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Delårsrapport 1 för 2016
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-02, § 112
• Ledningskontoret 2016-04-29

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-06-02
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-05-09-11, 13

Rs § 112
Au § 119

Delårsrapport 2016:1
RS 2016/49

- Ledningskontoret 2016-04-29

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
1. Resultatkrav enligt regionfullmäktiges beslut 25 april 2016 (RF § 57) ska genomföras.
Beslutet innebar att kultur- och fritidsnämnden har ett resultatkrav på 1,5 miljoner
kronor, barn- och utbildningsnämnden 11 miljoner kronor, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2,5 miljoner kronor, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt
byggnadsnämnden 1 miljon kronor vardera. Nämnder med intern serviceverksamhet
har resultatkrav på 7 miljoner kronor gällande tekniska nämnden samt 16 miljoner
kronor totalt för regionstyrelsens förvaltningar ledningskontoret och serviceförvaltningen. Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ska lämna ett
resultat enligt budget för 2016.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att, i samarbete med hälso- och sjukvårdsnämnden och
socialnämnden, kvalitetssäkra och följa upp planerade och beslutade åtgärder samt
nämndövergripande frågor för att nå ekonomisk balans inom respektive nämnd.
Uppdraget återrapporteras i samband med den ordinarie uppföljningsprocessen.
3. Regionstyrelsen ser mycket positivt på resultatet av försök med tidiga och intensiva
rehabiliteringsinsatser i hemmet och föreslår att socialnämnden får följande uppdrag.
a. Återuppta satsningen på arbetssättet inom befintlig resurstilldelning.
b. Förtydliga redovisningen av de ekonomiska förutsättningarna samt den samlade
besparingen inom socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden till budgetavstämningen 2016.
4. Investeringar som är budgeterade 2016 (via årsbudget och kompletteringsbudget)
och som ännu inte gått ut på anbudsförfrågan får inte påbörjas under 2016. Detta
gäller inte nämndernas potter och projekt enligt beslutad VA-plan. Undantagna är
AMV infektion, Vårdcentral Slite (ombyggnad), Abborren ny reservkraft, Törnekvior
ny förskola Visby, Broväg/Norra Hansegatan cirkulationsplats och
hygieniseringsanläggning på Fårö.
5. Investeringsbudget 2017-2018 revideras inför budgetavstämningen hösten 2016.
Revideringen ska ta hänsyn till investeringsstopp, senaste investeringsprognos samt
övriga relevanta omständigheter.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-06-02
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-05-09-11, 13

Rs § 112 forts
Au § 119

Regionstyrelsens beslut
6. Inköp får endast genomföras inom gällande regiongemensamma avtal.
7. Serviceförvaltningen får i uppdrag att påskynda projektet gällande certifierade
inköpare.
8. Ledningskontoret får i uppdrag att, i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen, kvalitetssäkra och följa upp planerade och
beslutade åtgärder för att nå ekonomisk balans inom respektive förvaltning samt
stödja förvaltningarna i arbetet med att effektivisera samverkande processer.
9. Tekniska nämnden får i uppdrag att till regionstyrelsen 2016-09-22 återkomma med
följande.
a. Redovisning av hittills genomförda delprojekt i VA-planen inklusive utfall av
kostnader jämfört med planen.
b. Analys av genomförande av återstoden av planen utifrån tillgängliga resurser och
med prioritering att hantera vattenbristsituationen
10.Ledningskontoret får i uppdrag att redovisa konsekvensbeskrivningar gällande
investeringar som ej påbörjas 2016, inklusive anbud och medfinansieringar, vid
regionstyrelsens sammanträde 2016-06-16.

Delårsrapport 2016:1 omfattar perioden januari-mars 2016 och är i huvudsak inriktad på
ekonomi. Bedömningen av ekonomin bygger i huvudsak på de prognoser som nämnder/förvaltningar har gjort samt senaste prognos (februari 2016) på skatter, statsbidrag
och övriga poster inom finansförvaltningen.
Ett negativt resultat prognostiseras vid årets slut på -12 miljoner kronor (mnkr) vilket är
46 mnkr lägre än det budgeterade resultatet på +34 mnkr.
Nämndernas budgetavvikelse uppgår enligt prognosen till -60 mnkr. Regionstyrelsens
förvaltningar, ledningskontoret och serviceförvaltningen, redovisar sammanlagt en
prognos på +16 mnkr, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden +7 mnkr, tekniska
nämnden +7 mnkr och kultur- och fritidsnämnden +1,5 mnkr. Hälso- och sjukvårdsnämnden har en negativ prognos på -68 mnkr och socialnämnden -25 mnkr. Övriga
forts
nämnder redovisar en prognos i balans med budget eller små avvikelser.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-06-02
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-05-09-11, 13

Rs § 112 forts
Au § 119

Ett överskott mot budget på 14 mnkr beräknas på skatteintäkter och bidrag (prognos
från februari 2016). Även finansnettot är positivt jämfört med budget med 3,5 mnkr. I
2016 års budget finns en budgeterad besparing på 10 mnkr för ett effektivare lokalutnyttjande. På viket sätt besparingen ska genomföras är ännu inte beslutat och därför
inte medräknat i den här prognosen vilket gör att motsvarande underskott beräknas.
Övriga poster inom finansförvaltningen beräknas hamna i nivå med budget.
Nettokostnadsutvecklingen jämfört med samma period föregående år är 0,1 procent. De
externa intäkterna har ökat med 17,4 procent och de externa kostnaderna har ökat med
3 procent. Personalkostnaderna har ökat med 3,1 procent. Lönerevisionen motsvarar
2,5 procent.
Antal anställda har minskat med 37 jämfört med årsskiftet och uppgår nu till 6 220
personer. Sjukfrånvaron är fortsatt hög och uppgår nu till 5,7 procent. Särskilt fokus
behöver sättas på sjukfrånvaron under året.
Investeringsprognos inklusive exploateringar uppgår till 826,5 mnkr och budgeten
uppgår till 901,7 mnkr.
Regionfullmäktiges beslut om att införa resultatkrav på vissa nämnder ser ut att uppnås
av samtliga berörda nämnder utom barn- och utbildningsnämnden. Varken socialnämnden eller hälso- och sjukvårdsnämnden har till den här rapporten kunnat redovisa
eller vidta åtgärder som är så kraftiga att man bedömer sig kunna uppnå ett resultat i
nivå med budget.
Koncerncontroller Niclas Ohlander redovisar beskrivning över vilka investeringar som
inte ska påbörjas 2016 enligt beslut i arbetsutskottet 2016-05-09--11, -13.
Ledningskontoret föreslår att investeringsbudget 2017-2018 revideras inför
budgetavstämningen hösten 2016 och att denna revidering tar hänsyn till
investeringsstopp, senaste investeringsprognos samt övriga relevanta omständigheter.
Yrkanden
•

Brittis Benzler (V) yrkar att konsekvensbeskrivningar gällande investeringar som ej
påbörjas 2016, inklusive anbud och medfinansieringar, redovisas vid regionstyrelsens
sammanträde 2016-06-16.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-06-02
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-05-09-11, 13

Rs § 112 forts
Au § 119

•

Isabel Enström (MP) yrkar att regionstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att till
regionstyrelsen 2016-09-22 återkomma med:
−

en redovisning av hittills genomförda delprojekt i VA-planen inklusive utfall av
kostnader jämfört med planen

−

en analys av genomförande av återstoden av planen utifrån tillgängliga resurser
och med prioritering att hantera vattenbristsituationen

Ordförande ställer proposition på båda yrkandena och finner att de vunnit bifall.
Expedieras:

Samtliga nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/49
29 april 2016

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Delårsrapport 2016:1
Förslag till beslut i regionstyrelsen

Diskuteras på regionstyrelsens arbetsutskott 9–11 maj 2016.

Sammanfattning

Delårsrapport 1 omfattar perioden januari-mars och är i huvudsak inriktad på
ekonomi. Bedömningen av ekonomin bygger i huvudsak på de prognoser som nämnder/förvaltningar har gjort samt senaste prognos (februari 2016) på skatter,
statsbidrag och övriga poster inom finansförvaltningen. I nämndernas
delårsrapporter redovisas också viktigare händelser under perioden. En kort
sammanfattning av respektive nämnds delårsrapport finns i slutet av den här
rapporten.
Ett negativt resultat prognostiseras vid årets slut på -12 mnkr vilket är 46 mnkr lägre
än det budgeterade resultatet på +34 mnkr.
Nämndernas budgetavvikelse uppgår enligt prognosen till -60 mnkr.
Regionstyrelsens förvaltningar, ledningskontoret och serviceförvaltningen, redovisar
sammanlagt en prognos på +16 mnkr, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden +7
mnkr, tekniska nämnden +7 mnkr och kultur- och fritidsnämnden +1,5 mnkr.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har en negativ prognos på -68 mnkr och
socialnämnden -25 mnkr. Övriga nämnder redovisar en prognos i balans med budget
eller små avvikelser.
Ett överskott mot budget på 14 mnkr beräknas på skatteintäkter och bidrag (prognos
från februari 2016). Även finansnettot är positivt jämfört med budget med 3,5 mnkr.
I 2016 års budget finns en budgeterad besparing på 10 mnkr för ett effektivare
lokalutnyttjande. På viket sätt besparingen ska genomföras är ännu inte beslutat och
därför inte medräknat i den här prognosen vilket gör att motsvarande underskott
beräknas. Övriga poster inom finansförvaltningen beräknas hamna i nivå med
budget.
Nettokostnadsutvecklingen jämfört med samma period föregående år är 0,1 procent.
De externa intäkterna har ökat med 17,4 procent och de externa kostnaderna har
ökat med 3 procent. Personalkostnaderna har ökat med 3,1 procent. Lönerevisionen
motsvarar 2,5 procent.
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Antal anställda har minskat med 37 jämfört med årsskiftet och uppgår nu till 6 220
personer. Sjukfrånvaron är fortsatt hög och uppgår nu till 5,7 procent. Särskilt fokus
behöver sättas på sjukfrånvaron under året.
Investeringsprognos inklusive exploateringar uppgår till 826,5 mnkr och budgeten
uppgår till 901,7 mnkr.
Regionfullmäktiges beslut om att införa resultatkrav på vissa nämnder ser ut att
uppnås av samtliga berörda nämnder utom barn- och utbildningsnämnden. Varken
socialnämnden eller hälso- och sjukvårdsnämnden har till den här rapporten kunnat
redovisa eller vidta åtgärder som är så kraftiga att man bedömer sig kunna uppnå ett
resultat i nivå med budget.
Resultaträkning, mnkr

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Resultat
jan - mars
976
-2 121
-58

Prognos
2016
4 100
-8 584
-231

Budget
2016
4 100
-8 528
-224

Bokslut
2015
4 177
-8 524
-229

-1 203
1 182
0
-3

-4 715
4 729
7
-33

-4 652
4 715
6
-35

-4 576
4 514
22
-23

-24

-12

34

-63

Bedömning

En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att
nämnderna klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Den
prognos som gjorts efter årets tre första månader pekar på ett underskott för
nämnderna på 60 mnkr. Den prognos som gjordes i februari visade ett underskott på
46 mnkr.
Prognosen för 2016 är mycket allvarlig. Kostnadsutvecklingen i jämförelse med mars
2015 är 0,1 procent för nämnderna, samma jämförelse mellan 2015 och 2014 visar på
en nettokostnadsutveckling på 14 procent. Problemet är inte kostnadsutvecklingen
just nu utan den höga kostnadsnivån. Eftersom 2015 års kostnader låg drygt 100
mnkr över budget och utvecklingen utgår från den nivån, finns inget utrymme för
ökade kostnader 2016.
Under 2016 finns inga tillfälliga bidrag liknande återbetalning av AFA premier som
hjälper upp resultatet. Det är av största vikt att nämnderna återfår balans i ekonomin
och att de åtgärder som påbörjats slutförs och ger resultat.
I samband med månadsrapporten i februari beslutade regionfullmäktige den 25 april
2016 att införa resultatkrav på vissa nämnder för att nå ekonomisk balans.
Sammanlagt läggs resultatkrav på 40 mnkr fördelat på alla nämnder förutom
socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden som enligt beslutet ska lämna ett
resultat i enlighet med budget.
Av de nämnder som ska lämna ett överskott mot budget har samtliga förutom barnoch utbildningsnämnden, byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden
lämnat en prognos som motsvarar resultatkravet eller överstiger det. Det samlade
resultatet för nämnder med resultatkrav är 33 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden
skriver i sin delårsrapport att man kommer att klara resultatkravet men prognosen är
ändå i nivå med budget. Det beror på att resursfördelningsmodellen inte fullt ut
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/49

kompenserade för det barn och elevantal som finns 2016. I budgetarbetet inför 2016
beräknades ett lägre antal barn än det faktiskt ser ut att bli. Detta motsvarar 11,6
mnkr. Det betyder att kravet på ett överskott på 11 mnkr enligt nämndens
bedömning inte ser ut att uppnås 2016.
När det gäller byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden så räknar de
just nu med att lämna ett överskott på 538 tkr respektive 416 tkr. Åtgärder ska vidtas
för att nå upp till resultatkravet.
För hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden beslutades om ett resultat i
nivå med budget. Prognosen ligger just nu på ett samlat underskott på 93 mnkr.
Socialnämnden har vidtagit ett antal åtgärder men de beräknas inte få effekt förrän
2017. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över åtgärder för att nå
ytterligare kostnadsminskningar. Nämnden äskar samtidigt medel innevarande år som
ska täcka kostnader uppkomna i samband med mottagandet av ensamkommande
flyktingbarn.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har vidtagit flera åtgärder för att minska underskottet.
Trots detta är utgångsläget till följd av det stora underskottet förra året svårt. För att
HSN ska klara att hålla budget krävs en negativ nettokostnadsutveckling. Det betyder
att nettokostnaderna 2016 måste vara lägre än 2015. Det krävs väldigt kraftiga
åtgärder för att det ska kunna infrias, så kraftiga att det nästan är omöjligt på kort
sikt. Nettokostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvårdsnämnden har varit +1,8
procent under årets första tre månader jämfört med 2015. Det är lågt men inte
tillräckligt för att nå ett resultat i nivå med budget.
Sammanställning per nämnd, mnkr

Nämnd
Regionstyrelsen

Budget
Utfall Avvikelse
jan- mars jan-mars jan-mars Budget Prognos
Helårs- Bokslut
2016
2016
2016
2016
2016 avvikelse
2015
68
63
5
236
220
16
29

varav
politikerorganisation
ledningskontoret
serviceförvaltningen

6
69
-7

6
67
-10

0
2
3

24
212
0

23
206
-9

1
6
9

2
11
16

Tekniska nämnden

47

47

0

188

181

7

11

varav
teknikförvaltningen
samhällsbyggnadsförvaltningen

34
13

34
13

0
0

137
51

130
51

7
0

12
-1

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

5
3

5
2

0
1

22
13

21
13

1
0

3
2

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

37
282

36
278

1
4

145
1 130

143
1 130

2
0

2
13

70

70

0

280

273

7

8

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

303
335

305
356

-2
-21

1 211
1 397

1 236
1 465

-25
-68

-46
-123

1 150

1 162

-12

4 622

4 682

-60

-101

Summa
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Investeringsprognos

Investeringsprognosen är mycket hög. Troligtvis blir inte utfallet så högt som
prognosen visar. Fortsatt bedömning och bevakning av investeringsutgifterna krävs
under året, inte minst ur likviditetshänseende.
I samband med februarirapporten togs beslut om att ta fram rutin för
regionstyrelsens godkännande av större investeringar, innan planering av dessa inleds.
Ledningskontoret föreslår att det i dagsläget inte inrättas ytterligare administrativa
rutiner avseende investeringar. Utfallet och prognoserna bör följas närmare i den
ordinarie uppföljningsprocessen samt på koncernledningsgruppen och
ekonomichefsnätverk.
Tabell: Investeringar, mnkr

Årsbudget
2016
32,3

Utfall
januari-mars
2016
9,9

Årsprognos
2016
27,7

0
20,3
12,0

0
0
9,9

0
15,7
12,0

Tekniska nämnden

742,6

66,4

703,6

varav
teknikförvaltningen
samhällsbyggnadsförvaltningen

735,2
7,3

65,3
1,1

696,5
7,1

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

0,8
0,2

0
0

0,8
0,2

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

1,9
48,7
9,6

0,1
2,0
0,5

1,9
48,7
9,6

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

16,5
49,1

0
2,1

8,5
25,5

901,7

80,9

826,5

Nämnd
Regionstyrelsen

varav
politikerorganisation
ledningskontoret
serviceförvaltningen

Summa

Kostnads och intäktsutveckling perioden januari - mars

Det har varit en relativt stor intäktsökning i perioden. Till stor del beror det på ökade
riktade statsbidrag för asylmottagande och även på de statsbidrag som riktar sig till
hälso- och sjukvård. Övriga intäkter som exempelvis taxor och avgifter är i princip
oförändrade.
Effekten av föregående års stoppaket avseende intern representation, utbildningar
och konferenser är påtaglig trots att stoppaketet formellt upphörde vid årsskiftet.
Kostnaderna är betydligt lägre än motsvarande period föregående år.
Kostnaderna för hyrpersonal fortsätter att öka snabbt. I posten förbrukningsmaterial
ligger även kostnader för läkemedel. Läkemedelskostnaderna är totalt drygt 4 mnkr
högre än föregående år.
Ökningen av övriga kostnader beror på att mer verksamhet köpts än föregående år.
Främst gäller det boende för ensamkommande flyktingbarn, placering av barn och
utomlänsvård.
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Tabell: Kostnader och intäkter januari-mars 2016 jämfört med januari-mars 2015 (inklusive interna poster)

Periodens utfall
Jan 16 - Mars 16
986,1

Periodens utfall
föregående år
Jan 15 - Mars 15
911,5

Procentuell
skillnad
8,2 %

784,7

760,9

3,1 %

5,6

5,2

7,8 %

Utbildning, kurs o konferensavgifter
Representation
Konsulter
Hyrpersonal
Förbrukningsmaterial, inventarier
Övriga kostnader
Summa kostnader

6,2
0,5
7,4
11,0
93,3
1 240,8
2 143,8

8,9
1,0
7,7
6,9
91,1
1 191,3
2 067,8

-30,1 %
-50,2 %
-4,2 %
59,4 %
2,4 %
4,2 %
3,7 %

Nettokostnad

1 157,7

1 156,3

0,1 %

Totala intäkter
Personalkostnader

varav övertid, mertid

Personalstatistik och personalkostnader

Personalkostnaderna har januari till mars 2016 ökat från 761 mnkr föregående år till
785 mnkr, 2016. Det motsvarar en ökning på 3,1 procent. Lönerevisionen 2015
motsvarar 2,5 procent.
Personalstatistik för mars finns ännu inte tillgänglig.
Personalstatistik finns till och med februari och det är de siffror som använts i den
här rapporten. Antal tillsvidareanställda har ökat med 31 jämfört med årsskiftet och
antal visstidsanställda har minskat med 68. Totalt har därmed antal anställda minskat
med 37 personer jämfört med årsskiftet.
På de flesta förvaltningar är skillnaderna små jämfört med årsskiftet. Ökning av antal
anställda på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen hänförs till läsårsvariationer.
Medarbetare slutar vid jullovet och nyanställningar görs vid vårterminens start.
Tyvärr upptäcktes en miss i rapportstrukturen i personalsystemet för sent för att den
skulle hinna åtgärdas innan förvaltningarna skulle ta ut statistik inför delårsrapport 1.
Det har därför varit svårt för förvaltningarna att göra några riktiga analyser.
Rapportstrukturen är nu ändrad och det är fortsättningsvis möjligt för varje chef att
se årsarbetare, faktiskt arbetad tid och sjuktal för sin verksamhet. Det går också att få
en bild på övergripande nivå men användarvänligheten är fortfarande inte optimal
när man från övergripande nivå ska göra analyser ner i organisationen.
Sjukfrånvaro

Trenden med ett ökande sjuktal fortsätter även om ökningen nu verkar ske
långsammare än i början av 2015. Det är kvinnors sjukfrånvaro som ökat mest och
mest utmärkande är sjukfrånvaron inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
socialförvaltningen.
Det högsta sjuktalet inom UAF finns inom förskolan, 8,08 procent och är 14,96
procent i åldersgruppen 30-34 år. För att definiera behov av åtgärder både på
individnivå och på strukturell nivå har förvaltningen uppdragit åt
serviceförvaltningen att under 2016 genomföra uppföljningar av sjukfrånvaro med
varje ansvarig chef.
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Det område inom socialförvaltningen där sjuktalet är högst är inom hemtjänsten där
sjuktalet är 11,4 procent. Flera olika åtgärder har vidtagits. I förvaltningens
verksamhetsplan för 2016 ingår sjukfrånvaron som ett av fyra fokusområden.
Tabell: Antal anställda och sjukfrånvaro uppdelat per förvaltning
Sjukfrånvarosiffran för 2015 avser helår och siffran för 2016 avser februari 2016 och 12 månader bakåt.
Förvaltning

Antal
anställda
dec 2015

Ledningskontor

Antal
anställda
feb 2016

Förän
dring

Sjukfrånvaro samtliga

Sjukfrånvaro kvinnor

Sjukfrånvaro män

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

48

46

-2

1,6

1,5

1,3

1,3

2,2

1,7

1,1

0,6

0,9

522

520

-2

4,0

4,7

4,6

4,6

5,6

5,6

2,7

2,5

2,3

Teknikförvaltning

293

288

-5

2,9

3,3

3,1

8,6

2,8

4,7

2,2

2,8

2,8

Samhällsbyggnads
förvaltning

136

134

-2

3,8

5,0

5,3

4,7

7,3

7,4

3,0

2,6

3,9

Kultur- och
fritidsförvaltning

135

133

-2

5,8

6,1

6,3

6,4

5,3

5,4

4,7

7,9

8,1

Utbildnings- och
arbetslivsförvaltning
(tidigare BUF-GVF)

1 884

1 899

+15

BUF
5,2

BUF
6,0

7,0

BUF
5,5

BUF
6,6

7,7

BUF
3,0

BUF
2,5

4,2

GVF
2,8

GVF
3,6

GVF
2,3

GVF
4,0

GVF
3,6

GVF
3,1

Socialförvaltning

1 863

1 849

-14

5,3

6,9

7,0

5,6

7,5

7,6

3,6

3,8

3,8

Hälso- och sjukvårds
förvaltning

1 376

1 355

-21

4,5

5,1

5,0

4,9

5,7

5,6

2,5

2,5

2,4

6 257

6 220

-37

4,7

5,6

5,7

5,2

6,4

6,5

2,9

3,1

3,1

Serviceförvaltning

Totalt

Nämndernas sammanfattande kommentarer och redovisade åtgärder
enligt regionstyrelsens beslut

Nedan följer en redovisning av väsentliga händelser i verksamheten och i de fall det
finns redovisat, även vilka åtgärder nämnderna avser att genomföra för att nå
beslutade resultatnivåer.
Uppdrag till nämnderna

I samband med månadsrapporten i februari togs följande beslut. Regionfullmäktige
beslutade om dessa åtgärder 2016-04-25.
Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Resultatkrav införs för kultur- och fritidsnämnden med 1,5 miljoner kronor,
barn- och utbildningsnämnden 11 miljoner kronor, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden 2,5 miljoner kronor, miljö- och hälsoskyddsnämnden
samt byggnadsnämnden med vardera 1 miljoner kronor.

•

Resultatkrav införs för nämnder med intern serviceverksamhet med 7 miljoner
kronor för tekniska nämnden samt 16 miljoner kronor totalt för regionstyrelsens
förvaltningar.

•

Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ska lämna ett resultat enligt
budget för 2016.

