1 b §
KL. I förslaget har dock en skärpning lagts in i förhållande till KL. Det gäller fjärde
punkten 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
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stiftelser kommunen äger eller har intresse i. Enligt 6 kap. 1 b § KL omfattar bevakningsplikten endast aktiebolag. I detta reglemente inkluderas även handelsbolag och
ekonomiska föreningar i begreppet företag.

Kommunalförbund

5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som kommunen är medlem i.
För det fall kommunen är medlem i ett kommunalförbund, ska styrelsen utöva uppsikt
även över dessa, 6 kap. 1 § 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.

Ekonomi och medelsförvaltning

6 § Styrelsen ska
1. 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 indrivning 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 till att 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.
Första och andra punkten
Enligt 6 kap. 4 § 2 p KL åligger det styrelsen att ta hand om den ekonomiska förvaltningen. Detta begrepp omfattar både medelsförvaltning och egendomsförvaltning.
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När det gäller medelsförvaltningen finns särskilda regler för kommunens medelsplacering i 8 kap. 2–3 a §§ KL. Kommunen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att
krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.
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 medelsförvaltning.
Kommunen kan t.ex. ha en fastighetsnämnd för förvaltning av kommunens fasta egendom. Väljer man en sådan lösning måste fastighetsförvaltningen undantas i styrelsens
reglemente samtidigt som uppgiften i fråga anges i fastighetsnämndens reglemente.
Beträffande upplåning av medel ligger givetvis alltjämt den principiella beslutanderätten på fullmäktige. Placering av medel är däremot en förvaltningsuppgift där beslutanderätten automatiskt tillkommer styrelsen. Styrelsen kan också med stöd av KL:s
delegationsbestämmelser delegera beslutanderätten till exempelvis en anställd.
Under ekonomisk förvaltning har även förts donationsförvaltningen. Om donator i
stiftelseurkunden har föreskrivit annat om förvaltningen gäller donators föreskrifter i
stället för vad som anges i reglementet.
Tredje – femte punkten
Styrelsen ska enligt 8 kap. 6 § KL före oktober månads utgång upprätta budget. Styrelsen bestämmer 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 definitivt budgetbeslut verkligen fattas av styrelsen under hösten, så att fullmäktige kan fastställa budgeten före november månads utgång.
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 uttolkning av lagen, se www.rkr.se.
Sjätte punkten
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

7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige
fastställt,
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2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom
den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast
egendom,
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).
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.
Första stycket
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.
I 3 kap. 9 § KL regleras fullmäktiges beslutskompetens. Innebörden av bestämmelsen
är att fullmäktige beslutar i alla ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt. I inledningstexten till detta reglemente finns ett exempel på katalog över
ärendetyper som ska vara förbehållna fullmäktige.
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.
Första punkten
Det är mycket vanligt att styrelsen sköter frågor om lånefinansiering. Fullmäktige
beslutar om ramen för 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
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treårsplanen enligt 8 kap. 5 § KL och i föreskrifterna om medelsförvaltning som fullmäktige dragit upp enligt 8 kap. 3 § KL.
Andra punkten
Om nämnd genom finansbemyndigande har beviljats ett ramanslag för en hel verksamhet, kan nämnden omdisponera medel inom ramen för fullmäktiges riktlinjer.
Detta följer 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 får ske endast inom ramen för den budgeterade verksamhetsvolymen. Åtgärderna får inte heller täcka nya verksamheter och får bara ske på begäran av
nämnden.
Tredje och fjärde punkten
I det här exemplet har styrelsen hand om fastighetsförvaltningen i kommunen. Uppgifterna kan lika gärna ligga hos en annan nämnd.
Femte punkten
I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, har införts en bestämmelse om
att styrelsen med bindande verkan kan träffa överenskommelse om ingående av förlikning m.m. Många gånger anlitar kommunen ett rättegångsombud, se 6 kap. 6 § KL.
Möjligheten för ett rättegångsombud att ingå förlikning är emellertid starkt begränsad,
på grund av förbudet mot extern delegation. Det är alltså styrelsen som normalt måste
fatta ett formellt beslut om att godkänna förlikningen.
Man bör i detta sammanhang notera att vissa nämnder enligt lag ska ha hand om vissa
verksamheter. Ett exempel är socialnämnden som enligt 10 kap. 2 § socialtjänstlagen
(2001:453), SoL, ska föra kommunens talan. Styrelsens rätt att ingå förlikning gäller
inte i dessa fall.
Andra stycket
I detta stycke delegeras beslut om yttranden till styrelsen. Begreppet ”yttrande” tar
sikte på exempelvis besvarande av remisser. Bestämmelsen tar inte sikte på när
kommunen för talan i mål och ärenden. Detta regleras i 11 §.

Personalpolitiken

8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen
som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att:
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1. 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 arbetslivet 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.
Samlad personalfunktion

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.
Första och andra punkten
Till de principiella befogenheterna för styrelsen hör att beträffande samtliga kommunens arbetstagare förhandla och träffa 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 § KL.
Inom styrelsens verksamhetsområde avseende personalpolitiken ligger att handlägga
även andra frågor än dem som vi räknat upp i förslaget. Detta framgår av ingressen till
paragrafen. Det får 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.
Tredje punkten
Här föreskrivs 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
olika praxis utvecklar sig på olika håll i organisationen.
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Fjärde punkten
Att besluta om stridsåtgärd är något som kräver noggrant övervägande. En central bedömning måste göras, så att rätt åtgärder vidtas vid rätt tidpunkt. Att besluta om stridsåtgärd är något som alltid bör ligga kvar hos styrelsen, även om kommunen valt att
låta verksamhetsansvarig nämnd ansvara för den egna personalpolitiken (se nedan).
Femte punkten
Denna punkt tar sikte på 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
(befogenhetslagen). Detta lagrum motsvarar den tidigare s.k. kommunala delegationslagen (1954:130). Bestämmelsen flyttades år 2009 in i befogenhetslagen i samband
med att man ville samla alla ”smålagar” på ett ställe. Genom bestämmelsen kan en
kommun ge 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.
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.
Något om decentraliserad personalfunktion

Om kommunen avser att låta verksamhetsansvarig nämnd sköta samtliga förhandlingsfrågor och kollektivavtalstecknandet för sina anställda, finns det i alla fall ett antal
frågor, som bör vara kommungemensamma. Så förhåller det sig med frågor som till
sin karaktär är av strategisk betydelse eller därför att det är praktiskt och personalpolitiskt nödvändigt att kommunen uppträder i en sammanhållen och enhetlig arbetsgivarfunktion.
I vårt förslag har vi utgått från att till frågor av sistnämnda slag ska hänföras


beslut om stridsåtgärder eller



uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Det kan tänkas föreligga ett intresse för 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 avtalsförsäkringar. Väljer man denna lösning får
man anpassa katalogen vad gäller styrelsen i motsvarande mån.
Även i de fall kommunen avser att låta vissa verksamhetsansvariga nämnder ha ansvar
för den egna personalpolitiken, medan styrelsen har hand om personalfunktionen för
övriga nämnder, måste paragrafen justeras. Detta kan ske på så sätt att de nämnder
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som svarar för den egna personalpolitiken uttryckligen undantas i paragrafen. Samtidigt måste befogenheterna skrivas in i nämndens reglemente.
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.
Styrelsens skyldighet att, enligt paragrafen i vårt förslag, leda och samordna den övergripande personalpolitiken påverkas inte av att särskild personalnämnd eller en verksamhetsansvarig nämnd har rätten att förhandla och träffa kollektivavtal beträffande
löne- och anställningsvillkoren för arbetstagarna vid nämnden.
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.
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 förhandlingsorgan" enligt nuvarande KHA.
Därmed kommer en tvist som inte kunnat lösas vid en lokal förhandling att därefter
upptas direkt till central förhandling om sådan förhandling påkallas. Fullmäktige kan
emellertid besluta, att rätten att föra tvisteförhandlingar i rättstvister förbehålls eller
sker i samråd med styrelsen eller särskild vald personalnämnd.
Uppföljningsfunktionen
Styrelsens uppföljning

9 § Styrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och
program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka 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 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 redovisning över motioner
och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige till och med året
innan och som inte slutligt handlagts av fullmäktige;
Uppföljningen är en mycket viktig del av en verksamhet. Även här har styrelsen fått
ett särskilt uppdrag. Styrelsen förutsätts utnyttja den rätt till information som 6 kap.
3 § KL medger.
I första och andra punkten åläggs styrelsen att på ett övergripande plan övervaka att
nämnderna fullgör och följer upp sina verksamheter. I exemplet har också föreskrivits
att kvalitetskraven 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.
I tredje punkten handlar det om att 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 att 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 vanligt att styrelsen,
utöver de krav som ställs i lagen (1997:614) om kommunal redovisning, gör ytterligare ekonomisk rapportering till fullmäktige. Det kan vara bokslutsprognoser eller
budgetuppföljningar.
Femte punkten tar sikte på uppföljningen 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 av en kommunal angelägenhet till en privat utförare, ska kontrollera och följa upp
verksamheten. Bestämmelserna ifråga tar sikte på när verksamheter lagts ut på entreprenad (se definitionen på privat utförare i 3 kap. 18 c § KL). Bestämmelserna gäller
således inte enskilda huvudmän, exempelvis fristående skolor.
Sjätte punkten grundar sig på 5 kap. 33 § KL. Där framgår att ett medborgarförslag
eller motion 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 får information om ej färdigbehandlade motioner/medborgarförslag, så att man kan ta ställning till den fortsatta hanteringen.
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Särskilda uppgifter
Processbehörighet

10 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens 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 laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra
talan i målet.
Bestämmelsen ifråga grundar sig på 6 kap. 6 § KL. Styrelsen får 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 rätt att yttra sig i mål om laglighetsprövning av fullmäktiges beslut. Detta är en praktisk lösning med hänsyn till att
fullmäktige inte sammanträder så ofta.

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 (krisledningsnämnd).
Alternativ 1: Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.
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 hemvärnsförordningen
(1997:146).
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 krisledningsnämnd. Detta innebär att styrelsen får de befogenheter och skyldigheter som
följer av de två lagarna. Observera dock att även annan nämnd kan vara krisledningsnämnd.

32

Bland annat kan krisledningsnämnden ta över verksamhetsområden från andra nämnder vid extraordinär händelse. I vilken omfattning krisledningsnämnden ska kunna
göra detta måste dock läggas fast i särskilt reglemente. I reglementet ska alltid tas in
en bestämmelse som innebär att krisledningsnämnden ska sammankallas på begäran
av en enskild ledamot, och att nämnden då kollegialt kan besluta att den ska träda i
funktion. I annat fall är det ordföranden som fattar det beslutet.1 Det har visat sig vara
svårt att i reglemente på förhand närmare ange i vilka fall styrelsen ska ha rätt att
överta beslutanderätten. Det är därför vanligt att den ovan angivna alternativa skrivningen används.
Fjärde stycket
Enligt 11 § hemvärnsförordningen (1997:146) har en kommun rätt att utse minst en
ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen. Denna uppgift har lagts
på styrelsen.

Arbetslöshetsnämnd

12 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
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.
Arkivmyndighet

13 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i
av fullmäktige antaget arkivreglemente.
Styrelsens roll som arkivmyndighet framgår av arkivlagen (1990:782). Styrelsen är
arkivmyndighet om inte fullmäktige beslutat annat. Arkivmyndigheten har även hand
om de kommunala företagens arkiv.