•

Nämnderna ska till delårsrapport 1 redovisa åtgärder för att nå beslutade
resultatnivåer.
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Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att ta fram rutin för regionstyrelsens
godkännande av större investeringar, innan planering av dessa inleds.
Ledningskontoret får i uppdrag att sammanställa skrivelse till regeringen om de
riktade statsbidragen i förhållande till de generella.

Regionstyrelsen, + 16 mnkr

Regionstyrelsens förvaltningar har ett sammanlagt resultatkrav på 16 miljoner kronor
2016.
Ledningskontoret, +6,0 mnkr

Ledningskontorets budgetavvikelse på årsbasis bedöms för närvarande uppgå till
+6,0 mnkr. Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för att uppnå
avkastningskravet. Planen innebär bland annat att hålla igen på flera
koncernövergripande anslag såsom näringsliv, utbildning, företagshälsovård och
biogas. Utöver detta så hålls ett antal tjänster vakanta och vidare har enheterna ålagts
extra ekonomisk återhållsamhet.
Periodens resultat visar på ett överskott med 1,5 mnkr.
Politikerorganisationen, +0,7 mnkr

Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för
anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd,
patientnämnd och valnämnd.
Det samlade prognostiserade årsresultatet för dessa anslag uppgår för närvarande till
+0,7mnkr. Överskottet hänförs till regionstyrelsen.
Serviceförvaltningen, +9 mnkr

Serviceförvaltningen är en resultatenhet vilket innebär att förvaltningen helt
finansieras av de kunder förvaltningen har. Den budgeterade omslutningen är 508
mnkr och prognosen beräknas till 499 mnkr, vilket innebär ett överskott på 9 mnkr.
Överskottet klaras genom att inte utnyttja bufferten på 3 mnkr, tillfälliga
kostnadsminskningar inom IT uppstår genom låga kapitalkostnader. Även tillfälliga
vakanser bland personal bidrar till överskottet. Förvaltningen har inte tagit beslut om
något stoppaket men stor restriktivitet råder framförallt för resor, utbildning och
personalsociala aktiviteter, anlitande av konsulter och tillsättande av vakanta tjänster.
Periodens resultat visar på ett överskott på 3,5 mnkr.
Tekniska nämnden, +7 mnkr
Teknikförvaltningen, +7 mnkr

Teknikförvaltningen beräknar ett resultat i nivå med det resultatkrav som beslutats.
Besparingen ska genomföras inom fastighetsförvaltningen. Nämnden räknar med
minskade kostnader för reparationer med 2 mnkr, minskat periodiskt underhåll med
4 mnkr samt minskad tillsyn och skötsel på fastighetsservice med 1 mnkr.
Besparingen innebär att planen för periodiskt underhåll inte kan fullföljas 2016.
Genomförande av reparationer begränsas till att endast åtgärda akuta fel.
Periodens resultat är svagt negativt vilket till stor del beror på säsongsvariationer i
verksamheten.
Investeringsutgifterna beräknas till 696,5 mnkr. Investeringsbudgeten är 735,2 mnkr.
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Arbetet med kryssningskajen följer tidplanen. Den officiella byggstarten skedde 5
februari. Muddring påbörjades under februari och 15 000 m3 lermorän
transporterades till Visby deponi för att användas till kommande sluttäckning av
deponin. I slutet av mars påbörjades muddringen av de fasta material bestående av
kalksten och märgelsten.
Renoveringen av kajen i Klintehamn går enligt plan och beräknas vara klar att tas i
bruk vid halvårsskiftet. Bytet av fenderverken i färjeläge 5 och 6 håller tidplanen och
färjeläge 6 kommer att tas i full drift till högsäsongen. Det blir sen ett uppehåll i
projektet för att återupptas till hösten med färjeläge 5.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänsten, 0 mnkr

Den ekonomiska prognosen visar att ekonomin inom räddningstjänsten är i balans.
Rekrytering av räddningstjänstpersonal i beredskap fortsätter att ställa till problem.
En akut händelse var att gå ner i ambitionsnivå under en vecka under vintern i
Klintehamn. Förvaltningen har fått ett uppdrag av tekniska nämnden att se över
räddningstjänstens nuvarande organisation. Utredningen ska ge förslag på en ny och
modern organisation som ska vara hållbar över tid. Arbetet ska ge underlag för ett
nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor.
Byggnadsnämnden, +0,5 mnkr

Den ekonomiska prognosen beräknas till + 538 tkr vid årets slut. Regionstyrelsen
och regionfullmäktige har beslutat om ett resultatkrav på 1 mnkr för
byggnadsnämnden. Nämnden kommer att vidta åtgärder för att öka överskottet till
målet på 1 mnkr.
En uppföljning av bygglovärenden visar att de krav på handläggningstider som finns i
PBL inte klaras fullt ut men en allt högre andel av ärendena handläggs snabbare.
Projektet Friluftsliv- och rekreationskartan har startats upp med mål att skapa ett
GIS-baserat verktyg för handläggare och externa aktörer för att kunna värna viktiga
områden för friluftsliv och rekreation.
Under våren pågår arbete med framtagande av bygglovsriktlinjer som syftar till att ge
bättre och tydligare information. Under januari-mars har stora förändringar gjorts
vad gäller information om bygglov på Region Gotlands hemsida, också i syfte att ge
bättre och tydligare information.
Under första kvartalet pågår ett organisationsarbete på
samhällsbyggnadsförvaltningen som bland annat innebär att avdelningarna upphör
och en grundare organisationsstruktur bildas.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, +0,4 mnkr

Nämnden har en verksamhet som är i ekonomisk balans och ett överskott mot
budget på 416 tkr beräknas. Beslutet om ett resultatkrav på 1 mnkr för miljö- och
hälsoskyddsnämnden kräver fortsatt arbete. Nämnden avser att vidta åtgärder för att
styra mot detta mål.
Målet om 65 procents intäktsfinansiering förväntas uppnås genom de index
regleringar samt faktureringsrutiner man infört 2016.
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Kultur- och fritidsnämnden, +1,5 mnkr

Nämnden beräknar en årsprognos på +1,5 mnkr för 2016 vilket motsvarar
resultatkravet. Alla avdelningar bidrar till överskottet även om fritidsavdelningen står
för största delen bland annat genom att reinvesteringar skjuts på framtiden.
Periodens resultat visar på ett överskott på 667 tkr vilket till största delen beror på
högre intäkter än beräknat för den nya arenahallen. Personalkostnaderna är också
lägre till följd av stängningen av Romabadet.
Antalet besökare till baden, biblioteken och ungdomsgårdarna har ökat och i vissa
fall fördubblats tack vare mottagandet av flyktingar. Dessa besökare har andra behov
vilket gör att medarbetarna behöver anpassa sig till nya förutsättningar. Arbetet
omfattar alla avdelningar inom förvaltningen.
Drygt fem månader efter invigningen av ICA Maxi arena kan förvaltningen
konstatera att anläggningen används mer än förväntat vilket, om det håller i sig,
kommer att ge högre intäkter än budgeterat.
Barn- och utbildningsnämnden, 0 mnkr

Nämnden har ett resultatkrav på 11 miljoner kronor för 2016. Men då antalet barn
och elever är fler än vad som beräknades i samband med budgetarbetet inför 2016 är
underskottet i budget närmare 11,6 mnkr. Nämnden menar att man borde
kompenserats för det verkliga barn- och elevantalet och har inte sett någon möjlighet
att utöver den underkompensationen uppnå ytterligare 11 mnkr i överskott.
Nämnden prognostiserar därmed ett resultat i nivå med budget 2016.
Periodens resultat visar ett överskott på 7,9 mnkr.
Fokuseringen på att utveckla det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet fortsätter.
Bland annat genom det så kallade PRIO arbetet där Högbyskolan, Lyckåkerskolan,
Solklintskolan och Solbergaskolan är först ut. En av effekterna är att
Skolinspektionen efter uppföljning av förra årets inspektion avskrivit alla utpekade
brister vid Högbyskolan.
Arbetet med att effektivisera verksamheten fortsätter utifrån en strategi att gå mot en
organisation med större enheter. Som en följd av detta kommer bland annat
förskolan i Tingstäde att avvecklas under året och Eskelhem skola kommer att
utvecklas till en F-3 skola som kommer att finnas samlokaliserad med förskolan.
Under våren har asylsökande/nyanlända barn tagits emot i allmän förskola som
öppnats i asylboenden i Gustavsvik och Kneippbyn samt i ordinarie förskolor i
Klintehamn, Öja, Garda och Fårösund. Enligt förvaltningens beräkningar fanns den
31 mars 62 nyanlända barn inskrivna i förskolan och 331 nyanlända elever i
grundskolan varav 74 i årskurs 9.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, +7,2 mnkr

Nämndens helårsprognos pekar på ett överskott på 7,2 mnkr.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett resultatkrav på 2,5 mnkr för år
2016 vilket nämnden klarar.
Resultatet i perioden visar ett överskott på 329 tkr.
Statistik från det preliminära valet till gymnasieskolan i februari visade att 486 av de
sökande sökte till Wisbygymnasiet medan 57 sökte till Guteskolan. 66 gotländska
elever har sökt gymnasieutbildningar på annan ort. Inga elever från fastlandet har
sökt gymnasieutbildning på Gotland.
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Under första delen av året har en organisation byggts upp inom integrationsenheten
vid Kompetenscentrum Gotland, som hanterar skolplacering och inskrivning i
förskola, skola och gymnasiets språkintroduktion. Den 15 mars hade
språkintroduktion 149 nyanlända ungdomar inskrivna. Antalet elever väntas vid årets
slut uppgå till närmare 250. Detta innebär utmaningar både när det gäller att ordna
undervisningsgrupper i svenska som andraspråk (både lokal- och personalmässigt)
och ge modersmålsundervisning på efterfrågade språk.
Socialnämnden, -25 mnkr

Nämndens årsprognos pekar på ett underskott mot budget på 25 miljoner kronor.
Mottagandet av ensamkommande barn ger ett underskott på minst 9,4 mnkr.
Socialnämnden menar att detta inte är något som kunnat förutses eller förebyggas.
De direkta kostnader som inte täcks av intäkter från Migrationsverket är
handläggning, placeringar som kostar mer än ersättning och nettokostnad för egna
HVB. Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över åtgärder för att
uppnå ytterligare kostnadsminskningar.
Periodens resultat är -2,3 mnkr.
Ekonomin är förbättrad inom äldreomsorg och hemsjukvård som har en ekonomi i
balans. Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att minska vilket har en positiv
effekt på både individer och samhälle. LSS verksamheten och barn- och
ungdomsvård inom individ- och familjeomsorgen har högre kostnader än budgeterat.
Åtgärder som leder till kostnadsminskningar har påbörjats, till exempel avveckling av
personligt ombud, ändrad inriktning för ungdomsgruppen samt upphandling av
personlig assistans.
En ny förebyggande och hälsofrämjande enhet har startats med syfte att möjliggöra
en god hälsa långt upp i åldrarna och bryta isolering och ensamhet. Ett flertal
åtgärder som syftar till ökad delaktighet för brukarna och förbättring av kvaliteten
pågår.
Hälso- och sjukvårdsnämnden, -68 mnkr

Hälso- och sjukvårdsnämnden beräknar ett underskott på 68 mnkr vid årets slut,
främst beroende på tre poster; läkemedel, utomlänsvårdskostnader och
arbetskraftskostnader.
Den negativa årsprognosen har sitt ursprung i det ekonomiskt mycket svåra året
2015. Kostnader som ökade kraftigt i slutet av 2015 har stannat på den höga nivån
även under början av 2016. Prognosen innebär en nettokostnadsutveckling för hälsooch sjukvården på 1 procent.
Resultatet i perioden är -21 mnkr och nettokostnadsutvecklingen i perioden är 1,8
procent. Personalkostnadsutvecklingen är låg, 1,26 procent.
Patienterna upplever att de får ett gott bemötande på öns vårdcentraler, men önskar
en större kontinuitet på läkarsidan. Förbättringsarbete som ökar
telefontillgängligheten ska göra det lättare att nå primärvården.
Det stora antal asylsökanden som kom till Gotland främst i slutet av 2015 ger nya
utmaningar till hälso- och sjukvården. Arbetet med att genomföra
hälsoundersökningar har påbörjats och beräknas vara klart innan sommaren. Brist på
tolk och språkstöd är påtagligt.
Diabetes och endokrinologmottagningen fick ta emot Region Gotlands förnyelsepris
för det goda arbetet inom diabetesvården.
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Beslut om hyrsjuksköterskestopp fattades den 30 mars och efter det görs inga nya
avrop med undantag för akutmottagning, nattbemanning, psykiatrin och barn- och
ungdomsavdelning.
Patientnämnden, 0 mnkr

Budgeten för nämnden är i balans 2015.
Överförmyndarnämnden, 0 mnkr

Budgeten för nämnden är i balans för 2015.
Strömmen av ensamkommande barn har minskat betydligt sedan årsskiftet och under
första kvartalet kom 37 barn till Gotland. Samtidigt finns en tydlig trend på att en del
anvisningskommuner nu hämtar hem barn som tidigare varit placerade på Gotland.
Trots detta är arbetsbelastningen hög och kansliet har förstärkts.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Serviceförvaltningen, Ekonomi och upphandling
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Styrkort 2016-2019
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-04-28, § 85
• Ledningskontoret 2016-03-02
• Styrkort, reviderat efter styrelsens sammanträde 2016-04-28

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-04-19

Rs § 85
Au § 92

Styrkort 2016-2019
RS 2016/140

- Ledningskontoret 2016-03-02

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
1.

Verksamhetsidé, perspektiv, målområden och mål fastställs enligt förslag till styrkort
för Region Gotland 2016-2019 med följande tillägg (understruken text).
o Under rubriken Verksamhetsidé

Region Gotland ska utifrån vårt ansvar som kommun, landsting och region leverera
kostnadseffektiv välfärd och rättssäker service med hög tillgänglighet, valfrihet och
god kvalitet till fast boende, besökare och näringsliv på Gotland. Region Gotland ska
vara drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.

o Under rubriken Samhälle/social hållbarhet

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans

o Under rubriken Samhälle/ekologisk hållbarhet

Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön

2.

Styrkortet ska gälla hela koncernen under perioden 2016- 2019 och nytt styrkort ska
beslutas första året av ny mandatperiod.

Regionstyrelsens beslut
3.

Regionstyrelsen ger ledningskontoret i uppdrag att till fullmäktiges sammanträde
redovisa förslag till indikatorer till de beslutade målen.

Ledningskontoret har tillsammans med koncernledningsgruppen arbetat fram ett förslag
till nytt regiongemensamt styrkort, både modell- och innehållsmässigt.
Modellen utgår ifrån två perspektiv, samhälle och verksamhet. Kopplat till respektive
perspektiv finns tre målområden som sedan i sin tur innehåller ett antal mål. Till målen
ska kopplas indikatorer/mätvärden som beskriver hur väl man uppfyller målet.
Innehållsmässigt är verksamhetsidén, målområdena och målen förändrade gentemot
nuvarande styrkort.
Arbetsutskottet inkommer med ytterligare synpunkter till ledningskontoret inför beslut i
regionstyrelsen 2016-04-28. Ärendet inplaneras till fullmäktiges sammanträde
2016-06-20.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-04-19

Rs § 85 forts.

Yrkande

Eva Nypelius (C) yrkar följande kompletteringar av styrkortet (understruken text):
Under rubriken Verksamhetsidé
Region Gotland ska utifrån vårt ansvar som kommun, landsting och region leverera
kostnadseffektiv välfärd och rättssäker service med hög tillgänglighet, valfrihet (1) och god
kvalitet till fast boende, besökare och näringsliv på Gotland. Region Gotland ska vara
drivande i att skapa en trygg och (2) hållbar utveckling över hela ön.
Under rubriken Samhälle/social hållbarhet
En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans (3)
Under rubriken Samhälle/ekologisk hållbarhet
Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön (4)
Under rubriken Verksamhet - kvalitet
Ökad valfrihet (5)

Simon Härenstam (M) och Johan Thomasson (L) instämmer i Eva Nypelius yrkandet.
Ordförande yrkar bifall till Eva Nypelius första fyra förslag till komplettering och avslag
till det femte förslaget. Ordförande ställde proposition på de båda yrkandena och fann
att eget förslag vunnit bifall.
Ärendet föredrogs av ekonomidirektör Åsa Högberg och controller Ulrika Jansson.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/140
2 mars 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Styrkort 2016-2019
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa verksamhetsidé,
perspektiv, målområden och mål enligt bilagt förslag.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att det föreslagna styrkortet
ska gälla hela koncernen under perioden 2016- 2019 och att nytt styrkort ska
beslutas första året av ny mandatperiod.
3. Regionstyrelsen ger ledningskontoret i uppdrag att till maj återkomma med
information om indikatorer till de beslutade målen.

Sammanfattning

Ledningskontoret har tillsammans med koncernledningsgruppen arbetat fram ett
förslag till nytt styrkort, både modell- och innehållsmässigt.
Modellen utgår ifrån två perspektiv, samhälle och verksamhet. Kopplat till respektive
perspektiv finns tre målområden som sedan i sin tur innehåller ett antal mål. Till
målen ska kopplas indikatorer/mätvärden som beskriver hur väl man uppfyller målet.
Innehållsmässigt är verksamhetsidén, målområdena och målen förändrade gentemot
nuvarande styrkort.
Bakgrund

Region Gotland använder sedan 2002 målstyrningsmodellen balanserad styrning.
Modellen ger en strukturerad metod för styrning och uppföljning av koncernen
utifrån vision och strategier. Den säkerställer också att fler perspektiv än det
traditionella ekonomiska perspektivet tas med i bedömningen om vad som skapar
värde för regionen. I Region Gotlands nuvarande koncernstyrkort finns
perspektiven: samhällsutveckling, brukare/kund, processer, medarbetare/ledare, och
ekonomi.
Nuvarande modell innehåller dels ett koncernstyrkort, dels styrkort på nämndsnivå
och i vissa nämnder även på en lägre nivå i organisationen.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/140

Då nuvarande styrkort gäller fram till 2015 sattes ett arbete igång under 2014 inför ett
nytt styrkort som enligt planen skulle ha beslutats i regionfullmäktige i juni 2015. Av
olika skäl blev arbetet försenat.
Principer för arbetet med nytt styrkort
• Utgå från Vision 2025.
• Använd majoritetens avsiktsförklaring som hjälp för att se den röda tråden
mellan visionen och målen.
• Arbeta om verksamhetsidén för att förtydliga vad, för vem och varför.
• Skilj på det externa och det interna uppdraget.
• Arbete med det externa uppdraget utifrån regionens bidrag till
samhällsutveckling.
• Arbete med det interna uppdraget utifrån nämndernas och förvaltningarnas
uppdrag att bedriva en effektiv verksamhet.
• Ha fokus på förståelsen längst ut i organisationen
Inför ett nytt styrkort gjordes en utvärdering av den nuvarande modellen i form av
ett antal enkäter, intervjuer och diskussioner i olika nätverk samt i
koncernledningsgruppen. I utvärderingen framkom att nuvarande modell bör
förenklas, att antal mål behöver minskas och att det är viktigt att hålla i den röda
tråden mellan fullmäktiges beslutade mål ner till verksamhetens resultat och dess
koppling till målen.
Ett antal möten med olika intressenter har genomförts. Modellen och tidplanen har
presenterats i RSau. Work-shops har hållits med regionråden, ledningskontoret,
koncernledningsgruppen samt HR- ekonomi- och kvalitetsnätverk.
Processen har också innehållit diskussioner om de olika begreppen. Nedan finns en
kortfattad beskrivning av teorin kring mål och indikatorer.
Mål
Målstyrningen är den grundläggande styrmodellen inom i stort sett all offentlig
verksamhet, såväl nationellt som internationellt. Flera varianter av målstyrning har
utvecklats. Alla med den gemensamma utgångspunkten att styra genom att sätta mål
och följa upp dessa.
Förtroendevalda i nämnder har ofta getts uppgiften att ta fram mer
verksamhetsspecifika mål. Många gånger är dessa mål inte fullmäktiges mål, vilket
ibland medfört att nämnderna fått en form av autonom position och välfärdsfrågorna
har blivit ”deras”. En nämnds mål måste givetvis alltid vara fullmäktiges mål
eftersom en nämnd är fullmäktiges förlängda arm för att få genomslag i
verksamheten. Med andra ord kan det inte finnas mål som enbart är nämndens utan
det är med automatik fullmäktiges mål. Det är dessa gemensamma mål som utgör
grunden för målstyrningen.
Mål måste, för att ha en styrande effekt i en resultatstyrningsmodell, vara mätbara
och bygga på saklig fakta. Om inga andra mål finns än allmänna och ”utslätade” har
fullmäktige reducerat sin möjlighet att styra och därmed fråntagits en av de viktigaste
diskussionerna, det vill säga vad medborgarna får för sina skattepengar och hur
tjänster och service ska bli bättre.
Målstyrningens grundläggande idé på övergripande nivå är begränsning. Genom att
prioritera och begränsa skapas fokus och kraft. Styrsystemet som ska eftersträva
begränsning och ökat fokus kan givetvis kompletteras med en stor mängd
information som ledningen behöver för sina överväganden. Det finns således ett
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/140

stort behov för regionledningen att följa utvecklingen inom flera olika verksamheter
och perspektiv. Skiljelinjen mellan styrsystemet och informationsredovisningen går
därmed genom att enbart prioriterade problemområden i styrsystemet målsätts. Inga
andra målsätts, men följs naturligtvis upp och avrapporteras men i ett annat syfte.
Därmed kan man behålla informationen och samtidigt stärka styrningen.
Indikator
En indikator är ett mått som används i bedömningen av framgång i förhållande till
uppställda mål. En indikator är ett mätbart mått som indikerar måluppfyllelse. Den
bör bygga på data av god kvalitet. Ett mål kan ha en eller flera indikatorer.
Indikatorer som kopplas till mål bör vara angivna med vilken nivå regionen vill
uppnå. Kan man inte ange en exakt förväntad nivå kan det istället anges om
indikatorn ska minska, vara oförändrad eller öka. Formuleringen bör göras så att man
vet om det är bra med ett högt eller lågt värde.
Sammanfattande kännetecken på en bra indikator är:
•
•
•
•
•
•
•

Mätbar
Bygger på data av god kvalitet
Lyfter fram någon del av måluppfyllelse som anses väsentlig
Lyfter fram kvalitativa egenskaper utifrån ett medborgar eller brukarperspektiv
Är jämförbar
Transparent (resultatet ska kunna härledas till lägre nivå)
Önskvärd nivå ska framgå

Förändringen till att ha ett gemensamt styrkort för hela koncernen innebär att
nämnderna/förvaltningarna ska skriva årliga verksamhetsplaner där det beskrivs hur
man ska bidra till att uppfylla målen i styrkortet samt hur man ska arbeta för att
uppnå resultat i den del av nämndens uppdrag som inte är målsatt i styrkortet.
Bedömning

Ledningskontorets förslag till systemtänk är att regionfullmäktige beslutar om
verksamhetsidé, perspektiv, målområden och mål.
Uppdraget att ta fram indikatorer till målen och måttsätta dem ges till
ledningskontoret. I dagsläget finns ett antal resultatredovisningar där indikatorer
finns för de mål som är föreslagna, bland annat medborgarundersökningen, KKiK,
Insiktsmätningen m fl.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Alla nämnder
Bilaga: Styrkort 2016-2019, RS 2016/140
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Region Gotlands styrmodell
Vision

Verksamhetsidé
Perspektiv
Målområden
Mål

Värderingar

Samhälle

Verksamhet

Social
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Ekologisk
hållbarhet

Kvalitet

Medarbetare

Ekonomi

Mål
(6 st)

Mål
(7 st)

Mål
(5 st)

Mål
(4 st)

Mål
(4 st)

Mål
(6 st)

Mätvärden/
indikatorer

Verksamhetsplaner

Region Gotlands styrmodell
Verksamhetsidé

Vision

Värderingar

Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och
magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt och
fylld av livslust.
Visionsmål:
•
•
•
•
•

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 ö-region i miljö- och klimatfrågor

Region Gotlands styrmodell
Värderingar

Verksamhetsidé

Vision

Region Gotland ska utifrån vårt ansvar som kommun,
landsting och region leverera kostnadseffektiv välfärd
och rättssäker service med hög tillgänglighet,
valfrihet och god kvalitet till fast boende, besökare
och näringsliv på Gotland. Region Gotland ska vara
drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling
över hela ön.