1

2 kap. 3 § lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
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Anslagstavla och webbplats

14 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och
interna webbplats.
Första stycket
Styrelsen har enligt lag ansvaret för 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 för 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.skl.se.
Andra stycket
Styrelsen får här det övergripande ansvaret för kommunens webbplats. Det blir därefter en organisationsfråga hur man ska samordna de olika delarna av hemsidan.

Författningssamling

15 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen
och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.
Bestämmelsen grundar sig på 3 kap. 30 § KL. Där har införts ett krav på en kommunal
författningssamling 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 får styrelsen ett övergripande
ansvar för författningssamlingen. Det åligger dock varje nämnd att inom sitt ansvarsområde meddela styrelsen vilka ändringar som ska göras, se 38 § i detta reglemente.
Se även SKL:s cirkulär 13:26 om bättre tillgång till kommunala föreskrifter som kan
laddas ned på www.skl.se.

2

Lag (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla
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B. För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser
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 och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Av 6 kap. 7 § KL framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna beslutar även enligt 3
kap. 13 § KL i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan
författning ska ha hand om. De ska också enligt 3 kap. 10 § KL besluta i ärenden som
fullmäktige delegerat till dem, liksom bereda fullmäktiges ärenden inom sitt ansvarsområde och se till att fullmäktiges beslut verkställs. Paragrafen i reglementet är en
påminnelse för nämnden om vad som gäller enligt KL.
En nämnd kan också få ett uppdrag inom ramen för 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 inte anges i reglementet, eftersom detta då skulle behöva ändras varje gång ett
finansbemyndigande beslutas.

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.
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 ändamålsenlig. Med tanke på att KL i hög grad syftar 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
styrmodell för verksamheten och ekonomin kan tillämpas. Enligt 3 kap. 9 § KL är det
dock fullmäktiges sak att på en mer övergripande nivå fastställa organisationen i
kommunen.
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Personalansvar

18 § Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef 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.
Paragrafen reglerar personalansvarsfrågor. I exemplet har ansvaret för den löpande
personalhanteringen lagts hos varje nämnd. Denna möjlighet följer av 3 kap. 13 § KL.
Hit hör också anställningsfrågor (förutom förvaltningschefen). 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.

Personuppgifter

19 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i styrelsens/nämndens verksamhet.
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. Styrelsen/nämnden har att förordna ett personuppgiftsombud som självständigt ska se till
att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt (jfr. 3 § PUL).

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

20 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
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 för hur uppdrag som
delegerats till dem fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
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Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.
KL bygger i hög grad på målstyrd verksamhet. Fullmäktige måste få 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.
I KL och indirekt i lagen (1997:614) om kommunal redovisning finns bestämmelser
om återrapportering. Denna paragraf i reglementet har till syfte att ge en helhetsbild av
den redovisning som styrelsen/nämnden ska göra.
Första stycket
Här åläggs styrelsen/nämnden att följa upp sin 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 § KL. Den allmänna återrapporteringen finns inte reglerad i KL, men får anses följa av det verksamhetsansvar
som nämnderna har enligt 6 kap. 7 § KL. Ordet ”uppdrag” tar sikte på det materiella
uppdrag nämnden fått. Rapporteringsskyldigheten omfattar med andra ord inte formella krav, som t.ex. formalia kring sammanträden. I 3 kap. 15 § KL föreskrivs
rapporteringsskyldighet över hur delegerade uppdrag har utförts (3 kap. 10 § KL)
samt uppdrag som lämnats genom finansbemyndigande (3 kap. 12 § KL).
I bestämmelsen anges att återrapportering ska ske två gånger per år. 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 § framgår att det åligger styrelsen att upprätta årsredovisning och delårsrapport
enligt gällande regelverk.
Fjärde stycket
I KL saknas bestämmelser om frekvens, volym och kvalitet på redovisningen enligt
första stycket. Det åligger fullmäktige att fastställa närmare riktlinjer om detta. Enligt
förarbetena3 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 redovisningar och rapporterar till fullmäktige. Se också 10 §.
3

Prop. 1990/91:117 sid. 160
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I 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 stycket
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.

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.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens
eller annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt
berörda. Styrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.
Första stycket
Paragrafen utgör ett slags påbyggnad till den rätt till information som styrelsen enligt
6 kap. 3 § KL har gentemot övriga nämnder, beredningar och anställda. Här har fullmäktige föreskrivit en utvidgad informationsskyldighet för alla nämnder. Syftet med
bestämmelsen är att samordningen mellan de olika nämnderna ska påskyndas, så att
inte all information ska gå genom styrelsen. Orden ”som de behöver i sin verksamhet”
tar sikte på att det ska finnas en konkret anledning till varför informationen måste
hämtas in. Det är alltså inte fråga om något slentrianmässigt informationslämnande.
En viktig begränsning är också att sekretesskyddade uppgifter inte får lämnas ut. Detta
följer av 6 kap. 5 § OSL. Denna bestämmelse ålägger myndigheterna att lämna för
dem tillgängliga uppgifter till varandra, under förutsättning att inte sekretess råder
eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.
Observera också att utskott inte har någon skyldighet att lämna information. 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 information över nämndgränserna inte föreligger.
Andra stycket
Detta stycke ålägger nämnderna att samråda med varandra. Även denna bestämmelse
har till syfte att höja effektiviteten i kommunen. Inte heller här omfattas utskotten.
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Tredje stycket
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”.
I KL finns även andra bestämmelser om brukarsamråd. I 6 kap. 38 § KL finns 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 tjänster ska ges tillfälle att
lägga fram förslag eller yttra sig innan beslutet fattas. Föreskrifter om villkorad delegering ska tas in i delegationsordningen; inte i reglementet. Möjligheten till villkorad
delegering har funnits sedan 1988, men har inte fått något större genomslag.

Självförvaltningsorgan

22 § Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta
driften av en 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.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.
Första stycket
Fullmäktige utnyttjar i denna paragraf sin rätt att enligt 7 kap. 18 § KL besluta att en
nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan under nämnden att helt eller delvis
sköta driften av en viss anläggning.
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.
I exemplet har också fullmäktige utnyttjat möjligheten att låta nämnden delegera vissa
ärenden/grupper av ärenden till självförvaltningsorganet.
Andra stycket
Det är enligt 7 kap. 19 § KL obligatoriskt för nämnden att besluta en arbetsordning för
självförvaltningsorganet. I denna ska självförvaltningsorganets uppgifter anges, liksom
antalet ledamöter och ersättare samt hur dessa utses. Arbetsformerna ska också läggas
fast, dvs. hur kallelse ska ske, protokollföring, anmälan till nämnden etc.
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Medborgarförslag

23 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta
beslut, 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 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 ärendena inte avgjorts och 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.
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.
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.
Första stycket
Stycket motsvarar 6 kap. 27 a § första stycket i KL. Rätten för en nämnd att besluta i
ärende som väckts genom medborgarförslag kräver att fullmäktige beslutat om det,
se 30 § i SKL:s normalförslag till arbetsordning för fullmäktige, cirkulär 11:45.
Andra och tredje stycket
Enligt 6 kap. 27 a § KL ska styrelsen/nämnden minst en gång om året dels informera
om de beslut som fattats i ärendena, dels informera 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 att motverka att medborgarförslag
glöms bort.
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 förväntas fattas.
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Fjärde och femte stycket
Det är alltid av värde för förslagsställaren att hållas underrättad om hur medborgarförslaget framskrider. Genom aktuell bestämmelse ska förslagsställaren som huvudregel
få veta när ärendet är färdigberett för beslut.
Förslagsställaren kan ha ett intresse av att få närvara vid sammanträdet där beslut fatttas i ärendet. En sådan rätt kan ges av styrelsen/nämnden om fullmäktige medgett
detta.4 Det är frivilligt för fullmäktige att medge närvaro.
I förslaget till reglemente har vi valt att ta in två alternativa skrivningar när det gäller
närvarorätt. I sista hand är det dock styrelsen/nämnden själv som avgör om närvaro
ska tillåtas, antingen generellt eller i varje enskilt fall.
Alternativ 1 innebär att förslagsställaren ges möjlighet att delta i debatten i nämnden
och även att själv få yttra sig.
Alternativ 2 innebär att förslagsställaren enbart har närvarorätt när ärendet behandlas.
En förslagsställare 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
Tidpunkt för sammanträden

24 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/nämnden
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 behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för
extra sammanträde.
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.
4

6 kap. 19 a § KL
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Första – tredje stycket
Styckena motsvarar vad som framgår av 6 kap. 18 § KL. En precisering har dock
gjorts att en begäran om extra sammanträde ska ske skriftligen med uppgift om det
som önskas behandlas på det extra sammanträdet. Detta tillägg har gjorts för att motverka att extra sammanträden hålls i onödan. KL innehåller dock inget sådant krav.
Ordföranden har beslutsrätten när det gäller att bestämma tiden för extra sammanträde.
I reglementet föreskrivs dock en långtgående samrådsskyldighet för 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.
Fjärde och femte stycket
Ordföranden har rätt att, om särskilda skäl föreligger, besluta att ett sammanträde ska
ställas in eller flyttas till annan dag. Denna rätt omfattar också att avkorta ett utsatt
sammanträde, t.ex. bestämma att ett flerdagssammanträde 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.
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.

Kallelse

25 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas 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 tjänstgöringstid 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 … dagar före sammanträdesdagen.
Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer
formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden 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.
KL innehåller inga särskilda regler om kallelser, föredragningslistor och beredning i
nämnderna. I förtydligande syfte har därför några bestämmelser lagts in.
Första stycket
I första stycket anges ordförandens ansvar för att kallelse utfärdas. 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 skriftlig och innehålla uppgift om tid
och plats för sammanträdet. Kallelsen ska även skickas till alla ersättare, oavsett om
dessa tjänstgör eller inte. Detta följer av 6 kap. 11 § första stycket KL.
Tredje stycket
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 styrelsen/nämnden använder sig av ett sådant förfaringssätt ska fullmäktige
enligt vår bedömning dock först besluta att kallelse och utskick får 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 kallelser vara
olämpligt. En förutsättning för elektroniska kallelser är också att samtliga ledamöter
och ersättare har tillgång till tillräcklig snabb uppkoppling samt i övrigt till den utrustning och teknik som behövs. De ledamöter som inte har detta måste även fortsättningsvis kunna få kallelser och handlingar skickade med vanlig post.
Det får på lokal 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 fått en s.k. insynsplats i styrelsen/nämnden.
Fjärde stycket
Detta är en ”ventil” av innebörd att en kallelse i särskilda fall får ske på annat sätt,
exempelvis per telefon.
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Femte stycket
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 att handlingarna till stora delar omfattas av sekretess.
Då kan en viss försiktighet vara påkallad. Ett alternativ kan då vara att ledamöterna
bereds tillfälle att hos kommunen ta del av beslutsunderlaget.
Vid elektroniska utskick 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.
Även om skyldigheten att skicka med handlingar är utformad 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 få straffrättsliga 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.

Offentliga sammanträden

26 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden.
Fullmäktige ger genom denna bestämmelse sitt medgivande till att styrelsen/nämnden
beslutar om offentliga sammanträden, 6 kap. 19 a § KL. Offentliga sammanträden får
inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
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Sammanträde på distans

27 § Styrelsen/nämnden 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 … dagar i förväg anmäla
detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske
på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande
på distans i nämnden.
Första stycket
Enligt 6 kap. 32 § andra stycket KL ska fullmäktige i reglemente besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i nämndens sammanträden på distans. I första stycket
anges att det ska föreligga ”särskilda skäl” för att ett distanssammanträde ska få äga
rum. Detta markerar att distanssammanträden i första hand ska vara ett komplement
till sammanträden med fysisk 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 så kort att den inte motiverar ett vanligt sammanträde.
Regeln är utformad som en frivillig möjlighet för nämnden att besluta om sammanträden på distans. I nämnder där många uppgifter omfattas av sekretess, kommer
sannolikt inte distanssammanträden förekomma lika ofta som i andra nämnder.
En särskild fråga 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 beskaffenhet beror till viss del på ärendets art. En tänkbar
lösning kan vara att kommunen på platser utanför centralorten låter iordningställa
särskilda lokaler, där säkerhetskraven kan uppfyllas.
Andra stycket
Här föreskrivs att förhandsanmälan måste göras om ledamot önskar närvara på distans.
Ordföranden måste få 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 anmälan till ordföranden. Om föredragningslistan innehåller valärende eller ärende om anställning kan närvaro på distans
5
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inte tillåtas, eftersom man i dessa fall ska ha sluten omröstning vid eventuell votering
(5 kap. 42 § KL).
Tredje stycket
Här anges att styrelsen och nämnderna får besluta om närmare föreskrifter om distanssammanträden.6
En särskild fråga är huruvida närvaro på distans är möjligt även i utskott. Lagens förarbeten innehåller ingenting i ämnet. Den omständigheten att det krävs ett fullmäktigebeslut för att närvaro på distans ska få ske i nämnderna, 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
arbetsformer. Rättsläget får bedömas som oklart.
En annan sak är att närvaro på distans inte i praktiken blir aktuell så ofta i utskotten,
eftersom man i stor utsträckning hanterar individärenden.
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
rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin
mening antecknad i protokollet.
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. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig
kan medges denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats
delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
Första stycket
Här regleras s.k. insynsplatser i styrelse och nämnd enligt 4 kap. 23 § KL. Denna
paragraf ger fullmäktige möjlighet att låta förtroendevald som inte är ledamot eller
ersättare i en viss nämnd rätt att få delta vid nämnds sammanträde och delta vid överläggningarna, men inte i besluten. Bestämmelsen är främst avsedd för heltidssysselsatta förtroendevalda med övergripande arbetsuppgifter som saknar ordförandeupp6

Prop. 2013/14:5 s. 35

46

drag, för minoritetsföreträdare och för ordförande i styrelsen som inte är heltidssysselsatta.
Andra stycket
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 får inte heller delta i besluten. Det kan i vissa ärenden –
även 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 att den enskilde
fått yttra sig.
Tredje stycket
Det kan vara praktiskt att medge även vissa anställda en rätt att närvara vid sammanträdena. Det kan gälla exempelvis kommundirektör, förvaltningschef och kommunjurist. En praktisk ordning är att nämnden inför varje ny mandatperiod bestämmer
omfattningen på närvarorätten.

Sammansättning

29 § Alternativ 1: Styrelsen/nämnden består av … ledamöter och … ersättare.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare
som fullmäktige beslutat.
Fullmäktige bestämmer enligt 6 kap. 9 § 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 § KL vara lika stort som antalet ledamöter.
I förslaget presenteras två alternativ. Alternativ 2 bygger på att fullmäktige i separat
beslut bestämmer hur många ledamöter en nämnd ska bestå av. Detta alternativ tar
sikte på den möjlighet fullmäktige enligt 5 kap. 30 § KL har att under de år då val av
fullmäktige förrättats i hela landet, ändra såväl mandatperiod som antalet ledamöter
eller ersättare i 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.
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Ordföranden

30 § Det åligger ordföranden att
leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
styrelsen/nämnden vid behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
1.
2.
3.
4.

Härutöver åligger det styrelsens ordförande 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.
Första stycket
Första stycket gäller generellt för styrelsen och övriga nämnder.
I första punkten ges ordföranden den närmast 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 frågor som lagts på nämnden.
I andra punkten erinras om ordförandens skyldighet att kalla till sammanträde.
Punkten är delvis en upprepning av vad som anges i 24–25 §§.
I tredje punkten erinras om ordförandens skyldighet att vid behov kalla ersättare.
Observera dock att även de ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndernas
sammanträden och ska underrättas om tid och plats för sammanträdet, 6 kap. 11 § KL.
I detta reglemente föreskrivs att kallelse från början ska skickas även till ersättarna
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(25 §). Vid förfall underrättas ersättaren om att denne ska tjänstgöra (33 och 34 §§).
I förevarande punkt får ordföranden ett ansvar att formellt inkalla ersättare, dock under
förutsättning att tid medges.
I fjärde punkten åläggs ordföranden ett ansvar för att ärenden vid behov är beredda när
de tas upp i nämnden. KL föreskriver inget krav på beredning i nämnderna. Beredningens omfattning beslutas i stället ytterst av nämnden.
En viktig inskränkning i undantaget från beredning är ärenden som handläggs enligt
förvaltningslagens regler eller enligt speciallagstiftning. En grundtanke bakom förvaltningslagen är den ska bidra till att myndigheterna får ett så korrekt beslutsmaterial
som möjligt för sina beslut och därmed till att besluten blir riktiga i sak. Detta speglas
i 7 § förvaltningslagen, som anger att ”säkerheten” inte får eftersättas. Försummas
beredningen vid myndighetsutövning kan ledamöterna i nämnden fällas till ansvar för
tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken.
I femte punkten åläggs ordföranden ett ansvar för att ärenden snarast tas upp vid sammanträde när ärendet är färdigberett. KL innehåller förvisso inget skyndsamhetskrav.
Annorlunda förhåller det sig med ärenden där någon enskild är part och där ärendet
handläggs enligt förvaltningslagen (1986:223). Enligt 7 § förvaltningslagen ska sådana
ärenden handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Även här kan ansvar för tjänstefel aktualiseras.
I sjätte punkten läggs ett övergripande uppföljningsansvar på ordföranden. Ordföranden ska vara en sammanhållande länk mellan förvaltningen och styrelsen/nämnden, så
att styrelsen/nämnden får kontroll över att besluten verkställts.
Andra stycket
Andra stycket gäller enbart styrelsens ordförande.
Första och andra punkten är en följd av att styrelsens ledande roll och uppsiktsplikt
över övriga nämnders verksamhet enligt 6 kap. 1 och 2 §§ 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 på heltid, men behöver inte vara det.
Tredje punkten är en följd av det samordningsansvar som styrelsen har enligt 6 kap.
1 § KL.
I fjärde punkten ges styrelsens ordförande vissa representationsuppgifter. Som framgår
av texten kan styrelsen besluta om en annan lösning.

49

Presidium

31 § Styrelsens/nämndernas 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.
Första stycket
Begreppet presidium definieras vad gäller nämnderna i 6 kap. 15 § KL. Till skillnad
från vad som gäller fullmäktige, får nämndpresidier ha högst två vice ordförande.
Presidiet utgör ett organ i KL:s mening.
En särskild fråga rör hur ett presidium ska väljas; genom en valhandling eller en och
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.7 Fullmäktige har även
enligt 6 kap. 15 § andra st. 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 majoriteten. Innebörden är att om ordföranden i 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 övervägas och väljas. Om detta ska ske genom en eller flera valhandlingar är dock oklart.
Förarbetena ger ingen vägledning.
Andra stycket
En oklarhet i lagen är vilka uppgifter presidiet i en nämnd ska ha. För fullmäktiges del
anfördes i förarbetena att det fanns behov av att kunna ge fullmäktigepresidium en mer
aktiv roll när det gäller t.ex. planeringen av fullmäktigearbetet och kontakterna med
styrelsen. Vad gäller nämndpresidier ger lagförarbetena ingen närmare vägledning.
Man tyckte att det av enhetlighetsskäl skulle framgå att ordföranden och de vice ordförandena utgör nämndens presidium.
Vid fastställandet av presidiets uppgifter bör man ta i beaktande vilken arbetsfördelning man vill ha mellan presidiet och arbetsutskottet. Meningen med att definiera presidiet har inte varit att inskränka arbetsutskottets betydelse. Av intresse i sammanhanget är också att en bidragande orsak till att nämndpresidier tillskapades var att man
ville möjliggöra återkallelse av nämndpresidiernas uppdrag vid ändrade majoriteter i
fullmäktige.

7
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I stycket beskrivs presidiets uppgifter. Av lagens förarbeten8 framgår att det för nämndernas del inte finns ett lika framträdande behov av att beskriva presidiets uppgifter.
Här har presidiet tilldelats uppgiften att, om ordföranden anser det behövas, biträda
ordföranden med att planera och leda nämndens sammanträden.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

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 dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens 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 ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra
sitt uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
Första 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 situationen när ingen i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sådant.
I det läget får 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.
Andra stycket
Andra stycket reglerar situationen när presidieledamöterna t.ex. på grund av sjukdom
inte kan fullgöra sitt uppdrag under längre tid. I det här reglementet har vi valt att reglera även vice ordförandenas frånvaro, inte bara ordförandens. För att klargöra att
ordförandens ersättare inte enbart ska ta hand om själva sammanträdena, anges att
ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
En särskild fråga vid långvarigt frånfälle är arvodet. Ordföranden är ju många gånger
kommunalråd med kommunalrådsarvode. Hur denna fråga ska lösas bör framgå av
arvodesreglementet i kommunen.

8
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Kommunalråd

33 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige … kommunalråd.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och
tjänstgöringsgrad.
Första stycket
Kommunalråd regleras i 4 kap. 1 § tredje stycket KL. Enligt lagrummet kan de även
ha andra benämningar. I den här paragrafen har vi valt att enbart använda ordet kommunalråd. 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 styrelse/nämnd.
Andra stycket
Det är mycket viktigt att fullmäktige bestämmer de olika kommunalrådens ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. Tjänstgöringsgraden har i sin tur betydelse för vilket
arvode kommunalrådet får. Ordet ”uppgifter” tar sikte på att ett kommunalråd kan tilldelas mer specifika uppgifter, som t.ex. att representera kommunen.