Region Gotlands styrmodell
Verksamhetsidé

Värderingar
• Delaktighet
• Förtroende
• Omtanke

Vision

Region Gotlands styrmodell
Verksamhetsidé
Perspektiv

Vision

Värderingar

Samhälle

Verksamhet

Utvecklingen av det
gotländska samhället utåt och vad

Effektiv organisation –
inåt och hur

Region Gotlands styrmodell
Verksamhetsidé
Perspektiv
Målområden

Värderingar

Vision

Samhälle
Social
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Verksamhet
Ekologisk
hållbarhet

Kvalitet

Medarbetare

Ekonomi

Region Gotlands styrmodell
Verksamhetsidé
Perspektiv
Målområde

Mål

Vision

Värderingar

Samhälle
Social
hållbarhet

För Region Gotland handlar social hållbarhet om att bygga ett långsiktig
och dynamiskt samhälle för dess invånare och besökare. Ett samhälle där
grundläggande mänskliga behov tillgodoses. En ö där människor lever ett
gott liv i kombination med god hälsa vilket innebär att man kan
förverkliga sina egna möjligheter. En ö med hög tolerans för människors
lika värde. En ö där människor känner tillit och förtroende för varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen.
•
•
•
•
•
•

God folkhälsa
Gotlänningar känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen
Ett jämställt och jämlikt Gotland
Alla barn har goda uppväxtvillkor
Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv
En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen
inomregional balans

Region Gotlands styrmodell
Verksamhetsidé
Perspektiv
Målområde

Mål

Vision

Värderingar

Samhälle
Ekonomisk
hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa ekonomisk
tillväxt på ett balanserat sätt i utnyttjandet av resurser. Gotland ska växa
via en ökad folkmängd. Med en bra uppväxtmiljö och en god utbildning
skapas goda förutsättningar för tillgång av kompetent arbetskraft på lång
sikt. Ett bra företagsklimat och goda kommunikationer. En väl utbyggd
infrastruktur, såväl den fysiska, som det tekniska (IT).
•
•
•
•
•
•
•

Ingen bostadsbrist
Alla elever fullföljer gymnasieskolan
Hög sysselsättning
God tillgång till vuxenutbildning
Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
Ett gott näringslivsklimat
Ökad folkmängd (också ett visionsmål)

Region Gotlands styrmodell
Verksamhetsidé
Perspektiv
Målområde

Mål

Vision

Värderingar

Samhälle
Ekologisk
hållbarhet

För Region Gotland innebär ekologisk hållbarhet att vi ska värna om
miljön, naturen och vattnet för att säkra ett fortsatt hållbart samhälle till
kommande generationer. Det innebär att utveckla Gotland som
ekokommun. Ställa om till lokalproducerad förnyelsebar energi och
minska negativa klimatavtryck. Högre grad av återvinning och hållbara
kretslopp, att minska samhällets farliga avfall, klimatanpassning,
medvetna konsumtionsval och ansvarsfullt samhällsbyggande som
minskar trycket på ekosystemen.
•
•
•
•
•

Utveckla Gotland som ekokommun
Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi
Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
Gotlands klimatavtryck ska minska
Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön

Region Gotlands styrmodell
Vision

Verksamhetsidé
Perspektiv
Målområde

Mål

Värderingar

Verksamhet
Kvalitet

I Region Gotland används kvalitet i betydelsen hur någonting är och
upplevs, vilket kan vara olika hos olika människor. Grunden till kvalitet är
därför att identifiera mottagaren av en vara eller tjänst och att ta reda på
dennes behov och förväntningar. Tjänster skall hålla överenskommen
kvalitetsnivå och ha god tillgänglighet. Medborgarna ska känna tillit till att
regionen använder skattemedel varsamt och bedriver en så effektiv
verksamhet som möjligt.
•
•
•
•

God
God
God
God

tillgänglighet till Region Gotland
kvalitet i skolan
kvalitet i vården
kvalitet i omsorgen

Region Gotlands styrmodell
Verksamhetsidé
Perspektiv
Målområde

Mål

Vision

Värderingar

Verksamhet
Medarbetare

För Region Gotland är engagerade medarbetare avgörande för att nå
resultat och vara en attraktiv arbetsgivare som klarar framtidens
kompetensförsörjning. Medarbetare som är motiverade, upplever ett gott
ledarskap och ser sin del i helheten blir också goda ambassadörer som
bidrar till att stärka bilden av oss som arbetsgivare. Regionens
verksamheter skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang.
• Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
• Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos
medarbetarna
• Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
• Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god
hälsa

Region Gotlands styrmodell
Verksamhetsidé
Perspektiv
Målområde

Mål

Vision

Värderingar

Verksamhet
Ekonomi

Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv vilket innebär att upprätthålla balans mellan
inkomster och utgifter samt att värdesäkra förmögenheten (det egna
kapitalet) över en längre tid. Målområdet omfattar de finansiella mål som
är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
• Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
• Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av
nettokostnaden
• Soliditeten ska vara minst 45 procent
• Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av
skatteintäkter och generella statsbidrag
• Regionens materiella tillgångar ska vårdas
• Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100
procent

Exempel på indikatorer
På följande sidor visas exempel på indikatorer till
några utvalda mål inom olika perspektiv och
målområden.

Region Gotlands styrmodell
Verksamhetsidé
Perspektiv

Samhälle

Målområde

Ekonomisk hållbarhet

Vision

Värderingar

Mål

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

Mätvärden/
indikatorer
(exempel)

• Sysselsättningsgrad
• Arbetslöshet
• Övergång till högskolan inom 3 år efter avslutad utbildning i
gymnasieskolan

Region Gotlands styrmodell
Verksamhetsidé
Perspektiv

Samhälle

Målområde

Ekologisk hållbarhet

Vision

Mål

Gotlands klimatavtryck ska minska

Mätvärden/
indikatorer
(exempel)

•
•
•
•

Värderingar

CO2-utsläpp från fossila bränslen i egna verksamheter
CO2-utsläpp på Gotland från tillförda fossila bränslen
Klimatutsläpp från medicinska gaser
Klimatgaser som tas omhand från Region Gotlands deponi- och
VA-verksamhet

Region Gotlands styrmodell
Verksamhetsidé
Perspektiv

Vision

Värderingar

Verksamhet

Målområde

Kvalitet

Mål

God kvalitet i skolan

Mätvärden/
indikatorer
(exempel)

•
•
•
•
•
•

Kostnad för inskrivet barn i förskolan
Förskoleplats på önskat placeringsdatum
Andel behöriga elever till något nationellt gymnasieprogram
Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8
Kostnad per betygspoäng, åk 9
Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen

Region Gotlands styrmodell
Verksamhetsidé
Perspektiv
Målområde

Vision

Värderingar

Verksamhet
Ekonomi

Mål

Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av
nettokostnaden

Mätvärden/
indikatorer
(exempel)

• Budgetresultat
• Nettokostnad för verksamheten

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-06-20

Handlingar till

Ärende 7

Strategisk plan och budget 2017-2019
Innehåll
• Revisorernas budgetbegäran 2016-05-24
• Regionstyrelsens förslag 2016-06-02, § 121
• Ledningskontoret 2015-05-30
• Ramberäkning 2016 per nämnd/förvaltning
• Plankalkyl 2017-2019
• Centrala samverkanskommitténs protokoll 2016-05-23
• Nämndernas underlag april 2015* Extern länk
• Beredningsunderlag april 2015* Extern länk
*) Tidigare utsänt

Regionens revisorer
2016-05-24

ANKOM2016-05-24

Regionfullmäktiges presidium

Revisorernas budget 2017
På revisionsgruppen uppdrag redovisar vi för regionfullmäktiges presidium
behovet av budgetramens storlek för år 2017. Vårt budgetäskade är 3 722 000
kronor, vilket motsvarar en ökning med 150 000 kronor jämfört med 2016 års
budget.
För innevarande år lämnades ett budgetäskande om oförändrat budget mot
föregående år. För detta beskrevs att en oförändrad budget ställer ytterligare
krav på prioritering av revisionsinsatser. Dessa insatser prioriteras redan i
dagsläget hårt med hjälp av väsentlighets- och riskanalyser och genom vår
kännedom om regionen och dess verksamheter. Budgeten som beslutades för
år 2016 blev 3 572 000 kronor, vilket var 36 000 kronor lägre än 2015. Detta
förklarades av den generella sänkning om en procent som samtliga nämnder
ålades samma år. Tidigare år har revisionen äskat om utökad budgetram vilket
vi även till viss del erhållit för genomförandet av angelägna revisionsprojekt
vilka tidigare år inte inrymts i budget.
För år 2017 anser vi att en oförändrad budgetram inte är tillräcklig mot
bakgrund av det ekonomiska läget i regionen. Vi gör bedömningen att det
under 201 7 ställs ännu högre krav på kontinuerliga träffar med nämnder som
står inför stora utmaningar, samt högre krav på revisionens fördjupade
granskningar för att ge ett fullgott underlag för vår ansvarsbedömning. Mot
detta kommer ytterligare 1 50 000 kronor att äskas. För att säkerställa att rätt
granskningsinsatser görs är vår erfarenhet att det föreligger ett ökat behov av
förstudier, för att prioritera rätt.
Qotlaruis revisprer
Carin Backlund

/

Bertil Virgin

Ordförande

Vice ordförande

Postadress SE-621 81 Visby
Telefon+46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-postregiongotland@gotland.se

Webbplatswww.gotland.se
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Protokoll

Regionstyrelsen 2016-06-02
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-05-09-11, 13

Rs § 121
Au § 132

Strategisk plan och budget 2017-2019
RS 2016/7

- Nämndernas underlag till strategisk plan och budget 2016-04-21
- Beredningsunderlag 2016-04-29
- Komplettering strategisk plan och budget socialnämnden 2016-04-29
- Strategisk plan och budget 2017-2019 ombudgetering 2016-05-12
- Strategisk plan och budget 2017-2019 komplettering gällande besparing och investeringsbudget 2016-05-30
- Plankalkyl 2016-05-30

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
Driftbudget
1)

Strategisk plan och budget 2017-2019 gällande driftbudget godkänns.

Investeringsbudget
2)

Nämnderna får i uppdrag att återkomma till höstens budgetavstämning med förslag
till reviderad investeringsbudget 2017 och ny investeringsbudget 2018 utifrån nya
förutsättningar efter beslut om investeringsstopp för 2016.

Utbud och effektiviseringar inklusive personalstrategiska åtgärder 2017-2019
3)

Regionstyrelsen får i uppdrag att till fullmäktiges sammanträde 2016-12-19 lämna en
samlad rapport kring hur uppdragen enligt nedan har hanterats. Berörda nämnder
ska alltså återrapportera respektive uppdrag till ledningskontoret senast 2016-09-26
för fortsatt beredning.
a)

Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
får i uppdrag att, utifrån strategier angivna nedan, redovisa förutsättningarna att
minska kostnaderna med 50 miljoner kronor fördelat under perioden 20172019.
− Integrerade skolformer och flexibel lokalanvändning för att bygga bärkraftiga

enheter med högt resursutnyttjande.
− Ett systematiskt geografiskt perspektiv där lokal särart och lokala behov

strukturerar utbudet med grund i serviceutbudsutredningen och den kommande
serviceplanen.
− Effektivitet kring och inom programstruktur på gymnasiet.
− Integrera verksamheter över förvaltningsgränser.
− Planera för större enheter i syfte att uppnå bättre pedagogiska möjligheter och

effektivitet inom samtliga skolformer.
− Effektivisera små skolenheters verksamhet.
− Fler ska nå gymnasieexamen.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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b) Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att
redovisa förutsättningarna att minska sin skattefinansiering med 10 miljoner
kronor fördelat under perioden 2017-2019. I uppdraget ska principerna för och
nivån på olika taxor ses över liksom möjligheterna till effektivisering av
myndighetshanteringen.
c)

Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda en alternativ och mer effektiv politikeroch förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten i Region
Gotland. I uppdraget ingår en genomlysning av åtagande, förutsättningar för
alternativa driftsformer, ökad verksamhetssamordning över förvaltningsgränser
samt möjliga organisationsförändringar.
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att till budgetavstämningen 2016
återkomma med ett underlag för nämnden utbud och åtagande kopplat till
serviceutredningen.
Tillsammans ska uppdragen redovisa förutsättningarna till en kostnadsbesparing relativ 2016 års budget på 15 miljoner kronor under perioden 20172019.

d)

Tekniska nämnden får i uppdrag att inom den skattefinansierade delen av
verksamheten redovisa förutsättningarna att minska kostnaderna med 20
miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019. I uppdraget ingår att se
över verksamhetens åtagande och standard. Vidare bör förutsättningarna till
minskade kostnader genom utökat externt utförande belysas. Det senare
omfattar även taxefinansierad verksamhet.

e)

Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att, både enskilt
och gemensamt, redovisa en handlingsplan kring förutsättningarna att långsiktigt hålla sig inom budgetram. I socialnämndens uppdrag ska ingå en redovisning av förutsättningarna för ökad kostnadseffektivitet i omhändertagandet
av äldre och inom individ- och familjeomsorgen.

f)

Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden redovisa
hur en effektivisering av styrningen av tjänster utförda av serviceförvaltningen
och teknikförvaltningen kan åstadkommas. I uppdraget ingår att se på förutsättningar för utbudsminskningar av den interna servicen. Förutsättningar att
sänka kostnaderna med 50 miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019
ska redovisas.

g)

Regionstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av både den förvaltningsspecifika och förvaltningsövergripande styrningen och administrationen. Syftet
är dels att åstadkomma en ökad koncernsamordning dels att effektivisera.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Förutsättningarna att sänka kostnaderna med 25 miljoner kronor fördelat under
perioden 2017-2019 ska redovisas.
h) Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för en samordnad
effektivisering av nämndorganisationen.
Ombudgetering gemensamma tjänster på Visborg
4.

Budget för gemensamma tjänster på Visborg fördelas om enligt förslag. Ny
prismodell för de gemensamma tjänsterna börjar gälla från 1 januari 2017

Regionstyrelsens beslut
Utbud och effektiviseringar inklusive personalstrategiska åtgärder 2017-2019
5.

Ledningskontoret får i uppdrag att revidera gällande friskvårdspolicy.

6.

Ledningskontoret får i uppdrag att revidera den regiongemensamma modellen för
omställning och övertalighet.

7.

Ledningskontoret får i uppdrag att formulera om ledar- och medarbetarpolicyn till
att inkludera samtliga policys inom personalområdet. Ledar- och medarbetarpolicyn
kompletteras sedan med riktlinjer som styr den operativa hanteringen av
personalfrågor.

8.

Ledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag till planering med årligen
återkommande strategiska fördjupningar i regionstyrelsen bl a inom områdena:
− Person/HR (kompetensförsörjning, lönefrågor, jämställdhet, sjukfrånvaro,

medarbetarenkät mm)
− Exploateringsfrågor och bostadsbyggande
− Asyl- och flyktingmottagning
− Näringslivsutveckling
− Regional utveckling
− Arbetsmarknadspolitik och kompetensförsörjning

Allmänt

Vid sammanträdet 2016-05-09 presenterade ekonomidirektör Åsa Högberg och
koncerncontroller Ulrika Jansson det ekonomiska läget för att ge regionstyrelsen en
orientering om förutsättningarna för strategisk plan och budget 2017-2019, med fokus
på budgeten 2017. Som ett led i beredningen har budgetdialoger genomförts med
företrädare för samtliga nämnder.
Justerande:
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Driftbudget – ramar

Ledningskontoret har sammanfattat nämndernas äskanden för 2017. Totalt äskar
nämnderna budgetmedel om 121,4 mnkr för år 2017, varav 85,4 mnkr avser nya behov
och 36 mnkr avser uppräkning av interna priser och externa avtal.
Arbetsutskottet föreslog ramar för 2017 med kompensation för personalkostnadsökningar, jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken 71 mnkr, justering resursfördelningsmodell för BUN, GVN, HSN och SON på totalt 31,6 mnkr, externa avtal
och interna priser 19,5 mnkr, ramtillskott på 20,3 mnkr samt besparingar 57,1 mnkr. Det
justerade resultatet blir då 36,7 mnkr.

(mnkr)

Driftsbudget 2017
A. Nya beslut personalkostnadskompensation
och resursfördelningsmodeller
S-MP-V
Avsatt för personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation 2 %
Jämställdhetssatsning
Rekrytering bristyrken
Avsatt för resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodell BUN totalt
Resursfördelningsmodell GVN totalt
Resursfördelningsmodell HSN totalt
Resursfördelningsmodell SON totalt
Delsumma resursfördelningsmodeller
Delsumma nya beslut personalkostnadskompensation och
resursfördelningsmodeller
B. Externa avtal och interna prishöjningar
Avsatt för externa avtal och interna prishöjningar
Externa avtal
Interna priser
Delsumma externa avtal och interna priser
C. Förslag till ramtillskott
KFN: Ramtillskott nytt avtal Kustparksbadet
KFN: Förstärkt bemanning fritidsgårdar
BUN: Kompensation ökad hyra nya kulturskolan
GVN: Kompensation ökad hyra nya gymnasieskolan
GVN: Naturbruksprogrammet, återställning tillfälligt 3 årigt
anslag
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

L

C

M

52,0

52,0

52,0

52,0

-58,0

-87,0

-58,0

-58,0

-3,0

-3,0

-3,0

34,6

34,6

34,6

34,6

-11,1

-11,1

-11,1

-11,1

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-10,0

-13,0

-35,0

-32,0

-16,0

-16,0

-19,6

-19,6

-19,6

-19,6

-31,6

-28,6

-12,6

-12,6

-50,6

-66,6

-21,6

-31,6

36,0

36,0

36,0

36,0

-15,4

-15,4

-15,4

-15,4

-4,1

-4,1

-4,1

-4,1

16,5

16,5

16,5

16,5

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-4,9

-4,9

-4,9

-4,9

-8,1

-8,1

-8,1

-8,1

0,8

0,8

0,8

0,8

-0,9
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SON: Förstärkt familjehemsorganisation
HSN: Generellt ramtillskott
HSN: Kompensation för riksdagsbeslut om avgiftsfri
mammografi
HSN: Kompensation för riksdagsbeslut om avgiftsfri
öppenvård för personer 85 år och äldre
HSN: Kompensation för riksdagsbeslut om höjd ålder för
avgiftsfri tandvård
HSN: Kompensation ökad hyra psykiatrilokaler
HSN: Kompensation ökad premie LÖF
Finansförvaltning: Minskad pott asylsökande
Finansförvaltning: Ökade reavinster 2017
Kollektivtrafik
Omorganisation hälso- och sjukvård

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

-3,0

-5,0

-5,0

-5,0

-2,7

-2,7

-2,7

-1,2
-1,2
-1,6
-2,5
-2,7
0,9
10,0
-5,0
-5,0
-20,3

Delsumma ramtillskott
D. Besparingar
Utbildningssektorn
Myndighetsutövning
Kultur och fritid
Teknisk verksamhet
Vård och omsorg
Intern service
Effektivisering administration
Politisk verksamhet - arvoden
Besparingar
Besparingar personal
Externa utförare även inom vård och omsorg
Delsumma besparingar
Summa justeringar (A+B+C+D)
Utgångsläge inför budgetberedningen
Avsättning för återställning av balanskrav

Justerat resultat

-25,7

-25,7

-35,7

76,5

76,5

76,5

10,0

10,0

10,0

57,1 106,5

86,5

86,5

15,0
4,0
3,0
5,0
0,0
20,0
10,0
0,1
20,0

2,7

30,7

55,6

33,9

61,0

61,0

61,0

61,0

-27,0

-27,0

-27,0

-27,0

36,7

64,7

89,7

67,9

Investeringar – ramar

Efter dagens beslut i § 112 om investeringsstopp 2016 behöver investeringsbudgeten för
2017 och 2018 beredas ytterligare. Nämndernas föreslås därför återkomma till höstens
budgetavstämning med förslag till reviderad investeringsbudget 2017 och förslag till
investeringsbudget 2018. Utgångspunkter för arbetet är konsekvenser av
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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investeringsstopp 2016, investeringsprognos 2016 och ett ansträngt ekonomiskt läge
som gör att investeringsutgifterna bör begränsas så långt det är möjligt.
Ombudgetering gemensamma tjänster Visborg

Serviceförvaltningen ansvarar för vissa gemensamma tjänster på Visborg. Kostnaden för
de tjänsterna fördelas efter antal arbetsplatser på Visborg. Efter att fler förvaltningar
flyttade till Visborg sommaren 2015 och en förtätning i lokalerna genomfördes så
behöver kostnaden och därmed budgeten fördelas om.
Yrkanden

Björn Jansson (S), Isabel Enström (MP) och Brittis Benzler (V) yrkade på driftsbudget enligt
tabell ovan kolumn (S-MP-V) samt uppdrag redovisade ovan under beslutsrubrik Utbud
och effektiviseringar inklusive personalstrategiska åtgärder 2017-2019 (dels under förslag till
fullmäktige, dels under förslag till regionstyrelsen).
Eva Nypelius (C) yrkade på driftsbudget enligt tabell ovan kolumn (C) samt uppdrag
enligt följande.
Beslut i fullmäktige:
1. Regionstyrelsen får i uppdrag att till fullmäktiges sammanträde 19 december 2016
lämna en samlad rapport kring hur uppdragen enligt nedan har hanterats. Berörda
nämnder ska alltså återrapportera respektive uppdrag till ledningskontoret senast 26
september 2016 för fortsatt beredning.
2. Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i
uppdrag att, utifrån strategier angivna nedan, redovisa förutsättningarna att minska
kostnaderna med 75 miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019.
− Integrera skolformer för att bygga bärkraftiga enheter med högt resursutnyttjande i
syfte att uppnå större flexibilitet och effektivitet inom samtliga skolformer.
− Ett systematiskt geografiskt perspektiv där lokal särart och lokala behov
strukturerar utbudet med grund i serviceutbudsutredningen.
− Effektivitet kring och inom programstruktur på gymnasiet.
− Integrera verksamheter över förvaltningsgränser.
− Fler skall nå gymnasieexamen.
− Dagens maximala restid för elever ska vara oförändrad.
− Översyn av personaltätheten i förskolan för att närma sig rikssnittet.
− Genomföra översyn av förskole- och skolorganisationen i Visby.
− Strukturella förändringar bör utgå från befintliga lokaler för att ge reella besparingar
med hänsyn till lokal- och busskostnader.
− Vår inriktning är att ej lägga ned skolor samt högstadier på landsbygden.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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3. Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att redovisa
förutsättningarna att minska sin skattefinansiering med 10 miljoner kronor fördelat
under perioden 2017-2019. I uppdraget ska principerna för och nivån på olika taxor
ses över liksom möjligheterna till effektivisering av myndighetshanteringen.
4. Regionstyrelsen får i uppdrag att se över inriktningen på kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland. I uppdraget ingår en genomlysning av åtagande,
förutsättningar för alternativa driftsformer, ökad verksamhetssamordning över
förvaltningsgränser samt möjliga organisationsförändringar. I uppdraget ingår också
att redovisa förutsättningarna till en kostnadsbesparing på 20 miljoner kronor
fördelat under perioden 2017-2019.
5. Tekniska nämnden får i uppdrag att inom den skattefinansierade delen av
verksamheten redovisa förutsättningarna att minska kostnaderna med 20 miljoner
kronor fördelat under perioden 2017-2019. I uppdraget ingår att se över
verksamhetens åtagande och standard. Vidare bör förutsättningarna till minskade
kostnader genom utökat externt utförande belysas. Det senare omfattar även
taxefinansierad verksamhet.
− Fokus bör vara effektivare organisation och minskad personal.
− Inga försämringar av skötsel och snöröjning på enskilda vägar.
− Arbeta för att underlätta bildandet av vägföreningar och då belägga vägen innan
överlämning.
− Föreslagen besparing med endast trafik på stom-linjerna är inte realistisk inom
kollektivtrafiken.
6. Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att, både enskilt
och gemensamt, redovisa en handlingsplan kring förutsättningarna att långsiktigt
hålla sig inom budgetram. Handlingsplanen ska vara tidsatt och konkret med tydliga
åtgärder och förväntade resultat.
− Externa utförare bör prövas även inom vård och omsorg.
− Arbetet med bemanningsplanering och schemaläggning ska intensifieras för bästa
optimala organisation.
7. Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en analys av vårdkonsumtionen på
Gotland.
8. Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden redovisa hur
en effektivisering av styrningen av tjänster utförda av serviceförvaltningen och
teknikförvaltningen kan åstadkommas. I uppdraget ingår att se på förutsättningar
för utbudsminskningar av den interna servicen. Förutsättningar att sänka
kostnaderna med 50 miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019 ska
redovisas.
9. Regionstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av både den förvaltningsspecifika
och förvaltningsövergripande styrningen och administrationen. Syftet är dels att
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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åstadkomma en ökad koncernsamordning dels att effektivisera. Förutsättningarna
att sänka kostnaderna med 25 miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019
ska redovisas.
10. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för en samordnad
effektivisering av nämnd- respektive förvaltningsorganisationen.
Beslut i regionstyrelsen:
11. Ledningskontoret får i uppdrag att revidera gällande friskvårdspolicy.
12. Ledningskontoret får i uppdrag att revidera den regiongemensamma modellen för
omställning och övertalighet.
13. Ledningskontoret får i uppdrag att formulera om ledar- och medarbetarpolicyn till
att inkludera samtliga policys inom personalområdet. Ledar- och medarbetarpolicyn
kompletteras sedan med riktlinjer som styr den operativa hanteringen av
personalfrågorna
14. Ledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheter för att inrätta ett HR-råd
Uppdraget för HR-rådet skall vara att följa och arbeta med kompetensförsörjning,
lönebildning, sjukfrånvaro, bemanningsplaner och schemaläggning samt
omställningsarbete allt för att stärka koncernstyrningen inom området.
15. Ledningskontoret får uppdraget att utreda möjligheten att tillsätta en särskild
styrelse för ledningen av sjukhuset. En utförarstyrelse som består av såväl politiker
som profession.
Simon Härenstam (M) yrkade på driftsbudget enligt tabell ovan kolumn (M) samt uppdrag
enligt följande. Ytterligare kommentarer biläggs protokollet.
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
1. Regionstyrelsen får i uppdrag att till fullmäktiges sammanträde 19 december 2016
lämna en samlad rapport kring hur uppdragen enligt nedan har hanterats. Berörda
nämnder ska alltså återrapportera respektive uppdrag till ledningskontoret senast 26
september 2016 för fortsatt beredning.
2. Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i
uppdrag att, utifrån strategier angivna nedan, redovisa förutsättningarna att minska
kostnaderna med 75 miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019.
a) Skolorganisationen måste kunna arbeta med samma resurser som jämförbara
kommuner och behöver därför organiseras så att den kan bygga bärkraftiga
enheter med högt resursutnyttjande i syfte att uppnå större flexibilitet och
effektivitet inom samtliga skolformer. Detta skapar förutsättningar för bättre
ekonomi, bättre användande av de resurser vi har, bättre elevresultat, säkring av
kompetensen inom skolan och ger förutsättningar för en attraktivare arbetsplats
för skolans personal. Fokus bör här vara en översyn av högstadieskolorna och
minskad administration.
Justerande:
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

b) Ett systematiskt geografiskt perspektiv där lokal särart och lokala behov
strukturerar utbudet med grund i serviceutbudsutredningen.
c) Effektivitet i programstruktur på gymnasiet.
d) Integrera verksamheter över förvaltningsgränser
Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att redovisa
förutsättningarna att minska sin skattefinansiering med 10 miljoner kronor fördelat
under perioden 2017-2019. I uppdraget ska principerna för och nivån på olika taxor
ses över liksom möjligheterna till effektivisering av myndighetshanteringen. Gotland
får inte ta ut högre avgifter än jämförbara kommuner och fokus måste vara på
effektivisering av verksamheten.
Regionstyrelsen får i uppdrag att se över inriktningen på kultur- och
fritidsverksamheten i Region Gotland. I uppdraget ingår en genomlysning av
åtagande, förutsättningar för alternativa driftsformer, ökad verksamhetssamordning
över förvaltningsgränser samt möjliga organisationsförändringar. I uppdraget ingår
också att redovisa förutsättningarna till en kostnadsbesparing på 20 miljoner kronor
fördelat under perioden 2017-2019. Vid en eventuell organisationsförändring vill vi
att ett Kulturutskott som är direkt kopplat till Regionstyrelsen utreds som modell för
politisk styrning av denna för Gotland mycket viktiga verksamhet.
Tekniska nämnden får i uppdrag att inom den skattefinansierade delen av
verksamheten redovisa förutsättningarna att minska kostnaderna med 20 miljoner
kronor fördelat under perioden 2017-2019. I uppdraget ingår att se över
verksamhetens åtagande och standard. Vidare bör förutsättningarna till minskade
kostnader genom utökat externt utförande belysas. Det senare omfattar även
taxefinansierad verksamhet. Gotland får inte ta ut högre avgifter än jämförbara
kommuner och fokus måste vara på effektivisering av verksamheten och minskad
personal. Vi vill också att en bolagisering av VA-verksamheten utreds.
Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att, både enskilt och
gemensamt, redovisa en handlingsplan kring förutsättningarna att hålla sig inom
tilldelad budgetram. Handlingsplanen ska vara tidsatt och konkret med tydliga
åtgärder och förväntade resultat.
Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en analys av vårdkonsumtionen på
Gotland. Den måste innefatta en omvärldsanalys med exempel från andra landsting
som på ett strukturerat sätt har förändrat vårdkonsumtionen och minskat
kostnaderna.
Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden redovisa hur
en effektivisering av styrningen av tjänster utförda av serviceförvaltningen och
teknikförvaltningen kan åstadkommas. I uppdraget ingår att se på förutsättningar för
utbudsminskningar av den interna servicen. Förutsättningar att sänka kostnaderna
med 50 miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019 ska redovisas.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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9. Regionstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av både den förvaltningsspecifika

och förvaltningsövergripande styrningen och administrationen. Syftet är dels att
åstadkomma en ökad koncernsamordning dels att effektivisera. Förutsättningarna att
sänka kostnaderna med 25 miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019 ska
redovisas.
10. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för en samordnad
effektivisering av nämnd- respektive förvaltningsorganisationen. Fokus ska här ligga
på att också minska den politiska organisationen.
Förslag till beslut i regionstyrelsen
11. Ledningskontoret får i uppdrag att revidera gällande friskvårdspolicy.
12. Ledningskontoret får i uppdrag att revidera den regiongemensamma modellen för
omställning och övertalighet.
13. Ledningskontoret får i uppdrag att formulera om ledar- och medarbetarpolicyn till
att inkludera samtliga policys inom personalområdet. Ledar- och medarbetarpolicyn
kompletteras sedan med riktlinjer som styr den operativa hanteringen av
personalfrågorna.
14. Ledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheten att tillsätta en särskild styrelse
för ledningen av sjukhuset. En utförarstyrelse som består av såväl politiker som
profession.
Johan Thomasson (L) yrkade på driftsbudget enligt tabell ovan kolumn (L) samt
uppdrag enligt följande. Ytterligare kommentarer biläggs protokollet.
För beslut i fullmäktige.
1. Regionstyrelsen får i uppdrag att till fullmäktiges sammanträde 19 december 2016
lämna en samlad rapport kring hur uppdragen enligt nedan har hanterats. Berörda
nämnder ska alltså återrapportera respektive uppdrag till ledningskontoret senast 26
september 2016 för fortsatt beredning.
2. Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i
uppdrag att, utifrån strategier angivna nedan, redovisa förutsättningarna att minska
kostnaderna med 75 miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019.
a) Integrera skolformer för att bygga bärkraftiga enheter med högt
resursutnyttjande i syfte att uppnå större flexibilitet och effektivitet inom
samtliga skolformer.
b) Ett systematiskt geografiskt perspektiv där lokal särart och lokala behov
strukturerar utbudet med grund i serviceutbudsutredningen.
c) Effektivitet i programstruktur på gymnasiet.
d) Integrera verksamheter över förvaltningsgränser.
3. Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att redovisa
förutsättningarna att minska sin skattefinansiering med 10 miljoner kronor fördelat
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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under perioden 2017-2019. I uppdraget ska principerna för och nivån på olika taxor
ses över liksom möjligheterna till effektivisering av myndighetshanteringen.
4. Regionstyrelsen får i uppdrag att se över inriktningen på kultur- och
fritidsverksamheten i Region Gotland. I uppdraget ingår en genomlysning av
åtagande, förutsättningar för alternativa driftsformer, ökad verksamhetssamordning
över förvaltningsgränser samt möjliga organisationsförändringar. I uppdraget ingår
också att redovisa förutsättningarna till en kostnadsbesparing på 20 miljoner kronor
fördelat under perioden 2017-2019.
5. Tekniska nämnden får i uppdrag att inom den skattefinansierade delen av
verksamheten redovisa förutsättningarna att minska kostnaderna med 20 miljoner
kronor fördelat under perioden 2017-2019. I uppdraget ingår att se över
verksamhetens åtagande och standard. Vidare bör förutsättningarna till minskade
kostnader genom utökat externt utförande belysas. Det senare omfattar även
taxefinansierad verksamhet.
6. Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att, både enskilt och
gemensamt, redovisa en handlingsplan kring förutsättningarna att långsiktigt hålla
sig inom budgetram.
7. Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en analys av vårdkonsumtionen på
Gotland.
8. Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden redovisa hur
en effektivisering av styrningen av tjänster utförda av serviceförvaltningen och
teknikförvaltningen kan åstadkommas. I uppdraget ingår att se på förutsättningar för
utbudsminskningar av den interna servicen. Förutsättningar att sänka kostnaderna
med 50 miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019 ska redovisas.
9. Regionstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av både den förvaltningsspecifika
och förvaltningsövergripande styrningen och administrationen. Syftet är dels att
åstadkomma en ökad koncernsamordning dels att effektivisera. Förutsättningarna att
sänka kostnaderna med 25 miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019 ska
redovisas.
10. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för en samordnad
effektivisering av nämnd- respektive förvaltningsorganisationen.
Förslag till beslut i regionstyrelsen.
11. Ledningskontoret får i uppdrag att revidera gällande friskvårdspolicy.
12. Ledningskontoret får i uppdrag att revidera den regiongemensamma modellen för
omställning och övertalighet.
13. Ledningskontoret får i uppdrag att formulera om ledar- och medarbetarpolicyn till
att inkludera samtliga policys inom personalområdet. Ledar- och medarbetarpolicyn
kompletteras sedan med riktlinjer som styr den operativa hanteringen av
personalfrågorna
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

12 (12)

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-06-02
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-05-09-11, 13

Kompletterande punkter från (L):
− Konkurrensutsätt möjliga verksamheter inom i första hand HSN och SON:s
verksamhetsområde, men även inom andra förvaltningar, för att spara tio
miljoner kronor. Fem miljoner kronor kan då satsas på kollektivtrafik respektive
nödvändig omorganisation av regionens sjukvårdsorganisation.
− Övriga förvaltningars verksamheter ska prövas för ev konkurrensutsättning.
− Där sammanslagningar kan ske mellan olika förvaltningar/nämnder, för att
vinna effektivitet och pengar, skall detta genomföras.
− Sjukvårdens administration ska genomlysas och riv upp matrisorganisationen.
− Återinför kliniker med klinikchefer som har tydligt mandat och ekonomiska
resurser att leda verksamheten ur ett perspektiv som gynnar kärnverksamheten.
− Återinför specificerade avdelningar.
− Se över ledningsstrukturen.
− Uppdatera datasystemen så effektiv kostnadsuppföljning kan ske.
− Upphäv utbildningsstoppet.
− Organisationsöversyn av KFN och KFF kan genomföras, utan att drabba
verksamheterna, för att nå en besparing på 20 miljoner under tiden 2017-2019.
Detta kan genomföras genom omorganisation och utlokalisering av verksamhet.
Ordförande ställde proposition på eget yrkande, Eva Nypelius yrkande, Simon
Härenstams yrkande och Johan Thomassons yrkande och förklarade att eget förslag
vunnit bifall. Omröstning begärdes. Ordföranden förklarade att eget förslag är
huvudförslag.
Huvudomröstning. Följande propositionsordning beslutades: Eva Nypelius, Simon
Härenstams och Johan Thomassons yrkanden ställs mot varandra för att utse
motförslag till huvudförslaget. I huvudomröstningen gäller ja-röst för ordförandes
förslag och nej-röst för det förslag som utses som motförslag.
Motförslag i huvudomröstningen. Ordföranden ställde Eva Nypelius, Simon
Härenstams och Johan Thomassons yrkanden mot varandra och fann att Eva Nypelius
yrkande står som motförslag i huvudomröstningen.
Omröstningsresultat i huvudomröstningen. 8 ja-röster: Meit Fohlin (S), Leif Dahlby
(S), Tommy Gardell (S), Maria Björkman (S), Stefaan De Maecker (MP), Isabel Enström (MP),
Brittis Benzler (V) och Björn Jansson (S). 3 ja-röster: Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C) och
Stefan Nypelius (C). Simon Härenstam (M), Lena Celion (M), Stefan Wramner (M) och Johan
Thomasson (L) avstår sina röster. Regionstyrelsen har alltså bifallit yrkandet av Björn
Jansson (S), Isabel Enström (MP) och Brittis Benzler (V).
Expedieras:

Samtliga nämnder
Justerande:

Bifogas protokollet:
Särskilda yttranden från (M) och (L)
Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/7
30 maj 2016

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2017-2019
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till besparing år 2017 på 57 mnkr fördelas
enligt tabell.
Nämnderna får i uppdrag att återkomma till höstens budgetavstämning med
förslag till reviderad investeringsbudget 2017 och ny investeringsbudget 2018
utifrån nya förutsättningar efter beslut om investeringsstopp 2016.

Sammanfattning

Det budgeterade resultatet för 2017 uppgår till 37 mnkr med hänsyn tagen till de
förslag till beslut som regionstyrelsens arbetsutskott lämnat samt regionfullmäktiges
beslut om återställning av underskott från bokslut 2015. I planen för 2018 beräknas
det budgeterade resultatet till 66 mnkr och för 2019 till 145 mnkr.
Skatteintäkterna i plankalkylen är beräknade enligt prognos från april 2016 och
hänsyn har tagits till kända förändringar på finansförvaltningen.
Resursfördelningsmodellen har beaktats samtliga år. Avsättning till
personalkostnadsreserv uppgår till 71 mnkr och avsättning för interna prisökningar
och externa avtal uppgår till 36 mnkr samtliga år. Inga andra avsättningar för
kostnadsökningar finns upptagna.
Förslag på fördelning per nämnd för personalkostnadskompensation 2017 tas fram
till regionstyrelsesammanträdet den 22 september 2016.
I det budgetförslag som upprättats finns föreslagna besparingar på sammanlagt 170
mnkr på tre år. År 2017 uppgår besparingarna till sammanlagt 57 mnkr uppdelat på 6
olika områden. I tabellen finns ett förslag för hur besparingarna fördelas per nämnd.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00
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Postadress SE-621 81 Visby
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Webbplats www.gotland.se

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/7
Förslag till fördelning av besparing per nämnd
Nämnd
Barn- och utbildningsnämnden

Besparing år
2017, mnkr

Område

11,0

Utbildning

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

4,0

Utbildning

Byggnadsnämnden

2,5

Samhällsbyggnadsförvaltningen,
myndighetsutövning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

1,5

Samhällsbyggnadsförvaltningen,
myndighetsutövning

Kultur- och fritidsnämnden

3,0

Kultur- och fritid

Tekniska nämnden

5,0

Teknisk verksamhet

Tekniska nämnden*

3,0

Intern service

Regionstyrelsen/serviceförvaltningen*

17,0

Intern service

Regionstyrelsen/ledningskontoret

10,0

Intern administration och ledning

Summa

57,0

*avkastningskrav

Ärendebeskrivning

Bifogat finns plankalkyl för budgetåren 2017-2019 och förslag till fördelning av
besparingar uppdelat per nämnd.
Förslag till besparingar har beslutats för 6 olika områden. Förslag till fördelning per
nämnd har upprättats.
Nämnderna uppdras att återkomma till höstens budgetavstämning med förslag till
reviderad investeringsbudget för 2017 och ny investeringsbudget 2018.
Bedömning

Förslagen till besparingar uppdelat per nämnd har tagits fram i samråd med
koncernledningsgruppen. Under arbetet har vikten av att ha en långsiktighet i
besparingsarbetet lyfts fram. Fördelningen per nämnd 2018-2019 kan bli annorlunda
jämfört med 2017 beroende på i vilken takt olika besparingar kan genomföras. Detta
gäller de besparingsområden där ansvaret ligger på två nämnder.
Besparingen på intern service på resultatenheterna serviceförvaltningen och
fastighetsförvaltningsavdelningen/teknikförvaltningen genomförs genom införande
av avkastningskrav.
Efter beslut om vilka investeringar som stoppas 2016 behöver investeringsbudgeten
för 2017 och 2018 beredas ytterligare. Därför föreslås nämnderna återkomma till
höstens budgetavstämning med förslag till reviderad investeringsbudget 2017 och
förslag till investeringsbudget 2018. Utgångspunkter för arbetet är konsekvenser av
investeringsstoppet 2016, investeringsprognos 2016 och ett mycket ansträngt
ekonomiskt läge som gör att investeringsutgifterna bör begränsas så långt det är
möjligt.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Alla nämnder
LK, ekonomi, kvalitet och styrning, SF, ekonomi och upphandling
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Ramberäkning 2017 per nämnd/förvaltning,
REGION GOTLAND

regionstyrelse 160602

Just budget
2016

Justeringar
enligt plan

ResursfördelIndexningsmodeller uppräkn*

se bilaga

se spec

se spec se bilaga

Besparing
2017

Ramtillskott

Verksamhets
förändring 2017

se spec

se spec

Personalkostnads
komp 2017

Budget
2017

Plan
2018

Plan
2019

jmf -17

jmf -17

Regionstyrelsen
Politikerorganisation
Ledningskontor
Serviceförvaltning

-23 610
-212 796
0

-240

100
10 000

0
231
0

-23 510
-202 805
0

Teknisk nämnd
Byggnadsnämnd
Miljö- o hälsoskyddsnämnd

-188 794
-21 631
-13 029

-30
0
0

5 000
2 500
1 500

249
194
151

-183 575
-18 937
-11 378

7 500
1 500
1 500

15 000
3 000
3 000

Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Gymn & vuxenutbildnnämnd

-144 612
-1 130 051
-280 117

-11 100
-553

-600
-2 100
-800

3 000
11 000
4 000

-1 700
-4 900
-7 350

-191
313

-144 103
-1 136 838
-284 820

5 000
18 500
2 591

12 000
37 800
6 086

Socialnämnd
Hälso- och sjukvårdsnämnd

-1 211 678
-1 397 360

-19 598
-35 000

-6 600
-5 059

-5 000
-11 600

256
197

-1 242 620
-1 448 822

-17 962
-35 000

-35 088
-70 000

Summa nämnder/förvaltn

-4 623 678

0

-66 251

-15 429

37 100

-30 550

1 400

0

-4 697 408

-16 371

-28 202

Gemensamt/finansförv
Totalt inkl gemensamt

6 000
-4 617 678

0

-66 251

-4 100
-19 529

20 000
57 100

10 900
-19 650

-1 400
0

-71 000
-71 000

-39 600
-4 737 008

27 500
11 129

45 000
16 798

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

Bilaga till ramberäkning 2017: justeringar av budget 2016 samt indexuppräkning
Justeringar
Budget 2016 Kap.kostn Ev övriga Just budget
budget 2016
just 151231 justeringar
2016

Indexuppräkning, tkr

RS
Politikerorg
LK
SF

-23 610
-211 875
0

-921

-23 610
-212 796
0

RS
Politikerorg
LK
SF

TN
BN
MHN

-188 166
-21 964
-13 056

-628
333
27

-188 794
-21 631
-13 029

KFN
BUN
GVN

-144 605
-1 129 651
-280 376

-7
-400
259

SON
HSN

-1 211 412
-1 397 413

-266
653

Summa

-4 622 128

Gem/finans
Totalt

6 000
-4 616 128

Lokalkostn

Internpriser
SF

Externa S:a indexavtal uppräkning

0
-240
0

0
-240
0

TN
BN
MHN

-30
0
0

-30
0
0

-144 612
-1 130 051
-280 117

KFN
BUN
GVN

-600
-2 100
-800

-600
-2 100
-800

-600

-1 211 678
-1 397 360

SON
HSN

-6 600
-5 059

-6 600
-5 059

-950

-600

-4 623 678

-950

-600

6 000
-4 617 678

Summa
Gemensamt
ofördelat
Totalt
Internhyran är oförändrad 2017

0

0

-15 429

-15 429

0
0

-4 100
-4 100

0
-15 429

-4 100
-19 529

Ramberäkning 2017 per nämnd/förvaltning
Specifikation över förändringar som påverkar nämndernas ramar
Beslutade av regionstyrelsen 160601

NÄMNDERNAS RAMAR 2016

-4 622 128

Ej fördelade poster upptagna under finansförvaltningen 2016 som påverkar nämnderna:

lokaleffektivisering
avkastningskrav SF generellt
Buffert mottagning av asylsökande
Netto

INTEGRERAD BUDGET 2016 INKL GEM

10 000
1 000
-5 000
6 000
-4 616 128

JUSTERINGAR AV BUDGET 2016
Justering för kapitalkostnader (inv tom 151231)
HSN: Avgiftsfri mammografi RS 160602

-950
-600

JUSTERINGAR 2017 ENLIGT FLERÅRSPLAN
RESURSFÖRDELNINGSMODELL enl plan 2016-2018
BUN
- förskola
- fler elever grundskola
- fler barn på fritidshem

2 500
-2 500
-800

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

-1 781
0
1 228

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

-16 000
-17 284
-34 637

-3 300
-7 000
0

0

-2 314

HSN
-resursfördelningsmodell medicinteknisk utveckling

-19 000

Summa justering resursfördelningsmodell

-31 614

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

-240
-30
-600
-2 100
-800
-6 600
-5 059

Prisökning serviceförvaltningen
Personalkostnadskompensation
Måltidsförsörjning
Tillfällig kostnadsminskning IT

-4 500
-2 100
2 500

Summa interna prisjusteringar och externa avtal

-19 529

RAMTILLSKOTT
KFN: Ramtillskott nytt avtal Kustparksbadet
KFN: Förstärkt bemanning fritidsgårdar
BUN: Kompensation ökad hyra nya kulturskolan
GVN: Kompensation ökad hyra nya gymnasieskolan
GVN: Naturbruksprogrammet, återställning tillfälligt 3 årigt anslag
SON: Förstärkt familjehemsorganisation
HSN: Generellt ramtillskott
HSN: Kompensation för riksdagsbeslut om avgiftsfri mammografi
HSN: Kompensation för riksdagsbeslut om avgiftsfri
öppenvård för personer 85 år och äldre*
HSN: Kompensation för riksdagsbeslut om höjd ålder för avgiftsfri tandvård