Förhinder

34 § En ledamot som är förhindrad 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.
Formerna för inkallande av ersättare regleras inte i KL. Det är därför viktigt att det av
reglementet framgår hur det ska gå till. I 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 underrättas om att denne ska
tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring

35 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att 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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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra 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.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende
av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna
påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer
längre ner i turordningen.
Alternativ 2: En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring
framför annan ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom
sitt eget parti.
Alternativ 3: En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
Första stycket
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.
Andra stycket
Stycket motsvarar regeln i 5 kap. 14 § KL och innebär att en ordinarie ledamot som
inställer sig har företräde till tjänstgöring, oavsett om ersättare kallats in. Detta gäller
också om ledamoten kommer för sent. Lagen anger inte närmare hur inträdet ska gå
till. Det är i många fall lämpligast att inträdet sker vid närmast påföljande 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.
Tredje stycket
I 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 bestämd, 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 proportionellt valsätt.
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Fjärde stycket
Bestämmelsen har sin grund i 6 kap. 11 § andra stycket KL. Fullmäktige är ålagt att
besluta i vilken utsträckning ersättarna ska få delta i debatten och få sin mening antecknad till protokollet. I 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.
Femte stycket
I stycket regleras situationen att en annan ersättare, som står högre på turordningslistan, 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 ersättarplatser i
nämnder, trots att deras eget mandat inte räcker till.
Här erbjuds tre olika alternativ.
Alternativ 1 motsvarar till innebörden den skrivning vi haft i vårt tidigare normalförslag till reglemente. Den ger resultatet att en ersättare som börjat tjänstgöra 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 majoritetsförhållandet” påverkas, som den nytillkommande ersättaren får tjänstgöra. Med detta
begrepp avses det i vårt förra reglemente använda uttrycket ”styrkebalansen mellan
partierna”. På många håll finns idag inga ”etablerade majoritetsförhållanden”. I dessa
fall bör man välja något av de andra alternativen.
Alternativ 2 innebär att den första ersättaren ges förtur till tjänstgöring oberoende av
turordningen, dock bara om denne tjänstgör för sitt eget parti. Tjänstgör ersättaren för
något annat parti, får alltså ersättaren avträda sin tjänstgöring för någon som står högre
upp på turordningslistan.
Alternativ 3 innebär att en ersättare som börjat tjänstgöra alltid har företräde till tjänstgöring, oberoende av om någon annan ersättare inställer sig. Fördelen med detta alternativ är att det är mycket enkelt att tillämpa.

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.
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Alternativ 1: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde
har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.
Alternativ 2: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad
tjänstgörande 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.
Första stycket
Regeln motsvarar i stort den reglering som finns för fullmäktige i 5 kap. 13 § KL.
Andra stycket
Om ersättare finns närvarande får 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 nämnderna tillämpa ett system med växeltjänstgöring. Orden ”en
gång” i respektive alternativ innebär att rätten till växeltjänstgöring endast får utnyttjas
en gång.
Alternativ 1 tar sikte på att ”styrkebalansen påverkats” och överensstämmer med den
skrivning vi hade i förra utgåvan. Den skrivningen medför att den ordinarie ledamoten
får växeltjänstgöra i mindre utsträckning än i alternativ 2, eftersom växeltjänstgöring
enbart tillåts i de fall då ”styrkebalansen mellan partierna” har påverkats. Detta begrepp kan vara svårtolkat i kommuner med oklara majoriteter.
Alternativ 2 föreskriver att det är tillåtet för en ledamot och en ersättare att tjänstgöra
växelvis, men enbart om ersättaren tillhör ett annat parti. Regeln medför att det går att
växeltjänstgöra i alla situationer där ersättaren inte tillhör samma parti, oavsett om det
påverkar den inbördes balansen inom blocket.
Alternativ 3 motsvarar den ordning som gäller i fullmäktige. Ledamoten får inte
komma tillbaka om denne avbrutit tjänstgöringen av annan orsak än jäv. Detta alternativ har fördelen att det är enkelt att tillämpa.
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
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sek-
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reteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
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 detta.
Stycket behandlar också reservation vid s.k. omedelbar justering (se 37 §). Vid omedelbar justering föreligger beslutet i skriftlig form redan vid sammanträdet. Det är då
ändamålsenligt att motiveringen till reservationen också görs i omedelbar anslutning
till sammanträdet.
En särskild fråga rör om ledamöter ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet
i form av ett särskilt yttrande. 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 långa 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, får nämnden ytterst avgöra om yttrandet ska tillåtas.

Justering av protokoll

38 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
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.
Första stycket
I fråga om nämndernas protokoll hänvisas i KL till motsvarande regler för fullmäktige
(6 kap. 30 § KL). I 5 kap. 61 § KL föreskrivs att ett protokoll ska justeras senast 14
dagar efter sammanträdesdagen på det sätt som fullmäktige bestämmer. Regler om
justering bör därför tas in i varje reglemente för styrelsen och övriga nämnder.
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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
Andra stycket
Stycket behandlar omedelbar justering. Detta förfarande kan tillgripas när man snabbt
vill anslå bevis om justering och verkställa ett beslut. En omedelbar justering får inte
leda till oklarheter om innehållet i beslutet. För att en paragraf ska kunna justeras
omedelbart ska den därför redovisas skriftligt före justeringen.

Kungörelser och 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 om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
Genom den här bestämmelsen klargörs att respektive nämnd ansvarar för att 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

40 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören), förvaltningschefen eller annan anställd som styrelsen/nämnden beslutar.
Av 6 kap. 31 § KL följer att kommunen har frihet att reglera frågan om delgivning i
reglemente eller särskilt beslut. Enligt bestämmelsen får alltid delgivning ske med
ordföranden.
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 väl med tanke på att delgivningar måste gå fort och smidigt.
När man beslutar med vilka personer delgivning får ske måste man göra ett val. En
förvaltningschef inom en nämnds område är normalt alltid lämplig att delges. Att utpeka ytterligare någon eller några personer är också bra, så att man täcker upp exem9

Prop. 1990/91:117 s. 193
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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 sekretesskyddade uppgifter. Kommundirektören har av denna anledning satts inom parentes.

Undertecknande av handlingar

41 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens 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/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att
enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens 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.
I KL finns inte begreppet behörig firmatecknare. 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 beslutskompetensen. Ett speciellt fall är när en beslutsrätt delegerats till någon. Då kan beslutsrätt
och rätten att underteckna handlingar sammanfalla.10
Första stycket
Första stycket utgör huvudregeln för rätten att underteckna handlingar.
Stycket tar för det första sikte på ren verkställighet av ett fullmäktigebeslut, t.ex.
skriva under ett avtal, vars ordalydelse godkänts av fullmäktige. Den tar för det andra
sikte på beslut som nämnden själv fattar och som resulterar i att en skrivelse eller
något annat ska undertecknas.
Andra stycket
Här ges styrelsen/nämnden möjlighet att fatta de beslut som rör undertecknande och
kontrasignering som man finner ändamålsenliga.
Tredje stycket
Det kan vara praktiskt att ”firmateckningsrätten” sammanfaller med beslutskompetensen när ett beslut har fattats med stöd av delegation. Det kan med fördel anges direkt i
delegationsordningen hur ”firmateckningen” ska vara utformad. Vissa beslut kan dock
10

Madell, Avtal mellan kommuner och enskilda, s. 89
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vara av den karaktären att man av internkontrollskäl vill att två personer ska skriva
under. Ordalydelsen ger stöd för detta förfaringssätt.
Utskott

42 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av x
ledamöter och x ersättare. Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare
utskott.
Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden 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/nämnden 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 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 förrättas.
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 är närvarande.
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.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
Av 6 kap. 20 § KL följer att fullmäktige får bestämma att en nämnd ska ha ett eller
flera utskott. Om fullmäktige inte bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma om utskott ska finnas. KL innehåller inte så många bestämmelser om utskott.
Det kan därför vara bra att i någon mån reglera arbetsformerna i reglementet.
När det gäller utskott måste man ta ställning till om det är fullmäktige eller respektive
nämnd som ska besluta om utskott. Om fullmäktige inte tar in något om utskott i reglemente får nämnden besluta att utskott ska finnas.
Begreppet utskott har reserverats för sådana organ inom nämnderna som är politiskt
sammansatta. Ett utskott väljs bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. Lagen
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(1992:339) om proportionellt valsätt gäller, 6 kap. 22 § 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 från nämnden.
Första stycket
Här har fullmäktige med stöd av 6 kap. 20 § första stycket KL beslutat att ett arbetsutskott ska finnas i styrelsen. Styrelsen kan alltså inte avskaffa arbetsutskottet. I övrigt
har fullmäktige överlåtit till styrelse och nämnder att inrätta utskott.
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.
Det är styrelsen/nämnden som bestämmer mandattiden för ledamöterna och ersättarna
i utskottet. Ingenting hindrar dock nämnden från att återkalla uppdragen i förtid.
Andra stycket
Här föreskrivs att ledamöterna inom kretsen av ledamöter i utskottet ska välja en ordförande och en vice ordförande. Mandattiden bestämmer utskottet självt.
Tredje stycket
Här regleras den situationen att ordföranden blir förhindrad för en längre tid att fullgöra sitt uppdrag. En ersättare för denne kan då utses inom kretsen av ledamöterna.
Det är viktigt att man reglerar arvodesfrågan vid längre tids bortovaro.
Fjärde 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 information i onödan kan det därför vara
lämpligt att begränsa närvarorätten i så hög utsträckning som möjligt.
Nämnden bör vid valet av ersättare tänka på att besluta en inkallelseordning.
Femte stycket
Om utskottets ledamöter och ersättare inte utsetts vid proportionellt val, måste fyllnadsval förrättas vid förtida avgång. Om proportionellt val ägt rum, gäller i stället turordningen enligt valsedlarna.
Sjätte 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.
Utskottet förutsätts fatta beslut i enlighet med reglerna för fullmäktige och nämnder,
se 5 kap. 41–44 §§ KL.
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Sjunde stycket
Här föreskrivs att utskottet har en beredande funktion i förhållande till nämnden.
Nämnderna avgör dock ytterst själva omfattningen av beredningen.
Utskottet kan också uppträda som delegat. Utskottets beslutskomptens regleras då i
delegationsordningen för nämnden.
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för juridik

-------------
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-11-23

Handlingar till

Ärende 9

Miljöprogram för Ekokommun Gotland
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-10-29, § 308
• Ledningskontoret 2015-10-13

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-10-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-10-06

Rs § 308
Au § 294

Miljöprogram för Ekokommun Gotland
RS 2013/536

- Ledningskontoret 2015-10-13

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Miljöprogrammet för Region Gotland antas.

Regionstyrelsens beslut
•

Under förutsättning av fullmäktiges beslut att anta miljöprogram för Region
Gotland ges nämnderna i uppdrag att under våren 2016 sammanställa
handlingsplaner enligt miljöprogrammets mål och intentioner.

•

Ledningskontoret ska aktivt erbjuda nämnder och förvaltningar stöd i framtagandet
av handlingsplaner för effektiv samordning och målstyrning av aktiviteter.