HSN: Kompensation ökad hyra psykiatrilokaler
HSN: Kompensation ökad premie LÖF
Finansförvaltning: Minskad pott asylsökande
Finansförvaltning: Ökade reavinster 2017
Summa ramtillskott

-800
-900
-4 900
-8 100
750
-5 000
-3 000
-1 200
-600
-1 600
-2 500
-2 700
900
10 000
-19 650

*Kompensation sker med 600 tkr år 2016 och ytterligare 600 tkr år 2017 (enl. beslut RS 160602)

BESPARING
RS/Pol org: frysning politikerarvode
RS/LK intern administration och ledning
BUN: besparing utbildning
GVN: besparing utbildning
BN: besparing myndighetsutövning
MHN: besparing, myndighetsutövning
KFN: besparing
TN: besparing, teknisk verksamhet
RS/serviceförvaltningen, intern service*
TN/teknikförvaltningen, intern service*

100
10 000
11 000
4 000
2 500
1 500
3 000
5 000
17 000
3 000

Summa besparing

57 100

*avkastningskrav

VERKSAMHETSFÖRÄNDRING
RS/LK: Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg
TN/TKF: Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg
TN/SBF: Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg
BN/SBF: Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg
MHN/SBF: Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg
KFN: Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg
BUN: Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg
SON: Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg
HSN: Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg
RS/Serviceförvaltningen: kostnad gemensamma tjänster Visborg

231
83
166
194
151
-191
313
256
197
-1 400

Summa

0

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING 2017
Personalkostnadsökningar
Jämställdhetssatsning
Satsning på rekrytering av bristyrken

-58 000
-10 000
-3 000

Summa

-71 000

RAM BUDGET 2017

-4 737 008

RAMJUSTERINGAR ÅREN 2018-2019 (jmf med budget 2017)
2018
8 100
-1 059
-35 000
-17 962
-45 921

2019
12 400
-2 564
-70 000
-35 088
-95 252

7 900
400
-200

8 400
3 500
500

-1 415
356
0

-2 683
119
0

-600
-1 100
750

-600
-1 100
750

BUN: besparing utbildning
GVN: besparing utbildning
BN: besparing
MHN: besparing
KFN: besparing
TN: besparing
RS: serviceförvaltningen
TN: teknikförvaltningen
Alla nämnder: besparing intern administration och

11 000
4 000
1 500
1 500
5 000
7 500
17 000
3 000

26 000
9 000
3 000
3 000
12 000
15 000
26 000
4 000

ledning
Summa besparing

7 500
58 000

15 000
113 000

Total summa ramjusteringar

11 129

16 798

BUN, resursfördelningsmodell*
GVN, resursfördelningsmodell**
HSN, resursfördelningsmodell
SON, resursfördelningsmodell
Summa
* Består av:
- förskola, BUN
- grundskola, BUN
- fritidshem, BUN
** Består av:
-fler elever kommunal gymnasieskola, GVN
-fristående skola, GVN
-interkommunal ersättning, GVN
BUN: Helårseffekt av ny hyra kulturskolan

GVN: Helårseffekt av hyra ny gymnasieskola
GVN: Naturbruksgymnasiet

Plankalkyl 2017-2019 regionstyrelsen 160602
Utgångsläge budgetbeslut i RF november 2015
(löpande priser, mnkr)

1 Verksamhetens
nettokostnader före
avskrivningar
därav
nämnderna
kapitalkostnader
finansförvaltningen
prisökningsreserv
personalkostnadsreserv
2 Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
3 Skatteintäkter
4 Bidragsinkomster
därav
kommun
extra bidrag flykting kommun
landsting
extra bidrag flykting landsting
Övriga statsbidrag
5 Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
6 Resultat innan återställning
av balanskrav
7 Återställning av balanskrav
8 Årets resultat (förändring av
eget kapital)

Budget
2016*

Kalkyl
2017**

Kalkyl
2018**

Kalkyl
2019**

-4 428

-4 606

-4 729

-4 849

-4 622
331
-137
0
0

-4 697
338
-172
-4
-71

-4 714
338
-171
-40
-142

-4 726
338
-172
-76
-213

-224
-4 652

-229
-4 835

-229
-4 958

-229
-5 078

3 592

3 747

3 895

4 046

1 123

1 189

1 210

1 232

603
0
397
0
123

605
35
421
11
117

618
35
429
11
117

631
37
434
13
117

6
-35

7
-44

7
-62

7
-62

34

64

92

145

0
34

-27
37

-26
66

0
145

*enligt RF november 2015
**enligt skatteprognos SKL 160428, justering kapitalkostnader och finansbudget samt
budgetberedningens förslag till driftbudget

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-06-20

Handlingar till

Ärende 8

Exploateringsbudget 2017-2019
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-06-02, § 122
• Ledningskontoret, exploateringsplan med budgetbilaga 2016-04-26,
rev. 2016-06-07

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-06-02
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-05-09-11, 13

Rs § 122
Au § 133

Exploateringsbudget 2017-2019
RS 2016/386

- Ledningskontoret 2016-04-26

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Exploateringsplan och exploateringsbudget 2017-2019 godkänns enligt förslag med
undantag av avsnitt 5.1.11 Bryggeri Visby hamn.

Ledningskontoret har redovisat förslag till exploateringsplan och exploateringsbudget
för åren 2017-2018 avseende kommande utbyggnadsområden. Redovisade projekt ger
under kommande 4-årsperiod möjlighet att bygga mer än 1 000 lägenheter i flerfamiljshus och omkring 150 småhus/radhus. Det innebär en byggtakt på ca 250 lägenheter och
30 småhus per år. Denna byggtakt är ungefär dubbelt så hög som utfallet har varit den
senaste 10-årsperioden, åtminstone när det gäller flerfamiljslägenheter. (Antalet småhus
som byggs på Gotland ligger vanligen kring ett 50-tal, till stor del är det ensambyggare
som bygger).
Region Gotland har genom sitt markägande en god styrning när det gäller regionens
markinnehav. Det föreslås att regionen i markanvisningsskedet styr upplåtelseformen så
att hyresrätter prioriteras och att det säkerställs att de byggherrar som genomför
projekten också producerar hyresrätter.
Den kommande 4-årsperioden innebär ett stort tryck på bostadsproduktionen för
Gotland i allmänhet och Visby i synnerhet. Exploateringsplanen visar på att det finns en
god planberedskap och en god framförhållning när det gäller mark som kan anvisas för
byggande, men att det är viktigt att byggherrarna som anvisas mark och genomför
projektet i den takt det är planerat. Regionen bör vara aktiv med att signalera att
förlängning av beviljade markanvisningar inte kommer att vara möjliga om projekt inte
genomförs på utsatt tid.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Exploateringsplan region Gotland 2017-2020

Arbetsmaterial
Rev 2016-06-07

Exploateringsplan Gotland 2017-2020
1. Allmänt

1.1.

Exploateringsplanens roll

Exploateringsplanen är ett styrdokument för regionens samhällsbyggnad de närmaste åren.
Beslut om utbyggnad av bostads- eller verksamhetsområden får följdverkningar på
regionens ekonomi och miljö. Exploateringsplanen ger en helhetsbild av de
samhällsbyggnadsprojekt som direkt påverkar regionens ekonomi och som är pågående
eller planeras under den kommande femårsperioden.
Exploateringsplanen innehåller information om investeringsbehovet för
infrastrukturanläggningar som finansieras av regionen. Uppkomna kostnader fördelas
genom att regionen tecknar exploateringsavtal med exploatörer samt försäljer mark till
byggherrar.
Marknadsaktörerna i ett exploateringsprojekt utgörs av byggherrar, finansiärer,
fastighetsförvaltare, fastighetsmäklare, bostadsköpare och andra privata intressenter.
Marknadens aktörer har självklart en viktig roll vid genomförandet av en exploatering, men
de bidrar även vid den långsiktiga fysiska planeringen, inte minst genom sin
marknadskännedom. Byggherrar, fastighetsmäklare och andra har god kontakt med och
god kännedom om den lokala bostadsmarknaden och efterfrågan av olika typer av bostäder
i olika geografiska områden. Därför är det viktigt med ett långsiktigt samarbete mellan
exploateringsprocessens olika aktörer, inte bara under pågående exploateringsprojekt. Inom
ramen för exploateringsplanen sker detta samråd genom olika former av möten, formella
och informella, med de olika aktörerna. Genom markanvisningsprocessen kommer
marknadens aktörer in i planprocessen och ges då även möjlighet att vara med och påverka
planens utformning.
1.2.

Definition av exploateringsverksamhet

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa
råmark för att kunna bygga bostäder, lokaler för handel, kontor, industrier och
verksamhetslokaler. I exploateringsverksamheten ingår även att bygga och iordningsställa
kompletterande gemensamma anordningar som gator, gång- och cykelvägar, grönområden,
VA-system, värmeanläggningar, el och telesystem m.m.
Ett exploateringsområde är ett avgränsat område som är eller kommer att bli
detaljplanelagt. Exploateringsprojekt kan startas innan detaljplan är antagen. Avsikten med
en exploatering är att förädla marken för olika ändamål och att sälja de fastigheter som kan
bildas inom ett exploateringsområde.
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Grundläggande principer

De övergripande målen och inriktningen för region Gotlands framtida markanvändning
och bebyggelseutveckling anges i översiktsplan och fördjupade översiktsplaner. Dessa är
därför viktiga styrande dokument vid framtagandet av exploateringsplanen.
Exploatering av ett område eller en etapp inom ett större exploateringsområde sker efter
beslut i regionstyrelsen och ska normalt ingå i den beslutade exploateringsbudgeten.
Exploateringen av ett område eller större etapp slutredovisas när samtliga åtgärder är
färdigställda och merparten av områdets/etappens fastigheter är avyttrade.
Investeringar i lokaler för undervisning, förskola och vård finansieras via ordinarie
investeringsbudget och äskas av respektive huvudman för verksamheten.
2. Exploateringsprocessen

Exploateringsverksamheten kan som process indelas i följande faser.

2.1.

Förstudiefasen
•

En idé om exploatering inkommer till ledningskontoret. Tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen görs en förhandsbedömning om projektets
lämplighet. En värdering sker enligt fastställd kriteriemodell (se under pkt 3.).

•

Om exploateringsförslaget bedöms lämpligt att genomföra görs en förstudie, ett
Start-PM, som översiktligt redovisar förutsättningar för detaljplan, markanvisning,
tidplan, exploateringskalkyl mm.

2.2.

Planeringsfasen
•

Gruppen för strategisk samhällsplanering och exploatering (SSE) gör med StartPM:et som grund ett förslag till prioritering av exploateringsförslaget och det
infogas därefter i förslaget till exploateringsplanens projektkatalog som
regionstyrelse och fullmäktige har att behandla vid den kommande
exploateringsbudgetprocessen.

•

En utsedd projektledare tar därefter fram ett beslutsunderlag baserat på Start-PM
och tidigare avväganden inom SSE. Projektförslag av strategisk art kan lyftas till
exploateringsrådet för diskussion och vägledning när det gäller prioritering.

•

Regionstyrelsen beslutar om exploateringsförslagets inriktning, att godkänna
exploateringskalkylen och att infoga projektet i exploateringsplanens projektkatalog
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(om det inte redan hanterats tidigare). Om projektet är prioriterat ger
regionstyrelsen samtidigt byggnadsnämnd och teknisk nämnd i uppdrag att
genomföra planläggning respektive markanvisning.
•

Byggnadsnämnden genomför planläggning enligt särskild process. Tekniska
nämnden genomför markanvisning enligt uppdrag.

•

Regionstyrelsen beslutar att utse exploatör och att teckna markanvisningsavtal.

•

Projektledare bearbetar exploateringskalkyl och andra beslutsunderlag, upprättar ett
exploateringsavtal och bereder ärendet inför hanteringen i regionstyrelsen.

•

Regionstyrelse respektive regionfullmäktige beslutar om att godkänna
exploateringsavtal och detaljplan, samt beslutar om budget för nödvändiga
kommunala investeringar såsom park, gator och VA.

2.3.

Genomförandefasen
•

Denna del av exploateringen inleds vanligen med att ett köpekontrakt om
exploatörens förvärv av mark upprättas.

•

Här sker också nödvändig fastighetsbildning. Utbyggnad av kommunaltekniska
anläggningar och infrastruktur såsom vatten, avlopp, parker, gator, gång- och
cykelvägar mm genomförs.

•

Exploatören ansöker om bygglov och genomför aktuellt byggprojekt.

•

Alla exploateringsprojekt ska slutredovisas i en PM där en avstämning mot ursprunglig exploateringskalkyl och budget sker. Regionstyrelsen alternativt regionfullmäktige beslutar om att godkänna slutredovisningen.

2.4.

Driftfasen
•

När genomförandet av exploateringen är klart övergår projektet i drift- och
förvaltningsfasen. Regionen förvaltar allmänna anläggningar som gator, vatten- och
avlopp samt park- och grönområden. Om exploateringen innebär att ansvarig
nämnd får ett utökat ansvar för drift och underhåll, ska behovet av utökat anslag
för detta beaktas i budgetprocessen. Fastighetsägaren/exploatören förvaltar
byggnader och mark med tillhörande anläggningar.

3. Metod för framtagande av exploateringsplaner

Ledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har utvecklat en metod – ett verktyg
– där strategiskt viktiga samhällsbyggnadsprojekt värderas utifrån en kriteriemodell. Denna
kriteriemodell bygger på att varje förslag till exploateringsprojekt där en planläggning är
nödvändig, genomgår en granskning där projektet bedöms och ges poäng ur ett tiotal olika
perspektiv. Granskningen sker inom samhällsbyggnadsförvaltningen och poängsättningen
godkänns sedan i en förvaltningsöverskridande tjänstemannagrupp ”Gruppen för strategisk
samhällsplanering och exploatering”, SSE. Varje förslag prövas och värderas mot följande
10 kriterier:
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•

Följer förslaget gällande översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och annan fysisk
planering

•

Bidrar förslaget till ett effektivt resursutnyttjande när det gäller infrastruktur,
markanvändning, service, kommunikationer

•

Bidrar förslaget till inomregional balans, landsbygdsutveckling och en god
geografisk spridning av bostadsbyggandet som ger människor möjlighet att hitta en
bostad även utanför Visby.

•

Bidrar förslaget till mångfald på bostadsmarknaden

•

Är förslaget av allmänt intresse och/eller påverkar många, t ex byggande av skola,
vårdinrättning, fritidsanläggning

•

Bidrar förslaget till en långsiktigt hållbar utveckling för miljön, t ex när det gäller
VA-lösningar, dagvatten, energi, kulturmiljö, grönstruktur, kollektivtrafik

•

Bidrar förslaget till att utveckla den sociala infrastrukturen. Hur påverkas
medborgarnas upplevelse t ex när det gäller hälsa, jämställdhet, segregation,
trygghet, barnperspektivet, friluftsliv och rekreation

•

Vilka kommunalekonomiska konsekvenser kan förslaget ge

•

Kan förslaget innebära nya arbetstillfällen på kort eller lång sikt

•

Svarar förslaget upp mot regionens strävan att åstadkomma en god bebyggd miljö,
t ex när det gäller arkitektoniska kvaliteter, förtätning, omvandlingsområden,
offentliga miljöer och kommunikationer.

Varje projekt som värderas kan totalt tilldelas mellan 0 - 100 poäng. Resultatet av den
värdering som sker när projektförslagen prövas gentemot de tio kriterierna ovan, resulterar
i ett förslag till lista över aktuella samhällsbyggnadsprojekt. Denna lista redovisas dels i
form av en prognos för framtida bostadsbyggande och dels i form av ett förslag till
exploateringsbudget. Ledningskontoret sammanställer årligen förslagen till framtida
exploateringsprojekt till en exploateringsplan som förankras i tjänstemannagruppen SSE.
Den preliminära exploateringsplanen ska sedan utgöra underlag inför den årliga
budgetberedningen där resultatet av budgetprioriteringarna blir en grund för kommande års
arbete med exploateringsprojekt.

4. Exploateringsplan 2017 - 2020

4.1.
Osäkerhetsfaktorer
Det finns ett antal faktorer som kan komma att påverka förverkligandet av de projekt som
redovisas i denna exploateringsplan. Under det senaste året har det blivit tydligt att
efterfrågan på bostäder kommer att öka allt mer under de närmaste åren. Orsakerna till den
ökande bostadsefterfrågan står att finna i ett flertal olika förklaringar, bland annat:
- inflyttning till Visby, vi bor glesare, försvarets och polisens etablering, fler studenter på
Campus, nyanlända och ensamkommande flyktingbarn som anvisas/flyttar till Gotland.
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Med avstamp i dessa till delar nya och förändrade förutsättningar har ledningskontoret
gjort bedömningen att det under kommande 4-årsperiod kommer att finnas behov av mer
än 1000 bostäder eller mer än 300 per år. Denna bedömning bygger på att de nu nämnda
förutsättningarna förverkligas och här kan viss osäkerhet finnas. Det kan till exempel inte
med säkerhet sägas att alla nyanlända som anvisas Gotland också kommer att välja att flytta
hit. Även när det gäller andra förutsättningar kan det finnas viss osäkerhet i siffrorna.
Exploateringsplanen för 2017-2020 omfattar och möjliggör för byggande av drygt 1 500
bostäder, men det är inte sannolikt att alla dessa bostäder kommer att förverkligas och
därför bygger planen på att ca 1100 bostäder kommer till stånd under kommande 4årsperiod.
4.2.
Flygbuller
Ett antal exploateringsområden inom Visby ligger idag inom områden där regelverket vad
gäller flygbuller nu kan komma att ändras. Ett antal områden såsom kv Melonen, kv
Kaptenen och del av Terra Nova kan nu komma att bli möjliga att exploatera.
4.3.
Konsekvenser driftbudget
De kommunala investeringar som sker inom ramen för exploateringsprojektet ger vanligen
ökade åtaganden när det gäller drift av kommunaltekniska anläggningar som vatten- och
avloppsledningar, pumpstationer mm samt underhåll och drift av gator, parker, gång- och
cykelvägar mm. I planeringen av projektet är det därför av stor vikt att även dessa
kostnader finns med i beslutsunderlaget. Viktigt är också att hänsyn tas till behoven av
utökad budgetram för ansvariga verksamheter.
4.4.
Medel för tidiga skeden
De tidiga skedena inför och i planeringen av ett bygg- eller anläggningsprojekt är ofta
avgörande för projektets framgång. Många gånger bestäms avgörande förutsättningar för
ett projekt innan det ens formerats till ett projekt. Ibland kan det vara fördelaktigt att kunna
avsätta mindre medel för att genomföra en utredning eller studie kring ett sådant projekt.
En sådan utredning eller studie kan leda till att ett projekt startas upp eller avstyrs. Medel
för sådana projekt bör finnas hos ledningskontoret och föreslås i exploateringsbudgeten
uppgå till 1 mnkr per år framledes.
4.5.
Samordning med VA-planen
För att åstadkomma en bättre och mer effektiv styrning av resurser och medel bör
exploateringsplanen samordnas med VA-planen.
4.6.
Mark för industri, handel och kontor
Som ett led i att underlätta etablering av verksamheter såsom industri, handel och kontor,
ska Region Gotland iordningställa lämplig mark inom olika delar av Gotland. Planlagd
mark färdig för försäljning ska finnas i Visby samt inom de orter där efterfrågan kan
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bedömas uppstå. Marken planläggs och förbereds för utbyggnad av infrastruktur i form av
gator, vatten och avlopp mm. Inom exploateringsplanen för kommande 4 år bedöms att
beredskapen för att möta efterfrågan av industrimark är god. Stora områden med
industrimark finns inom nya detaljplaner för A7-området och ett mer långsiktigt projekt
inom kv Sotaren med syfte att skapa mark för industri, handel och kontor har inletts under
2016.
5. Exploateringsområden

5.1.

Pågående och planerad exploateringsverksamhet (ref exploateringsbudget)
1. Adjutanten A7
Utbyggnad av infrastruktur påbörjades 2015 inom kvarteret Adjutanten. Området
omfattas av en detaljplan antagen 2013. Hela kv Adjutanten har markanvisats till
exploatörer, Adjutanten 1, 3 och 4 har anvisats till AB Gotlandshem och
Adjutanten 2 till PEAB. Gotlandshem har byggt och inflyttat 84 lägenheter under
hösten 2015 och påbörjade under december 2015 byggandet av 48 lägenheter inom
Adjutanten 4. Totalt beräknas att kvarteret när det är utbyggt kommer att inrymma
cirka 250 bostäder. Det bedöms att kvarteret kommer att vara fullt utbyggt under
2017.
2. Sergeanten A7
En markanvisningstävling genomfördes under 2015, vid vilken 4 exploatörer
anvisades var sitt markområde. Dessutom finns en tomt som har direktanvisats till
Gotlandshem som planerat att starta byggande under 2017. Detaljplanen för
området rymmer ca 200 lägenheter och är under våren 2016 färdig för antagande i
regionfullmäktige. I budgeten har det bedömts att två av de anvisade tomterna
kommer att säljas under 2016 och att bostadsbebyggandet inom dessa påbörjas
under detta år. För resterande två tomter bedöms att en överlåtelse sker under 2017
resp 2018 med vidhängande start av bostadsbyggandet inom resp tomt.
Kv Sergeanten bedöms vara fullt utbyggt under 2018 eller 2019. För närvarande
pågår utbyggnad av infrastruktur som ska betjäna området.
3. Malajen A7
Inom detta kvarter finns mark för att bygga förskola, 7 radhus och 7 villor.
Byggande av förskolan kommer att påbörjas under 2017. Radhusområdet kommer
att säljas till en exploatör efter en konkurrensutsatt anbudsprocess som planeras till
hösten 2016. Villatomterna kommer att säljas till enskilda egnahemsbyggare via
mäklare med start hösten 2016.
4. Signallottan A7
Inom detta kvarter finns en snart antagen detaljplan (vår 2016) och här planeras här
för bostäder i flerfamiljshus. Under våren/sommaren 2016 genomförs en
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markanvisningstävling för att utse exploatörer till de tre markområden som finns
inom kvarteret, totalt uppgår byggbar mark till 16500 kvm BTA eller ca 150-200
lägenheter. I markanvisningen fokuseras på att få till stånd hyresrätter och för
huvuddelen av markområdet kommer därför ett strikt krav vara att exploatören
bygger och långsiktigt förvaltar hyresrättslägenheter. Inom ramen för utbyggnaden
av detta område blir det nödvändigt att bygga ut genomfartsgatan St Törnekvior så
att den kan kopplas ihop med Visbyleden via cirkulationen vid Stenhuggaren.
Medel för genomförandet av detta finns upptagna i exploateringsbudgeten.
5. Industrimark A7
Inom detaljplanen för kv Sergeanten och Signallottan finns även ett relativt stort
område med mark planlagt för och lämpat för lättare industri, samt mindre delar
handel och kontor. Detta bedöms komma att möta efterfrågan under kommande 5årsperiod för denna typ av mark kring Visby.
6. Kaptenen A7
Denna detaljplan har tidigare stoppats på grund av regler för flygbuller. När nu
flygbullerreglerna kan denna detaljplan sannolikt genomföras. Planen ger möjlighet
att skapa 14 småhustomter och 13 radhustomter. För ett genomförande krävs viss
utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar samt vatten och avlopp. Berörda
förvaltningar har getts i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett genomförande
av planen. Det bedöms att markanvisning för byggande kan ske tidigast under 2017
och 2018.
7. Såpsjudaren Terra Nova
Exploateringsområdet Såpsjudaren är beläget inom Terra Nova i Visby. Området
omfattas av en detaljplan från 1991. Markområdet har anvisats till BoKlok som
under 2014 har genomfört byggandet av en första etapp med 25 lägenheter i
flerfamiljshus med inflyttning sommaren 2015. Etapp 2 med ca 25 lägenheter
inflyttas under våren 2016 och därefter kommer två kvarvarande etapper att byggas
under 2016-2017. Totalt bedöms exploateringsområdet inrymma ca 85 lägenheter.
8. Kolgården vid Filmgymnasiet
Inom detaljplanen som omfattar Kolgården (byggt 2010-2014) har fastighetsbolaget
Österled Fastighets AB byggt ett 60-tal lägenheter som inflyttats sommaren 2015.
Regionen har byggt kompletterande VA-ledningar till området. Ytterligare byggrätt
finns i byggnaden där Filmgymnasiet är beläget och som ingår i den fastighet som
exploatören förvärvat. En mindre del som omfattar ca 10 lägenheter är för
närvarande (våren 2016) under markanvisning. En exploatör bedöms komma
kunna utses sommaren 2016.
9. Järnvägen Södercentrum
Kvarteret Järnvägen är beläget strax utanför Söderport i Visby. Under 2013 har ett
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planprogram för området antagits. Inom detta möjliggörs för konvertering av
nuvarande kontorslokaler (f.d. Försäkringskassan) till bl a bostäder. Intilliggande
parkeringsplats har i planprogrammet pekats ut som lämplig för bostadsbebyggelse.
Dessutom finns möjligheter att inom de södra delarna av kvarteret förtäta och
omvandla verksamhetslokaler till bostäder i flerfamiljshus. Största delen av
exploateringsområdet ägs av privata fastighetsägare. Markundersökningar och
sanering har påbörjats inom delar av kvarteret. Ett Start-PM har tagits fram som
visar att en exploatering är ekonomiskt försvarbar ur ett kommunalekonomiskt
perspektiv. En planläggning kommer att startas under våren 2016. En utbyggnad av
kvarteret ställer krav på utbyggnad av infrastruktur inom och utom
exploateringsområdet. Totalt bedöms området kunna inrymma 100-150 lägenheter,
varav ca 40 inom mark som regionen äger.
10. Torslunden Visby Norr
Området består av ett grönområde som gränsar till bostäder samt verksamheter i
form av industri, vård och kontor. Ett planprogram togs fram 2015 och visar att
det kan vara lämpligt att bebygga delar av kvarteret. För närvarande utreds om delar
av området är lämpligt för att anlägga fördröjningsmagasin för dagvatten. Tidigast
bedöms att en exploatering kan påbörjas under 2018-19 efter att planläggning
genomförts. Preliminärt kan området inrymma 30-50 lägenheter beroende på
utformning av ev dagvattenmagasin.
11. Nytt bryggeri Visby hamn
Projektet utgår
Region Gotland har kommit överens om att teckna ett ramavtal med Spendrups
AB innebärande att regionen iordningsställer en tomt på platsen där nuvarande
hamnkontoret är beläget. Regionen river och marksanerar området och överlåter
sedan marken till Spendrups för 14 mnkr. Kostnaderna för de åtgärder som
regionen ska genomföra har i detaljplanens genomförandebeskrivning beräknats till
ca 27 mnkr. En projektledare jobbar för närvarande på ledningskontorets uppdrag
med att ta fram underlag för att handla upp sanering och rivning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar med att ta fram en detaljplan som kommer
att gå ut på samråd under maj 2016. Regionfullmäktiges beslut om ramavtalet har
överklagats till förvaltningsrätten, ett avgörande i frågan väntas innan sommaren
2016.
12. Kv Skenet & Ljuset Visborg
En detaljplan antogs här under 2013. Området ägs av privata aktörer. Regionen har
tecknat ett exploateringsavtal med PEAB som innebär att företaget betalar del av
utbyggnaden av nödvändiga gator i samband med exploateringen. För närvarande
finns ingen tidplan kring genomförandet.
13. Visborg strukturplan etapp 1
Visborgsområdet kan när det är utbyggt komma att innehålla mer än 3 000 bostäder
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i flerfamiljshus och villor. Visborg beräknas komma att utgöra Visbys markreserv
för en lång tid framöver. En strukturplan som redovisar de första 10 årens
utbyggnadsvolymer och områden har tagits fram och godkänts under våren 2016.
Strukturplanen föreslår att omkring 700 – 800 bostäder ska byggas i den norra
delen av Visborg. Det föreslås i denna att markanvisning sker i ett område ovanför
Donners hage där ca 150 lägenheter kan byggas, samt att tomter för småhus och
radhus planläggs inom ett område i anslutning till sporthallen. Ett planuppdrag
invid Donners hage föreslås att påbörjas redan 2016 för att möjliggöra första
byggstart under 2017. Såväl Gotlandshem som annan bostadsexploatör har aviserat
intresse för att bygga här.
14. Östercentrum
Området är beläget i Visbys centrala delar och omfattar stora ytor med såväl
parkeringsytor som affärscentra och mötesplatser. Ett planprogram har tagits fram
under 2013. Inom ramen för detta har ett antal förtätningsområden för bostäder,
handel och kontor definierats. Ett antal fastighetsägare vill nu gå vidare med att
utveckla sina fastigheter. Ledningskontoret kommer att i enlighet med
regionstyrelsens beslut ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett
program för en levande stadskärna varav just Östercentrum utgör en vital del.
Detta program ska ligga till grund för kommande exploatering, men delar av
området där det finns förutsättningar kan komma att gå före. Utveckling av
området ställer krav på att gemensamma lösningar för parkeringsfrågorna kan
hittas. Totalt kan området komma att inrymma 200-250, varav mer än hälften inom
mark som regionen äger. Dessutom kan ytor för handel tillskapas.
15. Bergbetningen
Regionstyrelsen har sagt nej till att bygga ut detta inom ramen för kommunalt
huvudmannaskap för gator och med en lösning som innebär att
gatukostnadsersättning tillämpas. För närvarande pågår ett arbete os en grupp
fastighetsägare som bildar en exploateringssamverkan/förening som ska arbeta med
frågorna. Planläggning förutses påbörjas inom 2016 för delar av området.
16. Kv Sotaren Terra Nova
Ett Start-PM är under framtagande. Intressenter är fastighetsägarna till
verksamheterna inom Linds Handelsträdgård och Swedprod. Dessutom har region
Gotland råmark inom området som kan förädlas till mark för handel och
verksamheter. En eller flera detaljplaner ska tas fram med start 2016. Att utveckla
området ställer krav på en överenskommelse med travsällskapet som disponerar
ytor för stall och travbana.
17. Kopparslagaren Terra Nova
Området är planlagt för bostäder. En förhyrningsupphandling har genomförts för
att inom området etablera ett särskilt boende med 60 platser. Inom detaljplanen
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ryms ytterligare ett 40-tal bostäder i flerfamiljshus. Avsikten är nu att genomföra en
markanvisning under 2016-17 i samband med att byggandet av det särskilda
boendet påbörjas.
18. Brodösen Terra Nova
När flygbullerreglerna lättas kan denna detaljplan gå vidare till antagande.. Det
behöver utredas vidare hur detta kan ske och samhällsbyggnadsförvaltningen
arbetar med frågan. Tidigare detaljplaneförslag möjliggjorde för att bygga 37
småhus inom detta område.
19. Bostadsprojekt utanför Visby
Det pågår ett antal bostadsprojekt på platser utanför Visby. Ett antal småhus och
mindre flerfamiljshus uppförs eller omvandlas varje år och bidrar på så sätt till att
skapa möjligheter för människor att bosätta sig i serviceorterna och på andra
platser. I nuläget finns pågående och planerade projekt bland annat inom Fårösund,
Vändburgs hamn, Slite, Ljugarn, Burgsvik mfl platser. Många av de projekt som
genomförs utanför Visby sker på privat mark och med enskilt huvudmannaskap för
infrastruktur, varför regionens roll ofta inskränker sig till planläggning och
utbyggnad av VA till planområdets gräns. Av den orsaken ”syns” dessa projekt inte
lika tydligt i exploateringsplaneringen, men de är icke desto mindre en viktig del av
bostadsförsörjningen.
Det finns emellertid ett behov att få till stånd fler bostäder i flerfamiljshus på
platser utan för Visby. Som ett led i detta har teknikförvaltningen tagit fram en
inventering som visar var det finns planlagd och byggklar mark i serviceorterna. För
att potentiella bostadsbyggare ska få kännedom om att dessa områden finns,
kommer vart och ett att paketeras och publiceras på regionens hemsida samt
marknadsföras på annat lämpligt sätt. Syftet är att byggare ska kunna lämna
intresseanmälan för att få en markanvisning och sedan kunna jobba med att
förverkliga sitt projekt. Markområdena kommer att finns framme för publicering
senast under sommaren 2016.
20. Medel för tidiga skeden
Startpromemoria är ett nytt sätt att arbeta som ledningskontoret och berörda
förvaltningar har börjat tillämpa under 2016. I en startpromemoria (Start-PM)
utreds förutsättningarna för att genomföra ett exploateringsprojekt och utredningen
blir ett underlag för ett regionstyrelsebeslut om att gå vidare med projektet eller ej. I
vissa fall kan det inom ramen för ett Start-PM vara nödvändigt att göra enklare
undersökningar av mark eller annat som då kan innebära att externa konsulter
används och dessa lägen är det lämpligt att det i exploateringsbudgeten finns en
ospecificerad pott med investeringsmedel som kan användas.
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Slutsatser av föreslagen prioritering och utbyggnadstakt

I bilaga till exploateringsplanen finns exploateringsbudgeten för åren 2017-2018 avseende
kommande utbyggnadsområden. Redovisade projekt ger under kommande 4-årsperiod
möjlighet att bygga mer än 1 000 lägenheter i flerfamiljshus och omkring 150
småhus/radhus. Det innebär en byggtakt på ca 250 lägenheter och 30 småhus per år.
Denna byggtakt är ungefär dubbelt så hög som utfallet har varit den senaste 10årsperioden, åtminstone när det gäller flerfamiljslägenheter. (Antalet småhus som byggs på
Gotland ligger vanligen kring ett 50-tal, till stor del är det ensambyggare som bygger).
Region Gotland har genom sitt markägande en god styrning när det gäller regionens
markinnehav. Det föreslås att regionen i markanvisningsskedet styr upplåtelseformen så att
hyresrätter prioriteras och att det säkerställs att de byggherrar som genomför projekten
också producerar hyresrätter.
Den kommande 4-årsperioden innebär ett stort tryck på bostadsproduktionen för Gotland
i allmänhet och Visby i synnerhet. Exploateringsplanen visar på att det finns en god
planberedskap och en god framförhållning när det gäller mark som kan anvisas för
byggande, men att det är viktigt att byggherrarna som anvisas mark och genomför projektet
i den takt det är planerat. Regionen bör vara aktiv med att signalera att förlängning av
beviljade markanvisningar inte kommer att vara möjliga om projekt inte genomförs på
utsatt tid. /

Bilaga 1.
Exploateringsbudget 2017-2018 samt plan 2019-2020
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Exploateringsområde

Utfall 2014
Utgifter

1

Adjutanten A7

2

Sergeanten A7

Bostadsprojekt och infrastruktur

Exploateringsbudget 2017-2018

Bilaga 1

Utfall 2015
Inkomster

Utgifter

Prognos 2016
Inkomster

6 100

Utgifter

Budget 2017
Inkomster

4 500

Utgifter

Budget 2018
Inkomster

Utgifter

Reviderad 2016-06-07

Plan 2019
Inkomster

Utgifter

Plan 2020
Inkomster

Utgifter

Ej fastställd

Totalt perioden 2014-2020
Inkomster

Utgifter

Inkomster

11 000

21 600

VA
15 500

9 000

2 800

5 250

6 500

31 000

VA

3

Malajen A7 villor/radhus

8 050

VA

4

Signallottan A7

8 000

8 000

8 000

2 000

2 000

2 000

5 000

8 000

7 700

800

800

24 000

VA

5

Industrimark A7

6

Kaptenen A7 villor/radhus

6 350

3 000

15 350

VA
VA
Hela Yttre A7 ovan summerat
VA

7

Såpsjudaren T Nova brf/radhus

8

Kolgården lgh vid Filmgymnasiet

7 600

6 100

13 000

4 500

21 700

35 650

22 000

32 250

3 000

3 000

6 000

6 000

7 400

7 400

3 000

3 000

2 500

600

5 500

800

800

VA
5 500

22 000

24 200

10 000

3 000

500

500

1 000

5 000

15 700

800

800

86 300

115 700

19 400

19 400

1 100

8 000

800

800

500

6 500

6 200

6 200

1 000

1 000

4 000

5 000

27 050

14 000

8 000

3 500

VA

9

Järnvägen Södercentrum

1 200
VA

10

Torslunden Visby N

11

Bryggeri Hamnkontoret

12

Skenet, Ljuset mm Visborg

1 000

5 000

6 200

1 000

1 000

3 000

5 000

VA
550

19 400

7 100

14 000

VA
8 000

3 500

VA

13

Visborg Strukturplan etapp 1

4 000

1 500

5 000

1 500

5 000

6 000

5 000

6 000

5 000

5 000

20 500

17 000

5 000

10 000

8 000

10 000

19 500

20 000

VA

14

Östercentrum

15

Bergbetningen

VA
4 000
VA

16

5 000

Sotaren T Nova

3 000
VA

17

Kopparslagaren T Nova
VA

4 000

5 000

3 300

6 300

6 800

4 000

2 000

2 000

1 000

1 000

4 000

5 000

5 000

13 100

14 300

3 000

3 000

700

1 500

5 000

2 200

5 000

800

800

1 600

1 600

1 600

6 500

15 000

18

Brodösen T Nova

19

Bostadsprojekt utanför Visby

2 000

20

Medel för tidiga skeden

1 000

1 000
VA
2 000

5 500

5 000

2 500

2 500

2 500

2 500

2 000

2 000

4 000

4 000

1 000

5 000

1 000

1 000

Totalt infrastruktur

7 600

20 200

14 100

14 500

34 400

75 800

41 200

71 500

51 800

78 900

17 800

49 000

Totalt VA

3 000

3 000

6 800

6 800

8 200

7 400

5 600

6 400

9 500

4 500

1 000

6 000

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.

5 000

14 000

4 000
30 000

180 900

224 200

34 100

34 100
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Internränta 2017
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-06-02, § 113
• Ledningskontoret 2016-04-25

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-06-02
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-05-09-11, 13

Rs § 113
Au § 120

Internränta 2017
RS 2016/222

- Ledningskontoret 2016-04-25

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Internräntan sänks till två (2) procent från och med 2017. Budgetramarna för
nämnderna justeras.

•

De nämnder som behöver justera sina interna priser får i uppdrag att se över dessa.

•

De nämnder som behöver justera externa avgifter och taxor får i uppdrag att se över
dessa och i förekommande fall återkomma med förslag på förändringar senast
2016-08-10.

Internräntan ska fastställas årligen baserad på genomsnittsräntan på den externa
upplåningen. Sedan 2006 har regionens internränta legat på 4 %.
Genomsnittsräntan på den externa upplåningen var vid årsskiftet 2015/2016 2,74 %.
Med dagens låga räntenivå förväntas genomsnittsräntan sjunka ytterligare vid
nyupplåning/omsättning av lån. Ledningskontoret föreslår att nivån på internräntan ska
sänkas från 4 % till 2 % fr.o.m. 2017.
Internräntan är en intern kostnad för nämnderna/verksamheterna som ska spegla
räntekostnaden för regionens externa lån.
För affärsdrivande verksamhet påverkar kostnaden externa avgifter och taxor. För
interna resultatenheter påverkar kostnaden de interna priserna såsom internhyror och
serviceförvaltningens interna priser. För anslagsfinansierad verksamhet kompenseras
verksamheten för höjning av kostnaden för internränta på samma sätt som ramen
minskas vid minskning av kostnaden.
Internräntan har ingen påverkan på Region Gotlands externa resultaträkning, kostnaden
i den består av de externa räntekostnaderna.

forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-06-02
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-05-09-11, 13

Rs § 113 forts
Au § 120

En justering av budgetramarna för de anslagsfinansierade verksamheterna ska göras i
samband med budgetarbetet inför 2017. För berörda verksamheter påverkar inte detta
det ekonomiska resultatet eftersom det är ett nollsummespel mellan budget och
kostnad. För interna resultatenheter och affärsdrivande verksamheter sker ingen
justering av budget. Dock behöver dessa verksamheter se över den interna prissättningen samt externa taxor och avgifter.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/222
25 april 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Internränta 2017
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Internräntan sänks till två (2) procent från och med 2017. Budgetramarna för
nämnderna justeras.

•

De nämnder som behöver justera sina interna priser får i uppdrag att se över
dessa.

•

De nämnder som behöver justera externa avgifter och taxor får i uppdrag att se
över dessa och i förekommande fall återkomma med förslag på förändringar.

Sammanfattning

Internräntan ska fastställas årligen baserad på genomsnittsräntan på den externa
upplåningen. Sedan 2006 har regionens internränta legat på 4 procent.
Genomsnittsräntan på den externa upplåningen var vid årsskiftet 2015/2016 2,74
procent. Med dagens låga räntenivå förväntas genomsnittsräntan sjunka ytterligare
vid nyupplåning/omsättning av lån. Ledningskontoret föreslår att nivån på
internräntan ska sänkas från 4 till 2 procent from 2017.
Bedömning

Internräntan är en intern kostnad för nämnderna/verksamheterna som ska spegla
räntekostnaden för regionens externa lån.
För affärsdrivande verksamhet påverkar kostnaden externa avgifter och taxor.
För interna resultatenheter påverkar kostnaden de interna priserna såsom internhyror
och serviceförvaltningens interna priser.
För anslagsfinansierad verksamhet kompenseras verksamheten för höjning av
kostnaden för internränta på samma sätt som ramen minskas vid minskning av
kostnaden.
Internräntan har ingen påverkan på Region Gotlands externa resultaträkning,
kostnaden i den består av de externa räntekostnaderna.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/222

En justering av budgetramarna för de anslagsfinansierade verksamheterna ska göras i
samband med budgetarbetet inför 2017. För berörda verksamheter påverkar inte
detta det ekonomiska resultatet eftersom det är ett nollsummespel mellan budget och
kostnad.
För interna resultatenheter och affärsdrivande verksamheter sker ingen justering av
budget. Dock behöver dessa verksamheter se över den interna prissättningen samt
externa taxor och avgifter.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Alla nämnder
Serviceförvaltningen; Konsult och service
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Internränta 2016
Förvaltning
Regionstyrelsen
Politikerorganisationen
Ledningskontoret
Serviceförvaltningen
Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen/RT
Byggnadsnämnden
Miljö-o hälsoskyddsnämnden
Kultur- o fritidsförvaltningen
Barn- o utbildningsförvaltningen
Gymnasie- o vuxenutbildningen
Socialförvaltningen
Hälso- o sjukvårdsförvaltningen
Finansförvaltningen
Summa

Internränta
4%

Budget
2015

Differens

Budgetkompensation

Internränta
2%

Budget
2015

Differens

Budgetkompensation

0
384
1 321

0
470
1 464

0
-86
-143

0
-86
0

0
192
661

0
470
1 464

0
-278
-803

0
-278
0

96 408
750

92 131
552

4 277
198

955

92 131
552

-43 927
-176

-5 554

107
11
545
2 619
753
477
3 342

128
17
456
2 537
879
492
3 558

-21
-6
89
82
-126
-15
-216

198
-21
-6
89
82
-126
-15
-216

48 204
376
54
6
273
1 309
377
239
1 672

128
17
456
2 537
879
492
3 558

-74
-11
-183
-1 228
-502
-253
-1 886

-176
-74
-11
-183
-1 228
-502
-253
-1 886

845

845

0

0

422

845

-423

-423

107 562

103 529

4 033

854

53 785

103 529

-49 744

-10 568

Resultatenheter

Kompenseras inte för förändringar av internränta
Verksamhet

RE

RE
RE
Affärs

Affärs
Affärs
RE

RE
RE

11
221
226
22
23
24
25
712-713
714-715
721
722
723-727
73
74
75
94

Teknikförvaltningen
Nämnd o styrelseverksamhet
Gemensam verksamhet
Teknisk verksamhet
Teknisk verksamhet
Särskilda uppdrag skattefin
Gatu och Väghållning
Parkverksamhet
Semby/Camp + Kom fastigh
Exploatering + Markreserv
fastighetsförv hamn
Linjehamnar
Övr hamnar
Kollektivtrafik
Vattenförsörjning o avlopp
Avfallshantering
Fastighetsförvaltning
Summa TKF

Internränta
4%

Serviceförvaltningen
Totalt

Differens Kompensation

Internränta
2%

Budget

Differens Kompensation

43
6
744
408
147
4 490
1 641
5 077
1 846
1 896
4 004
4 028
392
19 585
933
51 168
96 408

23
4
823
400
149
4 531
1 162
4 901
1 873
1 989
4 110
3 489
415
19 378
901
47 983
92 131

20
2
-79
8
-2
-41
479
176
-27
-93
-106
539
-23
207
32
3 185
4 277

20
2
0
8
-2
-41
479
0
-27
0
0
539
-23
0
0
0
955

22
3
372
204
74
2 245
821
2 538
923
948
2 002
2 014
196
9 792
466
25 584
48 204

23
4
823
400
149
4 531
1 162
4 901
1 873
1 989
4 110
3 489
415
19 378
901
47 983
92 131

-1
-1
-451
-196
-75
-2 286
-341
-2 363
-950
-1 041
-2 108
-1 475
-219
-9 586
-435
-22 399
-43 927

-1
-1
0
-196
-75
-2 286
-341
0
-950
0
0
-1 475
-219
0
0
0
-5 544

0

7

-7

0

0

7

-7

0

1 321

1 464

-143

0

1 321

1 464

-143

0

97 729

93 602

4 127

955

49 525

93 602

-44 077

-5 544

Miljö- o hälsoskyddsnämnden
29 Alkoholtillstånd
Alla

Budget

RE = resultatenhet, Affärs = affärsdrivande verksamhet, också resultatenhet
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Kapitaltäckningsgaranti för GNEAB,
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-04-28, § 107
• Ledningskontoret 2016-04-27
• GNEAB 2016-04-27

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-28

Rs § 107

Kapitaltäckningsgaranti för GNEAB (Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB)
RS 2016/308

- Ledningskontoret 2016-04-27

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

En kapitaltäckningsgaranti ställs för Gotlands näringslivs- och etablerings AB
(GNEAB) innebärande att bolaget vid varje tidpunkt garanteras det egna kapitalet
genom kapitaltillskott från Region Gotland.