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. Styrgrupp och politisk referensgrupp gör avvägningar om nämndernas mål och
åtgärder är tillräckliga för att uppfylla programmets intentioner.
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.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-10-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-10-06

Rs § 308 forts.
Yrkande

Lars Thomsson (C) yrkar att miljöprogrammet kompletteras enligt följande på sidan 8,
under rubriken 3. Miljöstrategier inom fyra fokusområden.
Under de kommande åren har klimatfrågan en absolut särställning i prioritet. Det
eftersom det nu finns ett tidsmässigt kort fönster på ca 5-10 år att få
klimatutsläppen att vika nedåt för att klara 2-graders-målet. All forskning visar att
tidiga klimatinsatser är både möjliga och nödvändiga men också billiga om de
genomförs fort. Därför ska fokusområde 1 prioriteras högst vid intressekonflikter
med andra fokusområden.
Ordförande ställde proposition på ledningskontorets förslag och Lars Thomssons
yrkande och förklarade att ledningskontorets förslag vunnit bifall. Omröstning begärdes.
Ordföranden förklarade att ledningskontorets förslag är huvudförslag. Omröstning
genomfördes med ja för ledningskontorets förslag och nej för Lars Thomssons yrkande.
Tolv ledamöter röstade ja: Hanna Lenholm (S), Leif Dahlby (S), Tommy Gardell (S),
Maria Björkman (S), Stefaan De Maecker (MP), Isabel Enström (MP), Saga Carlgren
(V), Simon Härenstam (M), Anna Hrdlicka (M), Rune Fröling (M), Johan Thomasson
(FP) och Björn Jansson (S). Tre ledamöter röstade nej: Eva Nypelius (C), Lars
Thomsson (C) och Stefan Nypelius (C). Regionstyrelsen avslog alltså Lars Thomssons
yrkande.
Isabel Enström (MP) yrkade följande tillägg till beslutet.
Ledningskontoret ska aktivt erbjuda nämnder och förvaltningar stöd i
framtagandet av handlingsplaner för effektiv samordning och målstyrning av
aktiviteter.
Ordförande ställde proposition på Isabel Enströms yrkande och fann att det vunnit
bifall.
Expedieras:

Ledningskontoret - samhällsbyggnadsenheten
Samtliga nämnder (inkl ledningskontorets tjänsteskrivelse i ärendet)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

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

Org nr 212000-0803
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Region Gotland

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.
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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.
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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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13

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

Ärendenr RS 2013/536

Version 7.0 2015-10-13

17 (17)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-11-23

Handlingar till

Ärende 10

Ägardirektiv och bolagsordning för
AB Gotlandshem
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-10-29, § 325
• Ledningskontoret 2015-08-18

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-10-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-10-06

Rs § 325
Au § 316

Ägardirektiv och bolagsordning för AB Gotlandshem
RS 2015/489

- Ledningskontoret 2015-10-01

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Ägardirektiv för AB Gotlandshem antas enligt ledningskontorets förslag, med
förändring av antalet lägenheter i nyproduktion under perioden till 400 st.

•

Bolagsordning för AB Gotlandshem antas enligt ledningskontorets förslag.

AB Gotlandshems bolagsordning och ägardirektiv har med anledning av ny mandatperiod genomgått en översyn. Beslutsförslagen har varit föremål för dialog med
företrädare för AB Gotlandshem.
Som underlag för förändringar i bolagsordning och ägardirektiv har använts Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag – en handledning, utgiven av
SKL tillsammans med SABO. Även Region Gotlands beslutade aktieägarpolicy har
använts i arbetet.
En kommuns engagemang som hyresvärd skall vara affärsmässigt, oavsett om det gäller
uthyrning av lokaler eller bostäder. Lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala
bostadsbolag vilar på förutsättningen att bostadsbolagets verksamhet skall bedrivas
enligt affärsmässiga principer. Dessa principer skall komma i uttryck i bolagsordningen
(verksamhetsföremålet), ägardirektiven (avkastningskrav) och borgensavgift.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2015-09-01 presenterade representanterna för
socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet eget utkast till ägardirektiv för AB
Gotlandshem.
Under regionstyrelsens behandling 2015-09-17 tas vissa oklarheter i förslaget upp till
diskussion som gäller såväl ägardirektiv som bolagsordning varför kompletteringar får
göras av ledningskontoret.
Ledningskontorets omarbetade version av handlingarna dukades vid arbetsutskottets
sammanträde 2015-10-06 varför arbetsutskottet beslutar överlämna ärende till styrelsen
utan eget yttrande.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-10-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-10-06

Rs § 325 forts.

Yrkande

Eva Nypelius (C) yrkar på två förändringar i ägardirektiven. Dels en ökning av antalet
lägenheter som ska nyproduceras under perioden, från 300 till 400. Detta i femte stycket
under rubrik 1 bolagets ändamål.
Bolaget ska arbeta för en nyproduktion som har ett långsiktigt perspektiv och är i
takt med de behov som finns, dock minst 400 lägenheter till år 2020.
Dels ett tillägg under rubrik 3 ekonomiska styrprinciper och samordning.
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget kan köpa och sälja fastigheter.
Försäljning av delar av beståndet kan ske för att bl.a. finansiera nyproduktion.
Simon Härenstam (M) instämmer i yrkandets båda delar.
Ordförande ställer proposition på yrkandet i två delar. Ordföranden finner att första
delen av yrkandet, rörande antalet lägenheter i nyproduktion under perioden, vunnit
bifall. Ordförandet finner att yrkandets andra del, rörande affärsmässiga principer,
avslagits. Omröstning begärdes. Ja-röst för avslag till yrkandet andra del, nej-röst för
bifall till denna del. Åtta ledamöter röstade ja: Hanna Lenholm (S), Leif Dahlby (S),
Tommy Gardell (S), Maria Björkman (S), Stefaan De Maecker (MP), Isabel Enström
(MP), Saga Carlgren (V) och Björn Jansson(S). Sju ledamöter röstade nej: Eva Nypelius
(C), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C), Simon Härenstam (M), Anna Hrdlicka
(M), Rune Fröling (M) och Johan Thomasson (FP). Regionstyrelsen avslog alltså
yrkandets andra del angående affärsmässiga principer.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/489

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 18 augusti 2015

Regionstyrelsen

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

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

Bakgrund

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

Bolagsordningen är anpassad utifrån SKL:s och SABO:s handledning. Dispositionen
är något förändrad men innehållsmässigt så är skillnaderna mycket små.
§5 är ändrad från fullmäktiges rätt till yttrande till fullmäktiges rätt att ta ställning.
§12 har tillkommit om utomståendes rätt att närvara vid bolagsstämman.
§14 har tillkommit om bolagsstämmans kompetens.
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2015/489

Förändringar ägardirektiv

Punkt 1: Ändamålet är att tillhandahålla bostäder, kommersiella och övriga lokaler är
borttaget.
Punkt 2: Formuleringen är anpassad till Region Gotlands aktieägarpolicy.
Punkt 3: Avsnittet om samordning med internbanken borttaget då det inte är
aktuellt.
Punkt 8: Ny punkt
Kommunens avgift för borgen skall årligen bestämmas i samband med regionens
ordinarie budgetprocess. Avgiften är för närvarande 30 punkter på ianspråktaget
lånebelopp (0,3 %). Avgiften grundar sig på en uppskattning av mellanskillnad mellan
erhållen ränta och ränteläge utan borgen.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Bilagor:

Exp till:

Förslag till Bolagsordning för AB Gotlandshem
Förslag till Ägardirektiv för AB Gotlandshem
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PP UTKAST Författningssamling för Region Gotland

UTKAST BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GOTLANDSHEM
(org.nr. 556066-0523)
§ 1 Firma
Bolagets firma är Aktiebolaget Gotlandshem.
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Visby, Gotlands län.
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Region Gotland förvärva, äga, bebygga,
förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill
hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del
av dessa fastigheter, används för regionens verksamhet eller är kommersiella lokaler som har
ett tydligt samband med den övriga verksamheten.
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip
främja bostadsförsörjningen i Region Gotland och erbjuda hyresgästerna möjlighet till
boendeinflytande och inflytande i bolaget.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Region Gotland.
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda Regionfullmäktige i Region Gotland möjlighet att ta ställning innan sådana
beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 12 000 aktier och högst 48 000 aktier.
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av sju ledamöter samt sju suppleanter.
Styrelsen utses av Regionfullmäktige i Region Gotland för tiden från den årsstämma som
följer närmast efter det val till regionfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma
som följer efter nästa val till regionfullmäktige. Regionfullmäktige utser också ordförande och
vice ordförande i bolagets styrelse.
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UTKAST Bolagsordning för Aktiebolaget Gotlandshem
§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman
en revisorssuppleant utses.
Revisorns och – i förekommande fall revisorssuppleantens – uppdrag gäller till slutet av den
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Regionfullmäktige i Region
Gotland utse en lekmannarevisor med suppleant.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till ägarna tidigast fyra veckor och
senast två veckor före stämman.
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.
§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.
1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport;
8. Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;

2 (3)

PP UTKAST Författningssamling för Region Gotland

UTKAST Bolagsordning för Aktiebolaget Gotlandshem
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
§ 14 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman.
– Bildande av bolag
– Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
– Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp som motsvarar en väsentlig
del av bolagets omsättning
– Ärende av principiell betydelse eller annars större vikt
§ 15 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
§ 16 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant
bemyndigande får endast avse två personer i förening.
§ 17 Inspektionsrätt
Regionstyrelsen i Region Gotland äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
§ 18 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Region Gotland.
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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 400 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.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-11-23

Handlingar till

Ärende 11

Avsiktsförklaring Migrationsverket
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-10-29, § 344
• Ledningskontoret 2015-10-23

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-10-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-10-19--20

Rs § 344
Au § 340

Avsiktsförklaring Migrationsverket
RS 2015/455

- Ledningskontoret 2015-10-23

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Avsiktsförklaringen om ett förstärkt mottagande av asylsökande på Gotland anses
upphävd.

En gemensam avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande på Gotland
undertecknades 2015-07-01 efter beslut i regionfullmäktige (Rf § 217, 2015-06-15).
Beslut om avsiktsförklaringen togs även av Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.
Utgångspunkten var att öppna för asylboenden utifrån en gemensam planering där
Migrationsverket hyr fastigheter av regionen, samt att skapa goda förutsättningar för
tidig integration för personer som får beslut om uppehållstillstånd.
Den kraftigt ökande tillströmningen av personer som söker asyl i Sverige och det akuta
behovet av asylplatser har förändrat förutsättningarna. Migrationsverket har fått
förändrade direktiv vilket möjliggjort upphandling av tillfälliga asylboenden även på
Gotland. En sådan upphandling avslutades 2015-10-19. Anbud från Gotland kommer
att kunna antas. Migrationsverket kommer att placera handläggare på ön för att kunna
utreda asylansökningar. Besked om resultatet av denna upphandling väntas i november.
Det kan komma att bli både fler och färre boendeplatser än avsiktsförklaringens 250
platser. Boenden kan även komma att etableras på andra orter än de som regionstyrelsen
i första hand prioriterat. (RS § 231, 2015-06-18)
Ledningskontoret bedömer tillsammans med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen
att avsiktsförklaringen inte längre är relevant. Däremot fortsätter den samverkansgrupp
mellan myndigheterna som byggts upp sitt arbete utifrån de nya förutsättningarna.
Arbetet med en central ekonomiadministrativ funktion fullföljs. Likaså fortsätter och
anpassas ledningskontorets samordningsarbete med förvaltningarna till de nya
förutsättningarna när det gäller flyktingsituationen i Sverige och på Gotland.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/455

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lisa Stark

Datum 23 oktober 2015

Regionstyrelsen

Asylboende 2015-2016
Förslag till beslut

Avsiktsförklaringen om ett förstärkt mottagande av asylsökande på Gotland upphävs.
Bakgrund

En gemensam avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande på
Gotland undertecknades 2015-07-01 efter beslut i regionfullmäktige ( Rf § 217, 201506-15) Beslut om avsiktsförklaringen togs även av Migrationsverket och
Arbetsförmedlingen. Utgångspunkten var att öppna för asylboenden utifrån en
gemensam planering där Migrationsverket hyr fastigheter av regionen, samt att skapa
goda förutsättningar för tidig integration för personer som får beslut om
uppehållstillstånd.
Den kraftigt ökande tillströmningen av personer som söker asyl i Sverige och det
akuta behovet av asylplatser har förändrat förutsättningarna. Migrationsverket har
fått förändrade direktiv vilket möjliggjort upphandling av tillfälliga asylboenden även
på Gotland. En sådan upphandling avslutades 2015-10-19. Anbud från Gotland
kommer att kunna antas. Migrationsverket kommer att placera handläggare på ön för
att kunna utreda asylansökningar. Besked om resultatet av denna upphandling väntas
i november. Det kan komma att bli både fler och färre boendeplatser än
avsiktsförklaringens 250 platser. Boenden kan även komma att etableras på andra
orter än de som regionstyrelsen i första hand prioriterat. (RS § 231, 2015-06-18)
Bedömning

Ledningskontoret bedömer tillsammans med Migrationsverket och
Arbetsförmedlingen att avsiktsförklaringen inte längre är relevant. Däremot fortsätter
den samverkansgrupp mellan myndigheterna som byggts upp sitt arbete utifrån de
nya förutsättningarna. Arbetet med en central ekonomiadministrativ funktion
fullföljs. Likaså fortsätter och anpassas ledningskontorets samordningsarbete med
förvaltningarna till de nya förutsättningarna när det gäller flyktingsituationen i Sverige
och på Gotland.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-11-23

Handlingar till

Ärende 12

Parkeringstal för Visby innerstad. Motion

av Anna Hrdlicka (M)
Innehåll

• Regionstyrelsens förslag 2015-10-29, § 322
• Motion 2014-04-28
• Ledningskontoret 2015-09-17
• Byggnadsnämnden 2015-09-09, § 147

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-10-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-10-06

Rs § 322
Au § 309

Motion. Parkeringstal för Visby innerstad
RS 2014/247

- Motion 2014-04-28
- Byggnadsnämnden 2015-09-09 § 147
- Ledningskontoret 2015-09-17

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en sammanhållen parkeringsstrategi för
hela Visby i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden och
byggnadsnämnden.

Anna Hrdlicka (M) föreslår i en motion att Region Gotland 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.
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. Byggnadsnämnden föreslår att nämnden tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och
tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en sammanhållen parkeringsstrategi för hela
Visby.
Ledningskontoret förslår att tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en sammanhållen parkeringsstrategi för hela Visby i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden.
Arbetsutskottet diskuterade möjlighet att byggnadsnämnden får ovan nämnda uppdrag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

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 (0) 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 (0).

Anna Hrdlicka (M)

Ärendenr RS 2014/247

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt

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 Gotland 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 sammanhållen parkeringsstrategi för hela Visby.
Ledningskontoret

Per Lindskog
T f regiondirektör

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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~ Region
mf Gotland
Byggnadsnämndens sammanträde 2015-09-09

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2015-08-26

BN § 147

RS-remiss - Motion Parkeringstal för Visby innerstad
BN 2014/5446RS

- SBF den 1 juli 2015
Au § 115

Byggnadsnämndens beslut
•

Byggnadsnämnden föreslår regionfullmäktige 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.

Bakgrund
Samhällsbyggnadsförvaltningen

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:
V iS by innerstad har garria anor, är ett mrldsarv ah Ull utwck las. l dag är park ering,s talet (ckt Ull
)J

säga det antal parkering,splatser somrrUste anordnas för att ~a mtäder, kontar ah ldealer) för
ViSby innerstad enligt de uppsatta reglerna inte nd~ för I:xEtäder kräv; t ex 1,2 p-platser per I:xEtad
Det kräv; således formllt att p-platser anordnas Ud nybyggnation, trots arrhitionerna att mnska
biltrafiken i innerstaden.
Regeln säger ett rrm, i realiteten är elak parkering,stalet ndl (O) då o/&nadsnärmden i majoriteten av
fall viljer att ge dispens från regelwket. Att på detta sätt göra disJX?nSer till praxiS ger mirkliga
signaler.
A tt säga ett ah göra ett annat är inkonsek7mt ah ka;tar fönnxlligen handläggning,stid ah pengar.
Vi Wr efiersträm klara ah tydliga regler somger densihande klara kkedfrån /:&jarz.
)J

Förvaltningens bedömningar
Förvaltningen delar inte motionärens uppfattning att parkeringstalet 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:

~ Region

~ Gotland
Byggnadsnämndens sammanträde 2015-09-09

Protokoll

Byggnadsnamndens arbetsutskott 2015-08-26

BN § 147 forts
Frågan om parkerings talens utformning för Visby innerstad har vid flera tillf:'illen 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 Visb y
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 biltraflken i innerstaden. Förvaltningens bedömning
är att det inte kan anses klarlagt att det flnns ett sådant direkt samband, om det inte
samtidigt flnns ett godtagbart alternativ, exempelvis kollektiv traftk. Bedömningen är att
ny bebyggelse och i vissa fall ändrad användning av beftntlig 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 för Visby innerstad,
anpassade till en hållbar stadsutveckling 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 stadsutveckling 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 Fohlins yrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut och
flnner att byggnadsnämnden bifaller Meit Fohlins yrkande.

Expedieras: Regionsstyre/sen

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-11-23

Handlingar till

Ärende 13

Inkluderande ansökningar, blanketter
och enkäter för transpersoner. Motion av

Elin Bååth (Fi)
Innehåll

• Regionstyrelsens förslag 2015-10-29, § 323
• Motion 2015-03-30
• Ledningskontoret 2015-09-23

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-10-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-10-06

Rs § 323
Au § 310

Motion. Inkluderande ansökningar, blanketter och enkäter för
transpersoner
RS 2015/229

- Motion 2015-03-14
- Ledningskontoret 2015-09-23

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad då beslutad jämställdhetsplan 2016-2018 behandlar
begreppet annan könsidentitet.

Elin Bååth (Fi) 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 handlingar som riktar sig internt till medarbetare samt externt till
medborgare. 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. Vid
genomförandet av nästa medarbetarenkät kommer ”Annat” att läggas till som ett tredje
alternativ.
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.
Arbetsutskottet föreslår, efter yrkande av Brittis Benzler (V), att då beslutad
jämställdhetsplan 2016-2018 (RF § 246, 2015-10-12) behandlar begreppet annan
könsidentitet anses motionen besvarad i och med detta beslut.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

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 14/3 2015

Ärendenr RS 2015/229

Ledningskontoret

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 (Fi) 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 viljeinriktning om att utvidga definitionen av kön i jämställdhetsplansarbetet med en tredje
könskategori. Region Gotland har för avsikt att successivt införa annan könsidentitet som
ytterligare benämning utöver man och kvinna.
Idag är det inte möjligt att tillämpa fullt ut eftersom regionens statistikgrundande system och andra
verktyg inte är så konstruerade. Definitionen annan könsidentitet införs från 2016 i de
regiongemensamma medarbetarenkätsundersökningar som genomförs.”
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 Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2015/229

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 Kommuner 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.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Exp till:

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-11-23

Handlingar till

Ärende 14

Bygg sprängkistor/-tunnlar. Motion av

Ulf Klasson (FP)
Innehåll

• Regionstyrelsens förslag 2015-10-29, § 324
• Motion 2015-04-27
• Ledningskontoret 2015-09-07
• Tekniska nämnden 2015-08-26, § 183

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-10-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-10-06

Rs § 324
Au § 311

Motion. Bygg sprängkistor/-tunnlar
RS 2015/287

- Motion 2015-04-25
- Ledningskontoret 2015-09-07

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås.

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 Klintehamn.
Som skäl för sina yrkanden anför förslagsställaren det försämrade försvarspolitiska läget
i Europa.
Tekniska nämnden har i beslut § 183/2015 behandlat motionen och då föreslagit
följande svar på motionen: Region Gotland 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 försvarsförberedelser 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 försvarstekniska åtgärder bör baseras på nationella direktiv. Motionen
bör därför avslås.
Yrkande

Johan Thomasson (FP) yrkar att motionen bifalls.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det avslagits.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

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 försvarspolitiska 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.
Även 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 försvarspolitiskt
utsatta region, det ärnalla partier vara överens om. Kan vi då ytterligare fördröja ett
eventuellt fientligt angrepp genom att bygga dessa enkla fördröjande försvarsanläggningar, bör vi inte tveka. Det gäller dels i den redan stora befintliga kajen i Slite, men
även i de nya hamn/kajanläggningarna ”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 för
sprängkistor/-tunnlar vid projektering/byggande av kryssningskaj i Visby
samt nya hamnen i Klintehamn.

Folkpartiet Liberalerna
Ulf Klasson

Ärendenr RS 2015/287

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt

Datum Den 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 Klintehamn.
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 Gotland 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
försvarsförberedelser 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
försvarstekniska åtgärder bör baseras på nationella direktiv. Motionen bör därför avslås.
Ledningskontoret

Per Lindskog
T f regiondirektör

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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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

TN §

183

Motion. Bygga sprängkistor och sprängtunnlar i hamnar
på 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 regionfullmäktige besvaras med att:
• Region Gotland skall avvakta nya/ändrade nationella direktiv, som utifrån en
nationell bedömning av det säkerhetspolitiska läget, kan påkalla
försvarsförberedelser på infrastruktur.
•

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

Ulf Klasson, Folkpartiet Liberalerna, har i en motion till Gotlands regionfullmäktige yrkat
på:
”Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att påbörja projektering av sk sprängkistor i Slite hamn,
alternativt tar upp diskussionen med regeringen om att bygga dessa anordningar.
Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att planera för sprägkistor/-tunnlar vid
projektering/byggande av kryssningskaj i Visby samt nya hamnen i Klintehamn.
Ulf Karlsson skriver i inledningen på sin motion att ”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 försvarspolitiska 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.
Även om man avstod från att bygga in dessa så kallade sprängkistor i konstruktionen av Slitekajen, en
tidigare självklar skyddsåtgärd i varje svensk bro, landningsbana och kaj av betydelse, så är det inte för
sent. 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 försvarspolitiskt utsatta region, det
är alla partier överens om. Kan vi då ytterligare fördröja ett eventuellt fientligt angrepp genom att bygga
dessa enkla fördröjande försvarsanläggningar, bör vi inte tveka.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

Forts § 183
Det gäller dels i den redan stora befintliga kajen i Slite, men även i de nya hamn-/kajanläggningarna
”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 sprängkistor i Slite
hamn, alternativt tar upp diskussionen med regeringen om att bygga dessa anordningar.
• Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att planera för sprängkistor/-tunnlar vid
projektering/byggande av kryssningskaj i Visby samt nya hamnen i Klintehamn.”
Förvaltningens 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 försvarsförberedelser, avseende infrastruktur, är det något som regleras på
nationell nivå och inte av en enskild Region/kommun. Region Gotland skall som tidigare
följa de direktiv som finns/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 försvarsförberedelser på
infrastruktur.
Region Gotland skall fortsatt, även i kommande byggprojekt, följa de direktiv som gäller
vad avser försvarsförberedelser av infrastruktur.
___
Protokollsutdrag
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-11-23

Handlingar till

Ärende 15

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

Nypelius (C), Simon Härenstam (M) och
Johan Thomasson (FP)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-10-29, § 340
• Motion 2015-06-15
• Ledningskontoret 2015-08-21

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-10-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-10-19--20

Rs § 340
Au § 333

Motion. Fördjupad granskning av intern styrning och kontroll av
hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning
RS 2015/407

- Motion 2015-06-15
- Ledningskontoret 2015-08-21
- Regionstyrelsen 2015-09-17, § 287

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad genom nedanstående förslag till åtgärd.