Med anledning av den skadeståndsprocess som GNEAB driver mot de tre tidigare
funktionärerna är bolaget fortfarande aktivt. Ett problem som nu uppstår, efter att
GNEAB:s alla fastigheter sålts, är att bolaget saknar fortlevande intäkter samtidigt som
det drar på sig kostnader. Bolaget har under sin fortlevnad löpande kostnader för den
advokat som driver den juridiska processen och kostnader för redovisning, revisorer,
styrelse och vd. Först vid en positiv utgång av skadeståndsprocessen kan förväntas
intäkter till bolaget, sannolikt kommer detta inte ske under 2016.
Den löpande likviditeten kan hanteras i och med att bolaget har en kredit på regionens
koncernkonto med 10 miljoner kronor. Däremot förbrukas det egna kapitalet successivt
varför bolaget kan hamna i ekonomiskt trångmål under den tid processen pågår då det
egna kapitalet kan komma att förbrukas så mycket att kontrollbalanskravet utlöses.
Bolagets revisor har påtalat detta problem och rekommenderar att styrelsen begär en
ekonomisk garanti från ägaren för att detta scenario inte ska behöva uppstå. I annat fall
kan en revisorsanmärkning komma till bokslutet som ska behandlas på bolagsstämman
2016-05-23.
Eftersom skadeståndsprocessen följer bolagets ägares rekommendationer begär därför
GNEAB:s styrelse att ägaren beslutar att ställa en kapitaltäckningsgaranti för GNEAB
som innebär att bolaget vid varje tidpunkt garanteras det egna kapitalet genom
kapitaltillskott från Region Gotland.
Eftersom GNEAB ska likvideras när skadeståndsprocessen är avslutat kommer bolagets
då kvarvarande tillgångar att återgå till Region Gotland.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/308
27 april 2016

Helena Wottle

Regionstyrelsen

Kapitaltäckningsgaranti för GNEAB (Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB)
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

En kapitaltäckningsgaranti ställs för Gotlands näringslivs- och etablerings AB
(GNEAB) innebärande att bolaget vid varje tidpunkt garanteras det egna
kapitalet genom kapitaltillskott från Region Gotland.

Med anledning av den skadeståndsprocess som GNEAB driver mot de tre tidigare
funktionärerna är bolaget fortfarande aktivt. Ett problem som nu uppstår, efter att
GNEAB:s alla fastigheter sålts, är att bolaget saknar fortlevande intäkter samtidigt
som det drar på sig kostnader. Bolaget har under sin fortlevnad löpande kostnader
för den advokat som driver den juridiska processen och kostnader för redovisning,
revisorer, styrelse och vd.
Först vid en positiv utgång av skadeståndsprocessen kan förväntas intäkter till
bolaget, sannolikt kommer detta inte ske under 2016.
Den löpande likviditeten kan hanteras i och med att bolaget har en kredit på
regionens koncernkonto med 10 mnkr. Däremot förbrukas det egna kapitalet
successivt varför bolaget kan hamna i ekonomiskt trångmål under den tid processen
pågår då det egna kapitalet kan komma att förbrukas så mycket att
kontrollbalanskravet utlöses.
Bolagets revisor har påtalat detta problem och rekommenderar att styrelsen begär en
ekonomisk garanti från ägaren för att detta scenario inte ska behöva uppstå. I annat
fall kan en revisorsanmärkning komma till bokslutet som ska behandlas på
bolagsstämman den 23 maj 2016.
Eftersom skadeståndsprocessen följer bolagets ägares rekommendationer begära
därför GNEAB:s styrelse att ägaren beslutar att ställa en kapitaltäckningsgaranti för
GNEAB som innebär att bolaget vid varje tidpunkt garanteras det egna kapitalet
genom kapitaltillskott från Region Gotland.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/308

Eftersom GNEAB ska likvideras när skadeståndsprocessen är avslutat kommer
bolagets då kvarvarande tillgångar att återgå till Regionen.
Beslutsunderlag

GNEAB 2016-04-26

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Kapitaltäckningsgaranti för GNEAB
Med anledning av den skadeståndsprocess som GNEAB driver mot de tre
tidigare funktionärerna fortsätter bolaget som en going- koncern. Ett problem
som nu uppstår, efter att GNEAB:s alla fastigheter sålts, är att bolaget saknar
fortlevande intäkter samtidigt som det drar på sig kostnader. Bolaget har under
sin fortlevnad löpande kostnader för den advokat som driver den juridiska
processen och kostnader för redovisning, revisorer, styrelse och vd.
Först vid en positiv utgång av skadeståndsprocessen kan förväntas intäkter till
bolaget, sannolikt kommer detta inte ske under 2016.
Den löpande likviditeten kan hanteras i och med att bolaget har en kredit på
regionens koncernkonto med 10 mnkr. Däremot förbrukas det egna kapitalet
successivt varför bolaget kan hamna i ekonomisk trångmål under den tid
processen pågår då det egna kapital kan komma att förbrukas så mycket att
kontrollbalanskravet utlöses.
Bolagets revisor har påtalat detta problem och rekommenderar att styrelsen
begär en ekonomisk garanti från ägaren för att detta scenario inte ska behöva
uppstå. I annat fall kan en revisorsanmärkning komma till bokslutet som ska
behandlas på bolagsstämman den 23 maj 2016.
Eftersom skadeståndsprocessen följer bolagets ägares rekommendationer
begära därför GNEAB:s styrelse att ägaren beslutar att ställa en
kapitaltäckningsgaranti för GNEAB som innebär att bolaget vid varje tidpunkt
garanteras det egna kapitalet genom kapitaltillskott från Region Gotland.
Eftersom GNEAB ska likvideras när skadeståndsprocessen är avslutat kommer
bolagets då kvarvarande tillgångar att återgå till Regionen.
Visby 2016-04-26
Jan Olsson VD
enligt styrelsens uppdrag
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Sammanträdesdag
2016-06-20

Handlingar till

Ärende 11

Bolagsordning och ägardirektiv för
Inspiration Gotland AB
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-06-02, § 120
• Ledningskontoret 2016-04-14
• Bolagsordning för Inspiration Gotland AB
• Ägardirektiv Inspiration Gotland AB

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-06-02
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-05-09-11, 13

Rs § 120
Au § 127

Ägardirektiv Inspiration Gotland
RS 2016/204

- Ledningskontoret 2016-04-14

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

De reviderade förslagen till bolagsordning och ägardirektiv för Inspiration Gotland
AB godkänns.

Ledningskontoret fick den 24 januari 2014 i uppdrag av regionstyrelsen (Rs § 24/2014)
att ta fram nya ägardirektiv till såväl Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
(GNEAB) som Inspiration Gotland AB (bolaget). Med anledning av den oklarhet som
förevarit kring GNEAB har detta uppdrag inte kunnat effektueras under 2014 eller
2015.
Då GNEAB är under avveckling så hanteras idag delar av GNEAB:s uppdrag av
bolaget, det vill säga företagslotsning och marknadsföring av Gotland som etableringsort för företag (enligt beslut Rs § 24 2014, RS 2013/578). I det reviderade förslaget till
ägardirektiv är dessa delar också inarbetade. Det reviderade förslaget till ägardirektiv för
bolaget är också anpassat utifrån Region Gotlands aktieägarpolicy. Ägardirektivet
föreslås gälla för och med dess antagande till och med 2020, det vill säga under samma
period som den tillväxtplan som är under framtagande. Till följd av överföringen av
uppgifter från GNEAB till bolaget behöver också bolagsordningen för bolaget revideras
för att rymma den föreslagna verksamheten.
Ledningskontoret bedömer att det reviderade förslaget till ägardirektiv väl fångar upp
den verksamhet Inspiration Gotland AB idag bedriver samt ger en ökad tydlighet kring
inriktning och styrformer framgent.
Arbetsutskottet begärde ytterligare justering av bolagsordningen vad gäller §11
justeringsmän som ändras till justerare, samt §13 av honom ägda som ändras till av denne ägda.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/204
14 april 2016

Stefan Persson

Regionstyrelsen

Ägardirektiv för Inspiration Gotland AB
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

De reviderade förslagen till bolagsordning och ägardirektiv för Inspiration
Gotland AB godkänns.

Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Ledningskontoret får i uppdrag att, i samverkan med Inspiration Gotland och
näringslivet, se över engagemanget i verksamheten Gotland Convention Bureau.

Ärendebeskrivning

Ledningskontoret fick den 24 januari 2014 i uppdrag av regionstyrelsen (Rs § 24
2014, RS 2013/578) att ta fram nya ägardirektiv till såväl Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB (GNEAB) som Inspiration Gotland AB (bolaget). Med
anledning av den oklarhet som förevarit kring GNEAB har detta uppdrag inte
kunnat effektueras under 2014 eller 2015.
Då GNEAB är under avveckling så hanteras idag delar av GNEAB:s uppdrag av
bolaget, det vill säga företagslotsning och marknadsföring av Gotland som
etableringsort för företag (enligt beslut Rs § 24 2014, RS 2013/578). I det reviderade
förslaget till ägardirektiv är dessa delar också inarbetade. Det reviderade förslaget till
ägardirektiv för bolaget är också anpassat utifrån Region Gotlands aktieägarpolicy.
Ägardirektivet föreslås gälla för och med dess antagande till och med 2020, det vill
säga under samma period som den tillväxtplan som är under framtagande. Till följd
av överföringen av uppgifter från GNEAB till bolaget behöver också
bolagsordningen för bolaget revideras för att rymma den föreslagna verksamheten.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att det reviderade förslaget till ägardirektiv väl fångar upp
den verksamhet Inspiration Gotland AB idag bedriver samt ger en ökad tydlighet
kring inriktning och styrformer framgent.
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Region Gotland
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/204
Beslutsunderlag

1. Förslag till reviderad bolagsordning för Inspiration Gotland AB.
2. Förslag till reviderat ägardirektiv för Inspiration Gotland AB.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Inspiration Gotland AB
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BILAGA 1

Bolagsordning för Inspiration Gotland AB, 556306-3733
§1

Firma

Bolagets firma är Välkommen till Gotland AB
§2

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva marknadsföring och service relaterat till
Gotlands som besöksmål och etableringsort.
§3

Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att stärka Gotlands attraktionskraft, i syfte att bidra till tillväxt och
befolkningsökning.

Verksamheten har inte som syfte att generera vinst till Bolagets ägare, men skall vara över tiden
ekonomiskt hållbar. I händelse av Bolagets likvidation ska Bolagets vinst och tillgångar tillfalla
Region Gotland för att användas till liknande ändamål.
§4

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor.
§5

Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.
§6

Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter lägst 0 och högst 9 suppleanter.
Styrelsen utses av regionfullmäktige i Region Gotland för tiden från den årsstämma som följer
närmast efter det val till regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter
nästa val till regionfullmäktige. Regionfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i
styrelsen.
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande eller, vid förfall
för någon av dem suppleant för denne är närvarande.
§7

Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Visby, Gotlands kommun.

BILAGA 1

§8

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en ersättare.
Revisorns och – i förekommande fall suppleantens – uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§9

Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall regionfullmäktige i Region Gotland
utse en lekmannarevisor med suppleant.
§10

Kallelse till bolagsstämma

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

Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
§12

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justerare
Godkännande av dagordning
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport
Beslut om
a. Fastställelse av resultat- och balansräkning
b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
Regionfullmäktiges val av ledamöter
Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
Fastställande av ägardirektiv och riktlinjer för styrning av bolaget (i förekommande fall)
Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen
Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår

BILAGA 1
§13

Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier
utan begränsning i röstetalet.
§14

Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot och VD att teckna bolagets firma.
§15

Förköpsförbehåll

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare
i bolaget, skall genom skriftig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa
aktien. Av anmälan skall framgå de villkor som gäller för förköpet.
Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.
När aktie har anmälts till förköp skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje
förköpsberättigad med anmodan att den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen
framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos
styrelsen om förköpserbjudandet.
Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom
lottning av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits skall aktierna, så långt det är möjligt fördelas i
proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.
Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva
förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.
Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.
§16

Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall 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.
§ 17

Inspektionsrätt

Regionstyrelsen i Region Gotland har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter
på grund av författningsreglerad sekretess.
§18

Ändring av bolagsordning

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

Ägardirektiv för Inspiration Gotland AB (org nr 556306-3733)
1. Bolagets ändamål och ansats

Bolagets ändamål är att stärka Gotlands attraktionskraft, i syfte att bidra till tillväxt och
befolkningsökning (jfr bolagsordning).
Bolaget skall bedriva en kostnadsmedveten verksamhet där hänsyn tas till såväl miljö som
sociala faktorer. I det senare skall bolaget sträva efter god mångfald och jämställdhet bland
medarbetarna.
2. Verksamhetens inriktning och mål

Bolaget ska aktivt bidra till att stärka Gotlands konkurrens- och attraktionskraft, i syfte att
nå hållbar tillväxt, befolkningsökning och sysselsättning i enlighet med den regionala
tillväxtpolitiken så som den fastställs av Region Gotland i regionalt tillväxtprogram eller
dylikt. Detta ska ske genom varumärkesutveckling, marknadsföring och service (se nedan
definierade verksamhetsområden). Verksamheten skall ha en genomgripande ambition till
förnyelse, hög tillgänglighet – utifrån olika gruppers behov – och ökad internationalisering.
Platsvarumärket Gotland
Bolaget skall i sin verksamhet utgå ifrån den av Region Gotland antagna
varumärkesplattformen för platsen Gotland. Bolaget skall också i nära samverkan med
Region Gotland och andra berörda aktörer leda arbetet med att vidareutveckla
varumärkesplattformen.
Besökare
Bolaget ska bedriva den officiella turistbyråverksamheten på Gotland och bidra i
kommunikationen av Gotland som ett besöksmål, året runt. Bolaget skall aktivt medverka i
destinationsutvecklingen och marknadsföringen av Gotland som besöksmål.
Möten
Bolaget skall bedriva Gotland Convention Bureau för att förmå mötesarrangörer så som
organisationer, föreningar och företag att förlägga möten till Gotland. Det skall ske i nära
samverkan med berörda aktörer. Bolaget skall högst finansiera hälften av verksamhetens
kostnader och en ökande finansieringsgrad från näringslivet skall eftersträvas.
Evenemang
Bolaget skall tillhandahålla en funktion som evenemangslots för att stödja
evenemangsaktörer och skapa en plattform för utveckling av evenemang på Gotland.
Företag
Bolaget skall tillhandahålla en funktion som företagslots för att stödja företagare i
etablerings- och utvecklingsprocesser med hjälp av ingångar till myndighetsutövning på
Gotland, kontakter med aktörer inom företagsutveckling samt företag inom i det

gotländska näringslivet. Bolaget skall även aktivt verka för att få till stånd
företagsetableringar på Gotland genom marknadsföring av Gotland som etableringsort.
Inflyttare
Bolaget skall bedriva en inflyttarbyråverksamhet och därigenom stödja de som flyttar till
Gotland, inspirera och underlätta för presumtiva inflyttare att fatta beslut om att flytta till
Gotland samt kommunicera och marknadsföra Gotland som boendeort. I detta skall
bolaget samverka med relevanta aktörer så som Uppsala universitet Campus Gotland
rörande studenter och Region Gotlands integrationsverksamhet rörande personer med
uppehållstillstånd. Bolaget skall också understödja utveckling av strukturer och samverkan
mellan gotländska arbetsgivare för att förbättra förutsättningarna för kompetensmatchning
och underlätta för medföljare att få sysselsättning.
3. 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, 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
regionstyrelsen begär.
4. Finansiering, förvaltning och samverkan

Region Gotland tillskjuter årligen medel för finansiering av bolagets verksamhet i form av
ett ägarbidrag, vilket utbetalas halvårsvis i förskott.
Därutöver kan tillkomma medel för projekt och uppdrag, initierade och finansierade av
Region Gotland enligt särskilda överenskommelser. Bolaget kan likväl på egen ta förslag på
angelägna projekt och uppdrag. Sådana uppdrag kan tillkomma när som helst under
verksamhetsåret och ska godkännas av bolagets styrelse.
Samverkan med näringslivet ska eftersträvas både avseende verksamhet och finansiering.
Bolaget ska därutöver samverka med Region Gotland och övriga aktörer som har till
uppgift att främja hållbar tillväxt och befolkningsökning på Gotland. Bolagets verksamhet
ska utgöra ett understöd till den privata marknaden.

Bolaget ska där så är lämpligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel
från bland annat nationella och regionala aktörer eller EU.
För att säkerställa erforderlig ekonomisk soliditet ska bolaget successivt bygga upp ett fritt
eget kapital som uppgår till en nivå som motsvarar 3 månaders driftskostnader.
5. Region Gotlands koncernkrav

Budget och handlingsprogram
Bolagets budget för nästkommande år samt sedvanliga strategiska planeringsdokument
delges ledningskontoret 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.
6. 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.
7. 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.
8. Samordning och dialog

Ägarmöten genomförs två gånger per år. Mötena ska innehålla redovisning från bolaget
angående ekonomisk ställning, planering framåt både avseende produktion och verksamhet
samt övriga väsentliga ärenden. Minnesanteckningar ska föras.
9. Övrigt

Dessa ägardirektiv gäller för perioden 2016-2020, om inte behov att revidera dem uppstår,
och ersätter alla tidigare ägardirektiv. Både ägaren och bolaget kan påkalla behov av
revidering under perioden.

Ägardirektiven gäller tillsammans med bolagsordningen och Region Gotlands
aktieägarpolicy.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-06-20

Handlingar till

Ärende 12

Lönepolicy
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-06-02, §118
• Ledningskontoret 2016-04-25
• Förslag till lönepolicy
• Lönepolicy, antagen 2008-04-24 § 78

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-06-02
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-05-09-11, 13

Rs § 118
Au § 125

Lönepolicy
RS 2016/302

- Ledningskontoret 2016-04-25

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Förslag till lönepolicy fastställs.

Nuvarande lönepolicy fastställdes av fullmäktige 2009. En översyn och revidering av
policyn har gjorts. Det nya förslaget innehåller enbart smärre förändringar. Policyn och
riktlinjer för lönesättning har processats i HR-chefsnätverket, koncernledningsgruppen
och centrala samverkanskommittén.
Ledningskontorets bedömning är att den reviderade policyn bör antas.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2016/302

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Mats Magnusson

Datum 25 april 2016

Regionstyrelsen

Revidering av lönepolicy
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta föreslå fullmäktige att fastställa förslag till ny
lönepolicy.
Bakgrund

Nuvarande lönepolicy fastställdes av fullmäktige 2009. En översyn och
revidering av policyn har gjorts. Det nya förslaget innehåller enbart smärre
förändringar. Policyn och riktlinjer för lönesättning har processats i
HR-chefsnätverket, koncernledningsgruppen och centrala
samverkanskommittén.
Bedömning

Ledningskontorets bedömning är att den reviderade policyn bör antas.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

Bilaga 1 Förslag till reviderad lönepolicy
Bilaga 2 Riktinjer för lönesättning

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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POLICY

Lönepolicy
Fastställd av Regionfullmäktige
Framtagen av Ledningskontoret
Datum 2000-00-00
Ärendenr RS 2016/302
Version [1.0]

Lönepolicy
Innehåll
1. Inledning ..................................................................................................................1
2. Mål ............................................................................................................................ 1
3. Ansvar ....................................................................................................................... 2

1. Inledning
Lönepolicyn är ett viktigt instrument för att uppnå de verksamhetsmål som den politiska
ledningen fastställt. Den har sin utgångspunkt i regionens personalpolitiska värdegrund, där
ledarskap, samverkan, likabehandling, kompetens och lön utgör nyckelfaktorer.
Regionens värderingar förtroende, omtanke och delaktighet vägleder oss i arbetet och genomsyrar de tjänster vi erbjuder våra brukare och kunder.
Lönesättningen påverkas bland annat av regionens ekonomiska förutsättningar och utvecklingen på arbetsmarknaden.

2. Mål
Vi har en lönestruktur med jämställda löner som gör att vi kan rekrytera och behålla medarbetare och därmed klarar kompetensförsörjningen. Lönesättningen stimulerar till goda
prestationer, effektiviseringar och verksamhetsutveckling.
För att uppnå målet arbetar regionen med:
• Uppföljning och analys av lönestrukturen
• Analys av intern och extern arbetsmarknad
• Att ge medarbetarna kunskap om det lönepolitiska arbetet och bedömningsgrunder vid
lönesättning
• Individuell och differentierad lönesättning
• Kompetensutvecklingsinsatser och insatser för karriärutveckling
• Dialog mellan chef och medarbetare om arbetsresultat och lön

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

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Lönepolicy

Ärendenr RS 2016/302 Datum 2000-00-00

3. Ansvar
• Regionfullmäktige beslutar om lönepolicyn
• Regionstyrelsen förhandlar och beslutar om löner. Regionstyrelsen får överlåta sådana
frågor till förvaltningschefer eller andra chefer
• Varje nämnd/styrelse ansvarar för att lönepolicyn implementeras i den egna förvaltningen/förvaltningarna
• Förvaltningscheferna ansvarar för att lönepolicyn efterlevs i den egna förvaltningen
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Lönepolicy
Lönepolicy för Gotlands kommun
fastställd av kommunstyrelsen 2008-09-15

Inledning
Lönepolicyn är ett viktigt instrument för att uppnå de verksamhetsmål som den
politiska ledningen fastställt. Den har sin utgångspunkt i kommunens personalpolitiska värdegrund, där kompetens, delaktighet och ledarskap utgör nyckelfaktorer.
Lönesättningen påverkas bl. a av kommunens ekonomiska förutsättningar och
utvecklingen på arbetsmarknaden.

Mål
Lönen skall stimulera medarbetarna till goda arbetsinsatser, engagemang och
utveckling samt bidra till att kommunen kan rekrytera och behålla kompetenta
medarbetare. Lönesättningen skall också bidra till jämställdhet mellan kvinnor
och män vid värdering av arbetsuppgifter och prestationer.
För att uppnå målet arbetar kommunen med:
• uppföljning och analys av intern och extern arbetsmarknad
• att ge medarbetarna kunskap om det lönepolitiska arbetet och bedömningsgrunder vid lönesättning
• individuell och differentierad lönesättning
• kompetensutvecklingsinsatser och insatser för karriärutveckling
• chef- och medarbetardialog om arbetsresultat och lön

Ansvar
• Kommunfullmäktige beslutar om löneöversyn
• Kommunstyrelsen förhandlar och beslutar om löner. Kommunstyrelsen får
överlåta sådana frågor till förvaltningschefer eller andra chefer,
• Förvaltningscheferna ansvarar för att lönepolicyn efterlevs i den egna förvalt
ningen.

Implementering
Varje styrelse/nämnd ansvarar för att Lönepolicyn implementeras i förvaltningen.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
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Ärende 13

Ersättning förtroendevalda
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-06-02, § 134
• Ledningskontoret 2016-05-25
• Arvodeskommittén 2015-10-22, § 23

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-06-02

Rs § 134

Tillägg i reglerna om ersättning till Region Gotlands förtroendevalda
RS 2016/211

- Arvodeskommittén 2015-10-22 § 23
- Ledningskontoret 2016-05-25

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Komplettering görs i Region Gotlands ersättningsregler till förtroendevalda på så
sätt att det under ”Anteckningar:” p.4 görs ett tillägg med ett andra stycke enligt
följande (anges här kursivt): ”4. Till vice ordförande, som inkallats att tjänstgöra som
ordförande under ordinarie ordförandens längre bortavaro i anledning av sjukdom
etc. utgår under tjänstgöringstiden motsvarande ersättning som till ordföranden.
Motsvarande ersättningsregel ska gälla för ersättare i regionstyrelsen och regionstyrelsens
arbetsutskott som inkallats att långtidstjänstgöra som ledamot.”

•

Kompletteringen ska gälla retroaktivt från 2015-10-01 men arvode för samma
funktion kan inte utbetalas till flera förtroendevalda samtidigt.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Johan Thomasson (L) i handläggningen av detta ärende. Istället
inträder Ulf Klasson (L) som tjänstgörande ersättare.