Eva Nypelius (C) m fl har skrivit en motion där de yrkar att en oberoende fördjupad
granskning avseende den interna styrningen och kontrollen av hälso- och sjukvårdsnämnden och förvaltningen genomförs. Bakgrunden är enligt motionärerna att det i
dagsläget är svårt att bedöma om hälso- och sjukvården har en ändamålsenlig och
kostnadseffektiv verksamhet och om den finansiella rapporteringen är tillförlitlig.
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 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.
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 strukturella problem utifrån ett koncernstyrningsperspektiv.
Ledningskontoret bedömer att i nuvarande skede är detta det mest ändamålsenliga sättet
att belysa den problematik motionärerna vill ha belyst.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-10-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-10-19--20

Rs § 340

Yrkande

Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M) och Johan Thomasson (FP) yrkar att motionen
bifalles på så sätt att SKL:s analysgrupp får uppdraget att genomföra en fördjupad
granskning.
Ordförande yrkar bifall till ledningskontorets förslag att särskilt fokus läggs på hälsooch sjukvården vid den genomlysning av regionens ekonomi som SKL:s analysgrupp
kommer att genomföra enligt tidigare beslutat uppdrag (RF § 181, 2015-06-15).
Ordförande finner att ledningskontorets förslag vunnit bifall.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Motion:

Fördjupad granskning avseende den interna styrningen och
kontrollen av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Sjukvården på Gotland har under många år haft stora underskott i sin verksamhet och
underskottet för 2015 fortsätter att öka och närmar sig nu enligt prognos ca 70 miljoner
kronor.
Det är i dagsläget svårt att bedöma om hälso- och sjukvården har ändamålsenlig och
kostnadseffektiv verksamhet och om den finansiella rapporteringen är tillförlitlig.
Det pågår åtgärder inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att komma tillrätta med
underskotten och arbetet med bland annat Struktur 2015 har förutsättningar att bidra till
detta.
Men de återkommande underskotten och de återkommande problemen avseende
exempelvis bemanning och arbetsbelastning för personalen inom sjukvården på Gotland gör
att det behövs en fördjupad granskning avseende den interna styrningen och kontrollen av
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Den oberoende fördjupade granskningen av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bör därför
exempelvis besvara följande frågor:
•
•
•
•
•
•
•

Hur är styr- och kontrollprocessen i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upplagd?
Hur fungerar tillsynen av styr- och kontrollprocessen?
Görs väsentlighets- och riskanalyser av verksamheten och hur beaktas dessa i den
interna styr- och kontrollprocessen?
Vilka styrningsåtgärder och kontrollaktiviteter förekommer?
Finns tydliga informationskanaler inom Hälso- och sjukvården såväl vad avser nya
regler/rutiner som när man internt upptäckt brister i organisationen?
Hur säkerställs att förbättrings- och förändringsförslag tas tillvara?
Hur säkerställs att medarbetarna är delaktiga i förbättrings- och förändringsarbetet?

Med anledning av ovanstående yrkar vi;
att en oberoende fördjupad granskning avseende den interna styrningen och kontrollen av
Hälso- och sjukvårdsnämnden och förvaltningen genomförs.
För Borgerlig samverkan 2015-06-15

Eva Nypelius
Centerpartiet

Simon Härenstam
Moderaterna

Johan Thomasson
Folkpartiet

Ärendenr RS 2015/407

Ledningskontoret

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 kontrollen av hälso- och
sjukvårdsnämnden och förvaltningen genomförs. Bakgrunden är enligt motionärerna
att det i dagsläget är svårt att bedöma om hälso- och sjukvården har en ändamålsenlig
och kostnadseffektiv verksamhet och om den finansiella rapporteringen är tillförlitlig.
Bedömning

Problematiken kring kostnadsutvecklingen och styrningen av hälso- och sjukvården
är, som motionärerna också påtalar, ingen ny fråga och är heller ingen fråga som är
specifik för Gotland. Samtidigt ligger årets prognostiserade underskott på nivåer som
är högre än på många år och ger stora återverkningar på hela Region Gotlands
verksamhet. En orsak som spetsat till situationen är den drastiska minskningen av
olika typer av stimulansbidrag, särskilt den sk kömiljarden som under ett par år
skapat en situation där verksamhetens grundläggande ekonomiska obalans inte synts
tydligt.
Genom åren har olika åtgärdsprogram tagits fram, senast nu, som också nämns i
motionen, Struktur 2015. Det finns en hög medvetenhet i hälso- och
sjukvårdsledningen om de problem som måste 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 drivs av hälsosjukvårdsledningen. I rådande situation är därför ledningskontorets bedömning att
en oberoende granskning som specifikt riktar sig mot styrningen och kontrollen av
hälso- och sjukvården försvagar dess ledning i det systematiska arbete som pågår.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

1 (2)

Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2015/407

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)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-11-23

Handlingar till

Ärende 16

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
b)

Renée Lingströms (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

c-f) Hanna Lenholms (S) avsägelse från uppdragen som ledamot i
regionfullmäktige, ersättare i regionstyrelsen, ledamot tillika vice
ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden samt ledamot i beslutgrupp
för bidrag till politiska ungdomsorganisationer.

Änr

Renée Lingström
Hörsne Dibjärs 139
622 58 Romakloster

2015-10-11

2015 -10-1 3
REGION GOTLAND

Region Gotland
621 81 Visby

Avsägelse av uppdrag
Undertecknad, Renée Lingström (S) avsäger mig härmed mitt uppdrag som ersättare i Barn- och
Utbildningsnämnden.
Hörsne 2015-10-11

Renée Lingström

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

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-11-23

Handlingar till

Ärende 17

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
• Elsie Hanssons medborgarförslag om att ge invånarna på Gotland information
om de potentiella hälsoriskerna med elektromagnetiska fält. (Inkom 2015-1005) RS 2015/595
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
• Jennifer Nilssons medborgarförslag om gratis cykelhjälmar för eleverna på
gymnasiesärskolan. (Inkom 2015-10-07) RS 2015/604
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden.
• Helena Aasands medborgarförslag om att ersätta parkeringsautomaterna mot
parkeringskort som byts varje år. (Inkom 2015-10-09) RS 2015/608
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Roland Stenbergs medborgarförslag om att utveckla busshållplatsen ”Norra
Kustvägen” i Klintehamn, linje 10. (Inkom 2015-10-09) RS 2015/609
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
• Dan Perssons och Lars Lundströms medborgarförslag om att Region Gotland och
dess egna företag bör struktureras som platt organisation. (Inkom 2015-10-14)
RS 2015/632

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Johan Alströms medborgarförslag om att anordna en återvinningscentral
innanför murarna eller precis utanför. (Inkom 2015-10-16) RS 2015/641
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Lou Boéthius’ medborgarförslag om att ändra parkeringstid till 24 timmar.
(Inkom 2015-10-16) RS 2015/642
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Änr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2015 -10- 1 G
REGION GOTLAND

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

Återvinning innanför murarna alt. i närhet precis
utanför.

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

Bor själv innanför murarna och försöker att använda
bil så lite som möjligt. Kan dock bara källsortera glas
(Atterdags), övriga material måste köras
återvinningen som för övrigt har lite kassa tider om
en jobbar kontorstider.

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

JX]
d"]

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

NamntertfninpX

2015-10-16

M

/
./\

/l

_____

-~

—--^*

Namnfbrtydligblide

Johan Alström
Skeppargatan 16

Adress

Postadress

621 57 Visby
E-postadress

dbjohan@hotmail.com
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-11-23

Handlingar till

Ärende 18

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Innehåll
• Kerstin Petterssons medborgarförslag om gratis broddar till alla över 65 år som
bor på Gotland. RS 2014/33
• Socialnämnden 2015-09-16, § 116
• Medborgarförslag (Inkom 2014-01-16)
• Hans A Svenssons medborgarförslag om att bibehålla servicelinjen i
stadstrafiken. RS 2012/647
• Tekniska nämnden 2014-11-19, § 245
• Medborgarförslag (Inkom 2012-11-21)
• Christer Finns medborgarförslag om en fast hållplats på busslinje 12 vid Väte
Juves på väg 142. RS 2014/169
• Tekniska nämnden 2015-09-23, § 215
• Medborgarförslag (Inkom 2014-03-25)
• Åsa Mårtenssons medborgarförslag om busskur samt övergångsställe i Endre.
RS 2014/535

• Tekniska nämnden 2015-09-23, § 216
• Medborgarförslag (Inkom 2014-09-25)
• NNs medborgarförslag om att ta bort busskortet och låta elever upp till 20
år åka gratis. RS 2012/192
• Tekniska nämnden 2015-09-23, § 217
• Medborgarförslag (Inkom 2012-03-28)
• Eva Bofrides medborgarförslag om beläggningen på inre parkeringen på
Visborg, f.d. kaserngården. RS 2015/347
• Tekniska nämnden 2015-09-23, § 218
• Medborgarförslag (Inkom 2015-05-20)

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

20U -01- 16
REGION GOTLAND

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

Att erbjuda gratis broddar til alla över 65 år som bor
på Gotland (folkbokförda).

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

Detta erbjudande visar på omtanke om den enskilde
personen (minskad risk för fall och det lidande det
kan innebära). Dessutom minskade kostnader för
sjukvården genom färre frakturer med dyra
sjukvårdskostnader som följd.

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

[x]
Fl

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

2014-01-14

Namnteckning,

'MMJI/l/lr

f

)

'^iM&M/l^

Namnförtydligande

Kerstin Pettersson
Vibble Bygelgatan 8

Adress

Postadress

622 59 Visby
kerstin.62@telia.com

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-11-19

TN §

245

AU §

162

Medborgarförslag, behåll Servicelinjen

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Enligt tidigare taget beslut ska inte servicelinjen tas bort.

Hans Svensson föreslår i ett medborgarförslag: " Bibehåll Servicelinjen för att tillgodose
transport- och kulturbehovet för dem som har och möter problem då det gäller att ta sig fram på gator
och i gränder. "
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på förslaget och efter ett tidigare beslut i
tekniska nämnden är det inte aktuellt att lägga ner servicelinjen.
Servicelinjen består av tre kollektivtrafiklinjer i Visby, Norr/Bingebylinjen,
Innerstadslinjen samt Lännalinjen.
Bussen kör två turer varje vardag per linje. Det finns inga fasta hållplatser utan bussen
stannar där resenären vinkar till sig bussen. Bussen kör lugnt och är enkel att stiga på,
det finns två rullstolsplatser.
___
Protokollsutdrag:
RS
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

REGION GOTLAND
MEDBORGARFÖRSLAG 2012 -11- 21
Till
Regionfullmäktige i
Registraturen
Region Gotland
621 81 VISBY
Förslaget
Skriv har kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Bibehåll Servicelinjen för att tillgodose transport-och kulturbehovet för
dem som har och möter problem då det gäller att ta sig fram på gator och
i gränder.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit Räcker inte
Utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Vad decentraliseringen av kommunbiblioteket skulle medföra för nackdel
skulle kompenseras genom att man kompletterade stadstrafiken med en
linjesträckning så att man skulle kunna ta sig ner till Almedalen - blev den
så kallade Servicelinjen.

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

Datum

121120

x<

tf$^
Namnförtydligande

Adress
Postadres
E-postadress

A

77

j?

h^t4&)-4/

Hans A Svensson

Stjärngatan 16 C
621 40 Visby
smldyr@telia.com

C;/Mina Dokument/DokumentsamlingMedborgarf5rslag/RegionBlankettl21120

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-09-23

TN §

215

Medborgarförslag, En hållplats på busslinje 12, vid Väte
Juves på väg 142 vid den södra avtagsvägen mot
Atlingbo kyrka

AU §

133

TN 2014/1241

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget.

Christer Finn föreslår i ett medborgarförslag att:
En till hållplats på busslinje 12, vid Väte Juves på väg 142 vid den södra avtagsvägen mot Atlingbo
kyrka.
Motiveringen är att det finns många boende som pendlar till Visby därifrån och att det även finns
verkstäder, kontor och stuguthyrning som är aktivt året runt.
Bedömning
Teknikförvaltningen bifaller medborgarförslaget. Därmed ska inom snar framtid, innan
årsskiftet 2015/2016, en ny hållplats utplaceras i direkt anslutning till det önskade läget
så gott detta är möjlig ur trafiksäkerhetssynpunkt.
___
Protokollsutdrag
RS, förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

MEDBORGARFÖRSLAG

i

Gotland

Ånr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

-03- 2 5
REGION GOTLAND

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

En till hållplats på busslinje 12, vid Väte Juves på
väg 142 vid den södra avtagsvägen mot Atlingbo
kyrka.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

l & ikring Juves bor & arbetar en hel del folk. Här
fi n ns både verkstäder & kontor, stuguthyrning som
är aktiv året runt med tillhörande spä mm.
bostäderna är både egna gårdar, villor & lägenheter
Flera som bor här är barn, flertalet vuxna pendlar
& från Visby varje dag. Jag tror att en fast hållplats
skulle öka bussåkandet!
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

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

Namnteckning^-""^?

2014-03- 13

./

*^^Z=r*~
Namnförtydligande

Christer Finn
Väte Juves 107c
62240 Romakloster
christerfinn@hotmail.com

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-09-23

TN §

216

Medborgarförslag, Busskur samt övergångsställe i
Endre

AU §

134

TN 2014/2920

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om busskur men ska mer
ingående se över förslaget om upprättande av övergångställe.

Åsa Mårtensson föreslår i ett medborgarförslag: Busskur på höger sida, samma sida som
bygdegården, i Endre. samt övergångsställe skola-bygdegård Endre.
Motivering;
I dagsläget finns enbart en kur på motsatta sidan där skolan ligger. Förslaget tar även upp att ett
övergångsställe bör upprättas mellan Skola och bygdegården i Endre. Många barn utnyttjar buss linje
41 som passerar där och därmed vill de ha en kur även på motsatt sida som nuvarande.
Många barn rör sig även över vägen då bygdegård och fotbollsplan är på
motsatt sida som skolan, därför skulle det vara bra med ett övergångsställe.
Bedömning
Teknikförvaltningen avslår förslaget om busskur. Detta beror enbart på det ekonomiska
läget. Skulle detta i framtiden bli bättre så skulle frågan kunna beaktas igen.
Förvaltningen bedömer dock att förslaget om ett övergångsställe är något som bör ses
över. Därför föreslås att trafikplanerare på enheten Mark och stadsmiljö på Region
Gotland ombeds att mer ingående utreda frågan om eventuellt övergångställe.
___
Protokollsutdrag:
RS, förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-09-23

TN §

217

Medborgarförslag. Ta bort busskortet helt och låt elever
upp till 20 år åka gratis

AU §

135

TN 2012/1041

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås.

I ett medborgarförslag förelås att: Ta bort busskortet helt och låt elever upp till 20 år åka
gratis. Inför istället ett feriekort.
Motivering:
Jag tycker att man borde ta bort hanteringen av alla busskort till elever. Istället får eleverna åka gratis
och visa upp legitimation att de är under 20 år. På så sätt skulle kommunen kunna spara in lite
pengar på både kort och hantering. Utveckla istället ett feriekort till eleverna. Det kortet skulle kunna
kosta ca 250kr.
Bedömning
Teknikförvaltningen avslår medborgarförslaget. Detta för att det är svårt för alla
ungdomar att legitimera sig. Det styrks då heller inte om personen är folkbokförd på
Gotland eller inte. Då det även är möjligt att ladda på andra produkter så som stadskort
eller reskassa för resor i stadstrafiken så kan det ändå bli aktuellt för många elever att ha
busskort.
Vad gäller förslaget om feriekort så är detta en inaktuell fråga, då det i dagsläget är gratis
att resa i landsbygdstrafiken under hela året med bussiga kortet.
___
Protokollsutdrag
RS, förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-09-23

TN §

218

Medborgarförslag. Beläggning på inre parkeringen på
Visborg, f.d. kaserngården

AU §

136

TN 2015/1691

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget bifalls eftersom Region Gotland redan för dialog om detta
med vår hyresvärd

Föredragande; Avdelningschef Fastighetsförvaltningen, Björn Sandqvist.
Eva Bofride föreslår i ett medborgarförslag:
Region Gotland tar initiativ till en dialog med fastighetsägaren om beläggning på den
gamla kaserngården på Visborg.
Motivering;
Det finns ingen som absolut kräver att planen ska vara grusbelagd.
Bedömning
Kaserngården på Visborg ägs av en gemensamhetsanläggning, bestående av fyra
fastighetsägare. Region Gotland har i tidigare dialoger med sin hyresvärd framfört
önskemål om att hårdgöra ytan. Det svar vi har fått av hyresvärden är att man måste
införa en avgift för att finansiera beläggningen. Då Region Gotland inte äger eller är
med i gemensamhetsanläggningen på Visborg, utan endast är hyresgäst så kan vi bara
framföra våra önskemål till hyresvärden. För att en beläggning av kaserngården ska ske
måste de fyra ägarna i gemensamhetsanläggningen vara överens.
___
Protokollsutdrag
RS, förslagsställaren

Justerare:

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

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

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

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

2015-05-19

Namntec*rm^-"7

/

Narrtnfertyaligande

•

)

Eva Bofride
Irisdalsgatan 105

Adress

Postadress

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

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

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

Visby 2015-05-19

Eva Bofride
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

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

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

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

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

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

peab.se

Eva Bofride
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

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

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

Hej!

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

Region

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

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

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

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

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-11-23

Handlingar till

Ärende 19-22

Interpellationer
Innehåll
• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Björn Dahlströms (C)
interpellation om gotländsk livsmedelsstrategi. RS 2015/623
• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Alexander Janssons
(C) interpellation om jobb på norra Gotland. RS 2015/624
• Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maeckers (MP) svar
på Mats Hedströms (M) interpellation om ambulansverksamhetens
inställelsetider. RS 2105/625
• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Elin Bååths (Fi)
interpellation om antirasistiskt arbete. RS 2015/626

Interpellation

Till Regionstyrelsens ordförande

Ang. Livsmedelsstrategi
Det pågår ett arbete på Länsstyrelsen och hos livsmedelsföretag och
lantbruksorganisationer med att ta fram en gotländsk livsmedelsstrategi.
1. På vilket sätt blir vi politiker delaktiga i detta arbetet?
2. Hur ser tidsschemat ut för detta arbete?

Lärbro 20151012

Björn Dahlström

Interpellation

Till Regionstyrelsens ordförande

Ang. jobb på norra Gotland
I samband med att Regeringen tog beslut om att göra stora markområden på
norra Gotland till Natura 2000-område och därmed slå undan förutsättningarna
för många arbetstillfällen på norr så utlovades ett åtgärdspaket på 100 miljoner
för att stimulera till framtagande av nya arbetstillfällen.
1. På vilket sätt är stenindustrin delaktig i arbetet med detta åtgärdspaket?
2. Vilka målsättningar finns för att de som snart riskerar bli arbetslösa skall
kunna få jobb som gör att de har möjlighet att bo kvar på norra Gotland?

Lärbro 20151012

Alexander Jansson

Slite 2015-10-08
INTERPELLATION:

Ambulansverksamhetens inställelsetider

TILL:

Ordförande Hälso- och Sjukvårdsnämnden

Från det att ett larm inkommer med begäran om ambulans och till att begärd
ambulans når utryckningsadress finns enligt avtal ett antal minuter som skall
infrias.

Jag vill nu veta följande:
- hur många minuter är inställelsetiden per ambulansområde?
- vid hur många tillfällen har ambulanserna inte klarat avtalad inställelse tid per
område?
- om böter erlagts, ange belopp per område?

Slite den 8 oktober 2015
Mats Hedström (M)

Interpellation: Antirasistiskt arbete
Till:
Regionstyrelsens ordförande

Rasistiska krafter vinner allt mer mark i Europa, både i parlament och på gatorna.
Sverige är tyvärr inget undantag. Rasismen tar sig uttryck på många olika nivåer - i
allt från diskriminering i kontakt med myndigheter till direkt våld. I januari 2015
lämnade FN en rapport av en granskning av hur Sverige följer FN-konventionerna
för mänskliga rättigheter. I rapporten riktas skarp kritik: ”Det är oroande med allt
fler rapporter om hatbrott mot minoriteter som muslimer, afrosvenskar, romer och
judar i Sverige, särskilt från högerextremistiska politiker. Det omfattar även fysiska
attacker och attacker mot deras religiösa platser. Bekymrande är också ökningen av
hatbrott i medierna och på internet.” Att hatbrott mot romer ökar framkommer
även i rapporter av den statliga Kommissionen mot antiziganism.
När Gotland nu säger ”Refugees Welcome”, och tar emot allt mer människor som är
på flykt, blir det förebyggande och strukturerade antirasistiska arbetet än viktigare,
för att Gotland verkligen ska vara ett välkomnande, tryggt och inkluderande
samhälle för alla.

Mina frågor är därför:
- Hur ser Regionstyrelsen på behovet av ett strukturerat antirasistiskt arbete?
- Hur ser Region Gotlands antirasistiska arbete för närvarande ut?

Elin Bååth, Feministiskt initiativ

2015-10-07

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-11-23

Handlingar till

Ärende 23

Information
Innehåll
• Regionstyrelsens beslut 2015-10-29, § 307, Region Gotland ansluter sig till
Tekniksprånget - praktikprogram för gymnasieelever från
naturvetenskapliga och tekniska programmen.

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-10-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-10-06

Rs § 307
Au § 293

Tekniksprånget - praktikprogram för gymnasieelever från
naturvetenskapliga och tekniska programmen
RS 2015/36

- Ledningskontoret 2015-09-02

Regionstyrelsens beslut
•

Regionen ansluter sig till Tekniksprånget genom att teknikförvaltningen tar emot
minst en praktikant under våren 2016.

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.
Regionfullmäktige beslutade (i § 29, 2014-10-27) att ge regionstyrelsen i uppdrag att
utreda regionens möjligheter att ansluta sig till Tekniksprånget. Ledningskontorets
utredning visar att teknikförvaltningen ställer sig positiv till att ansluta sig till
Tekniksprånget. Teknikförvaltningen tar emot minst en praktikant under 2016.
Kostnaderna för praktikantlön, sociala avgifter och eventuellt andra utgifter ansvarar
förvaltning för.
Ledningskontoret bedömer att regionen bör ansluta sig till Tekniksprånget.
Expediering:

Ledningskontoret - HR-enheten f v b teknikförvaltningen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