På Arvodeskommitténs möte 2015-10-22, under § 23, behandlades frågan pga den
uppkomna situation i Folkpartiet, numera Liberalerna, vad som ska gälla för det fasta
arvodet som utgår till ledamöterna i regionstyrelsen och dess utskott när ordinarie
ledamot är förhindrad fullgöra sitt uppdrag pga sjukdom eller annat under längre tid.
Nuvarande regler i Regions Gotlands bestämmelser om ersättning till förtroendevalda,
anger under ”Anteckningar”, i p. 4 att en vice ordförande, som inkallats att tjänstgöra
som ordförande under en längre period, pga dess ordinarie innehavares frånvaro pga
sjukdom eller annat, har rätt till ersättning som motsvarar ordförandearvodet.
Arvodeskommittén var av den uppfattningen att det fasta arvodet som utbetalas till
regionstyrelsens och arbetsutskottets ledamöter bör även omfatta långtidstjänstgörande
ersättare på motsvarande sätt som gäller för vice ordföranden enligt p. 4.
forts

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-06-02

Rs § 134 forts
Kommittén beslutade att kommitténs uppfattning i denna fråga får föras vidare för
beslut i regionstyrelsen
Ledningskontoret delar Arvodeskommitténs uppfattning.
Expedieras:

Arvodeskommittén

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/211
25 maj 2016

Jan Olsson

Regionstyrelsen

Tillägg i reglerna om ersättning till Region Gotlands
förtroendevalda
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

Komplettering görs i Region Gotlands ersättningsregler till förtroendevalda på så
sätt att det under ”Anteckningar:” p.4 görs ett tillägg med ett andra stycke enligt
följde, (anges här i fet stil): ”4. Till vice ordförande, som inkallats att tjänstgöra
som ordförande under ordinarie ordförandens längre bortavaro i anledning av
sjukdom etc. utgår under tjänstgöringstiden motsvarande ersättning som till
ordföranden.
Motsvarande ersättningsregel ska gälla för ersättare i regionstyrelsen
och regionstyrelsens arbetsutskott som inkallats att långtidstjänstgöra
som ledamot.”

•

Kompletteringen ska gälla från den 1 oktober 2015.

Sammanfattning

På Arvodeskommitténs möte 2015-10-22, under § 23, behandlades frågan pga den
uppkomna situation i Folkpartiet, numera Liberalerna, vad som ska gälla för det fasta
arvodet som utgår till ledamöterna i regionstyrelsen och dess utskott när ordinarie
ledamot är förhindrad fullgöra sitt uppdrag pga sjukdom eller annat under längre tid.
Nuvarande regler i Regions Gotlands bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda, anger under ”Anteckningar”, i p. 4 att en vice ordförande, som
inkallats att tjänstgöra som ordförande under en längre period, pga dess ordinarie
innehavares frånvaro pga sjukdom eller annat, har rätt till ersättning som motsvarar
ordförandearvodet.
I p. 5 ges regler om minskning av arvode för ordförande och annan förtroendevald
med årsarvode som är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under längre tid pga
sjukdom eller annat.
Någon regel som medger att ersättare som får långtidstjänstgöra pga ordinarie
ledamots sjukdom eller annat får överta ordinarie ledamotens fasta arvode under
denna tid finns inte på motsvarande sätt som gäller för vice ordföranden enligt p. 4.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/211

Arvodeskommittén var av den uppfattningen att det fasta arvodet som utbetalas till
regionstyrelsens och arbetsutskottets ledamöter bör även omfatta
långtidstjänstgörande ersättare på motsvarande sätt som gäller för vice ordföranden
enligt p. 4.
Kommittén beslutade att kommitténs uppfattning i denna fråga får föras vidare för
beslut i regionstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Se sammanfattningen.
Bedömning

Ledningskontoret delar Arvodeskommitténs uppfattning.
Beslutsunderlag

Arvodeskommitténs protokollsparagraf från sammanträde 2015-10-22, § 23.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Regionstyrelsens Arvodeskommitté

PROTOKOLL
2015-10-22

§ 23 Ersättares rätt till regionstyrelsen och arbetsutskottets fasta arvode
Johan Thomasson, som är långtidsersättare för Mats-Ola Rödén pga dennes frånvaro
av personliga skäl, ifrågasatte varför inte det fasta arvodet för regionstyrelsens och
arbetsutskottet ledamöterna även utbetalas till långtidstjänstgörande ersättare.
Ledamöterna diskuterade frågan och ansåg att så borde vara möjligt men konstaterar
att detta får avgöras av regionstyrelsen. Sekreteraren får uppdrag att komplettera med
ett textmässigt förslag till arvodesreglerna.
Arvodeskommitténs beslut
•

Det fasta arvodet som utbetalas till regionstyrelsens och arbetsutskottets
ledamöter bör även omfatta långtidstjänstgörande ersättare enligt bifogat förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-06-20

Handlingar till

Ärende 14

Avgift allmän handling
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-04-28, § 79
• Ledningskontoret 2016-02-29 med komplettering 2016-04-20

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-04-05

Rs § 79
Au § 80

Avgift för kopia av allmän handling m.m.
KS 2009/474

- Författningssamling avgift för allmän handling 2008-11-24
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2009-11-11 § 113
- Ledningskontoret 2016-02-29

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Taxa för avgift för kopia av allmän handling m.m. antas enligt följande.
1 § I den mån inte något särskilt föreskrivits om avgift för kopia av allmän handling
skall nämnder och fullmäktige i Region Gotland tillämpa vad som är föreskrivet
för en myndighet i 15–19 §§ avgiftsförordningen (1992:191) eller senare
utfärdade motsvarande bestämmelser.
2 § För service genom utlämnande i annan form än som följer av
offentlighetsprincipen såsom i elektroniskt format har en nämnd rätt att
bestämma avgift med den begränsning som följer av självkostnadsprincipen på
området. I avvaktan på att sådana nämndregler antagits får en nämnd tillämpa
motsvarande avgifter för en framställd digital sida som för en utskrift enligt 1 §.
3 § Nämnder och fullmäktige i Region Gotland är sinsemellan befriade från avgift
enligt dessa bestämmelser. Likaså är den befriad från avgift som enligt lag eller
annan författning har rätt till gratis information. Den som är part i ett ärende om
tillstånd, tillsyn eller liknande har utan tillkommande avgift rätt till en (1)
uppsättning av beslut och, i övriga ärenden än ärende om utlämnande av
handling, annan handling som måste kommuniceras i ärendet.

•

Denna taxa gäller från den dag då det tillkännages på regionens anslagstavla att
protokollet över beslutet att anta taxan justerats, varvid 1997, 1998 och 2008 års
taxeregler om avgift för kopia av allmän handling upphör att gälla.

Avgifterna för allmän handling behöver ses över. Det föreligger även ett initiativ om
detta från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ledningskontoret föreslår med revidering av
befintliga regler en ny taxa som på offentlighetsprincipens område avses följa vad som
gäller för statliga myndigheter. För service därutöver, t.ex. utlämnande i elektroniskt
format av e-post, fakturakopior m.m., bekräftas nämnderna möjlighet att ta ut avgifter.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende KS 2009/474
29 februari 2016

Patrik Petterson

Regionstyrelsen

Avgift för kopia av allmän handling m.m.
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta följande.

Taxa för avgift för kopia av allmän handling m.m.

1 § I den mån inte något särskilt föreskrivits om avgift för kopia av allmän handling
skall nämnder och fullmäktige i Region Gotland tillämpa vad som är föreskrivet
för en myndighet i 15–19 §§ avgiftsförordningen (1992:191) eller senare
utfärdade motsvarande bestämmelser.
2 § För service genom utlämnande i annan form än som följer av
offentlighetsprincipen såsom i elektroniskt format har en nämnd rätt att
bestämma avgift med den begränsning som följer av självkostnadsprincipen på
området. I avvaktan på att sådana nämndregler antagits får en nämnd tillämpa
motsvarande avgifter för en framställd digital sida som för en utskrift enligt 1 §.
3 § Nämnder och fullmäktige i Region Gotland är sinsemellan befriade från avgift
enligt dessa bestämmelser. Likaså är den befriad från avgift som enligt lag eller
annan författning har rätt till gratis information. Den som är part i ett ärende om
tillstånd, tillsyn eller liknande har utan tillkommande avgift rätt till en (1)
uppsättning av beslut och, i övriga ärenden än ärende om utlämnande av
handling, annan handling som måste kommuniceras i ärendet.
____________________
Denna taxa gäller från den dag då det tillkännages på regionens anslagstavla att
protokollet över beslutet att anta taxan justerats, varvid 1997, 1998 och 2008 års
taxeregler om avgift för kopia av allmän handling upphör att gälla.
Sammanfattning

Avgifterna för allmän handling behöver ses över. Det föreligger även ett initiativ om
detta från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ledningskontoret föreslår med revidering
av befintliga regler en ny taxa som på offentlighetsprincipens område avses följa vad
som gäller för statliga myndigheter. För service därutöver, t.ex. utlämnande i
elektroniskt format av e-post, fakturakopior m.m., bekräftas nämnderna möjlighet att
ta ut avgifter.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende KS 2009/474
Ärendebeskrivning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har genom beslut den 11 november 2009, § 113
framställt om taxa för avgift för kopia av allmän handling i enlighet med vad som
gäller för statliga myndigheter enligt 16 § avgiftsförordningen samt med vissa
undantag främst beroende på vem som efterfrågar kopian (se vidare beslutet).
Förslaget motsvarar i huvudsak vad som gäller för sjukvården sedan 1997, tekniska
nämnden sedan 1998 och styrelsen sedan 2008. Det kan även förekomma andra
taxor där kopieavgifter reglerats tillsammans med andra avgifter.
Kommuner och landsting får enligt 8 kap. 3 b § kommunallagen ta ut avgifter för
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller.
För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga att
tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet
Av 2 kap. 13 § tryckfrihetsordningen framgår bl.a. att den som önskar ta del av en
allmän handling har även rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av
handlingen till den del den får lämnas ut. En myndighet är dock inte skyldig att i
större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut en upptagning för
automatiserad behandling i annan form än utskrift.
I 7 § lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen
anges att om en myndighet får ta ut avgifter vid vidareutnyttjande av handlingar, får
avgifterna inte överstiga kostnaderna för att reproducera, tillhandahålla och sprida
handlingarna, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.
Om en myndighet är skyldig att ta ut avgifter vid vidareutnyttjande av handlingar
för att täcka en väsentlig del av kostnaderna för en verksamhet, får de samlade
intäkterna inte överstiga kostnaderna för att samla in, framställa, reproducera och
sprida handlingarna samt en rimlig avkastning på investeringar.
Sådana arkiv, bibliotek och museer som får ta ut avgifter vid vidareutnyttjande av
handlingar, får tillämpa bestämmelsen i andra stycket oavsett krav på
kostnadstäckning.
Av 26 § personuppgiftslagen framgår att den personuppgiftsansvarige är skyldig att
till var och en som ansöker om det en gång per kalenderår gratis lämna besked om
personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej.
I avgiftsförordningen som gäller för statliga myndigheter föreskrivs bl.a. följande.
15 § En myndighet skall ta ut avgift enligt bestämmelserna i 16--22 §§ för att den
efter särskild begäran lämnar ut
1. kopia eller avskrift av allmän handling,
2. utskrift av upptagning för automatisk databehandling,
3. kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning,
eller
4. sådana bevis och registerutdrag som avses i 20 §.
Myndigheten skall, när avgift tas ut, samtidigt ta ut ersättning för portokostnad om
försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan
särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda
handlingen eller kopian till mottagaren.
16 § Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, skall avgift tas ut för kopior av
allmänna handlingar och för utskrifter av upptagningar för automatisk
databehandling enligt 15 § 1 och 2.
Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är
avgiften 2 kronor.
Myndigheten får besluta om undantag från första och andra styckena om det finns
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende KS 2009/474

särskilda skäl.
Första -- tredje stycket gäller även när en handling sänds till beställaren via telefax.
17 § Avgiften för avskrift av allmän handling enligt 15 § 1 eller för utskrift av
ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.
Avgiften för kopia av videobandsupptagning enligt 15 § 3 är 600 kronor per band.
Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 120 kronor per band.
18 § Om en myndighet enligt en särskild föreskrift skall framställa bestyrkta avskrifter
eller kopior av handlingar som getts in, skall avgift tas ut med 125 kronor per
påbörjad fjärdedels arbetstimme för framställningen av avskrift och med 2 kronor för
varje framställd kopia, dock lägst 50 kronor.
19 § Vid beställning av kopia bestäms avgiften efter det antal sidor som fordras för
att utföra beställningen med den utrustningen som myndigheten normalt använder
för sådant ändamål.
Bedömning

Nämnderna och regionfullmäktige, som i sammanhanget jämställs med myndighet,
bör ha tillgång till enhetliga bestämmelser för avgift för kopia av eller för utskrift av
allmän handling, avskrifter av ljudupptagning eller kopia av ljud- eller
videoupptagning. Det är laglig skyldighet att tillhandhålla dessa och enligt
tryckfrihetsförordningen får avgift tas ut. Det ankommer på fullmäktige att fastställa
sådana avgifter. Det sker lämpligen genom hänvisning till avgiftsförordningen eller
senare regler. På så sätt kan reglerna även antas hållas aktualiserade över tid.
Trots att alltmer elektroniskt material tillgängliggörs via hemsidor eller motsvarande,
kommer fortfarande en hel del upptagningar, databaser och dylikt, inte att kunna
tillgängliggöras fullt ut. Dit hör t.ex. anställdas och förtroendevalda e-post. Det kan
också gälla fakturor. För att undvika personuppgiftslagens tillämpning på ett
utlämnande rekommenderas idag som huvudregel utskrift och inte utlämnande i
elektronisk form. I vissa fall kan dock utlämnande i elektronisk form vara praktiskt
för samtliga parter. Det är dock fråga om en längre gående service än vad
offentlighetsprincipen föreskriver. Avgiften för dessa är därmed en serviceavgift, för
vilken antagligen en nämnd själv kan bestämma avgiften med de begränsningar som
kan följa av självkostnadsprincipen i kommunallagen och lagen om vidareutnyttjande
av handlingar från den offentliga förvaltningen. Det utesluter inte att fullmäktige för
nämnderna bekräftar den rätten i anslutning till vad som gäller för
offentlighetsprincipen.
Undantag från tillämpning av avgifterna bör i normalfallet inte utgå från vem man är,
eftersom det lätt blir en fråga om diskriminering. Det är även paradoxalt när den som
enligt offentlighetsprincipen har rätt att vara anonym i fråga om själva utlämnandet
behöver tillfrågas vem han eller hon är för att avgöra frågan om vilken avgift som
skall betalas för kopian. Däremot bör inte regionens olika myndigheter debitera
varandra. Inte heller bör den som är part i ett ärende om t.ex. tillstånd eller tillsyn
behöva betala avgift för en kopia av beslut och andra handlingar som kommuniceras
i det ärendet. Ofta medför ändå sidantalet i dessa fall att ingen avgift skall tas ut.
Vidare är naturligtvis avgift undantagen om det i lag eller annan författning såsom i
personuppgiftslagen anges att ett uppgiftslämnade skall vara gratis.
På anförda skäl bifalls miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag och regionens
tidigare gällande avgiftsregler från 1997, 1998 och 2008 revideras på sätt som framgår
av beslutsförslaget på sidan 1.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende KS 2009/474
Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut den 11 november 2009, § 113
Regionens taxebeslut 1997, 1998 och 2008 om avgifter för kopia, http://www.gotland.se/48865
Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
Författningssamlingen
Nämnderna
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Ärendenr KS 2009/474

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Helena Wottle

Datum 20 april 2016

Regionstyrelsen

Avgift för kopia av allmän handling m.m. - komplettering
Ledningskontoret föreslår att avgifter för kopia av allmän handling ska följa de som
gäller för statliga myndigheter (se avgiftsförordningen (1992:191)). Nämnderna
föreslås ta beslut själva angående det som inte nämns i denna förordning.
Enligt förordningen föreslås följande avgifter.
Kopior:
50 kronor
2 kronor

10 sidor
varje ytterligare sida

Avskrifter och utskrifter av ljudbandsupptagning:
125 kronor för arbetstid per påbörjad 15 minutersperiod
600 kronor kopia av videoband
120 kronor kopia av ljudbandsupptagning
Bestyrkta avskrifter eller kopior av handlingar som getts in
125 kronor för arbetstid per påbörjad 15 minutersperiod för framställningen av
avskrift
2 kronor
för varje kopia, dock lägst 50 kronor
För beslutsförslag, gällande lagrum inklusive särskilda regler och ledningskontorets
bedömning se tjänsteskrivelse i ärendet.

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
2016-06-20

Handlingar till

Ärende 15

Höjning av maxtaxa inom
äldreomsorgen
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-06-02, § 141
• Ledningskontoret 2016-04-26
• Socialnämnden 2016-04-20, § 58

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-06-02

Rs § 141

Ändrad maxtaxa inom äldreomsorgen
RS 2016/303

- Socialnämnden 2016-04-20 § 58

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Högkostnadsskyddet, maxtaxan, inom äldreomsorgen höjs från 1 772 kronor till
1 991 kronor per månad från och med första juli 2016.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Riksdagen har beslutat att höja maxtaxan inom äldreomsorgen från och med 1 juli 2016.
Med anledning av detta har regionens statsbidrag minskats. Socialförvaltningen föreslår
att maxtaxan för insatser till brukarna höjs från 1 772 kronor per månad till 1 991
kronor per månad. Avgifter som ingår i maxtaxan är hemtjänstavgift (insatser i ordinärt
och särkilt boende, korttidsplats och dagverksamhet för dementa), avgift trygghetslarm
och avgift för hemsjukvård.
Då statsbidraget minskats är en höjning av maxtaxan nödvändig för att finansiera
intäktsbortfallet. Vid en höjning är det är dock mycket svårt att bedöma hur stor
intäktsökningen blir då flera av brukarna redan idag har reducerad maxavgift på grund
av låg inkomst.
Uppskattat antal brukare som kan få höjd avgift är drygt 1 000 av cirka 2 200 brukare.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/303
26 april 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Förslag på ändrad maxtaxa inom äldreomsorgen
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Högkostnadsskyddet, maxtaxan, inom äldreomsorgen höjs från 1 772 kronor till
1 991 kronor per månad från och med första juli 2016.

Sammanfattning

Riksdagen har beslutat att höja maxtaxan inom äldreomsorgen från och med 1 juli
2016. Med anledning av detta har regionens statsbidrag minskats. Socialnämnden
föreslår att maxtaxan för insatser till brukarna höjs från 1 772 kronor per månad till
1 991 kronor per månad. Avgifter som ingår i maxtaxan är hemtjänstavgift (insatser i
ordinärt och särkilt boende, korttidsplats och dagverksamhet för dementa), avgift
trygghetslarm och avgift för hemsjukvård.
Bedömning

Ledningskontoret stödjer socialnämndens förslag till höjning av maxtaxan som en
konsekvens av riksdagens beslut. En följd av riksdagens beslut är att det generella
statsbidraget för Region Gotland minskar med 400 tkr. Detta ska kompenseras
genom höjning av avgiften för brukare som har ekonomiska förutsättningar.
Den enskildes betalningsförmåga ligger alltid till grund för den avgift som beslutas.
Vid en höjning är det svårt att bedöma hur stor intäktsökningen blir då flera av
brukarna redan idag har reducerad maxavgift på grund av låg inkomst.
Beslutsunderlag

SON §58 2016-04-20
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Socialnämnden
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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

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

SON 2015/344
13 april 2016

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Förslag på ändrad maxtaxa inom äldreomsorgen
Förslag till beslut

•

Socialnämnden föreslår regionfullmäktige att höja högkostnadsskyddet,
maxtaxan, inom äldreomsorgen från 1 772 kronor till 1 991 kronor per månad
från och med första juli 2016.

Sammanfattning

Riksdagen har beslutat att höja maxtaxan inom äldreomsorgen från och med 1 juli
2016. Med anledning av detta har regionens statsbidrag minskats. Socialförvaltningen
föreslår att maxtaxan för insatser till brukarna höjs från 1 772 kronor per månad till
1 991 kronor per månad. Avgifter som ingår i maxtaxan är hemtjänstavgift (insatser i
ordinärt och särkilt boende, korttidsplats och dagverksamhet för dementa), avgift
trygghetslarm och avgift för hemsjukvård.
Bakgrund

I socialtjänstlagen finns en bestämmelse om ett högkostnadsskydd i form av en
högsta avgift (ofta kallat maxtaxa). Högkostnadsskyddet gäller per månad och
regleras i socialtjänstlagen (SoL) 8 kap 5 § Högkostnadsskyddet höjs 1 juli från en
tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet till en tolftedel av 0,5392 gånger
prisbasbeloppet. Det innebär en höjning med 219 kr månad om den enskildes
avgiftsutrymme medger detta. Den enskildes betalningsförmåga ligger alltid till grund
för den avgift som beslutas.
Maxtaxa, kronor per månad och prisbasbelopp, kronor
2015
Maxtaxa
Prisbasbelopp

1 780
44 500

2016
1 jan-30 jun
1 772
44 300

2016
1 jul-31 dec
1 991
44 300

Samtidigt som regionen har möjlighet att höja maxtaxan och öka intäkterna sänks
regionens statsbidrag med cirka 400 tkr för 2016.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2015/344

Bedömning

Då statsbidraget minskats är en höjning av maxtaxan nödvändig för att finansiera
intäktsbortfallet. Vid en höjning är det är dock mycket svårt att bedöma hur stor
intäktsökningen blir då flera av brukarna redan idag har reducerad maxavgift på
grund av låg inkomst.
Uppskattat antal brukare som kan få höjd avgift är drygt 1 000 av cirka 2 200
brukare.
För att höja maxtaxan måste omräkning av samliga brukares avgifter göras. För
närvarande är arbetssituationen för avgiftshandläggarna ansträngd och än mer under
semesterperioden. Handläggare bör finnas tillgängliga för att kunna svara på brukares
frågor om avgifterna men i och med omräkningen kan tillgängligheten bli begränsad.

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
RS registrator
Agneta Nyström, avdelningschef hemtjänst
Agneta Wahnström, avdelningschef myndighetsavdelningen
Lena Andreasson, avdelningschef hemsjukvården
Marit Lindgren, avdelningschef särskilt boende
Sam Björk, informatör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-06-20

Handlingar till

Ärende 16

Taxa. Långtidsparkering vid
hamnterminalen
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-04-28, § 89
• Ledningskontoret 2016-04-01
• Tekniska nämnden 2016-02-17, § 28
• Avgifter för parkering på offentlig plats

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-04-19

Rs § 89
Au § 96

Taxa. Långtidsparkering vid hamnterminalen
RS 2016/170

- Tekniska nämnden 2016-02-17 § 28
- Ledningskontoret 2016-04-01

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Taxa vid långtidsparkeringen justeras enligt följande:
o Enbart taxa per timme eller dygn införs i hamnen
o Möjlighet för taxa veckovis upphör.
o Taxa för parkering höjs till 10 kr/timme
o Taxa för parkering höjs till 50 kr/dygn.

För att styra trafiken och skapa tillgängliga parkeringsplatser bedöms taxan för långtidsparkering behöva höjas till 10 kronor per timme respektive 50 kronor per dygn.
Med tanke på den förväntade ökningen av antalet besökare 2016, beroende på högre
kapacitet i Gotlandstrafiken och en förväntad förlängning av säsongen, måste
parkeringsreglerna anpassas efter detta.
Vid långtidsparkeringarna i anslutning till hamnterminalen har trycket på lediga
parkeringar blivit stort och tillgängliga parkeringar är ofta för få. I samband med
Gotlandsbåtens angöring i färjeläge 2, kommer hela den norra långtidsparkeringen att
behöva användas som bilfilter till färjan. Det innebär en minskning med 70 p-platser.
En metod för att styra och reglera tillgängligheten till parkeringsplatser är att reglera
avgift och taxa för parkering. Sedan 2004 har följande taxa gällt vid hamnterminalen:
5 kronor/timme
35 kronor/dygn
200 kronor/en vecka
350 kronor/två veckor
Tekniska nämnden föreslår en justering av taxa när det gäller debitering per/timme från
5 kronor till 10 kronor och justering av dygnstaxa från 35 kronor till 50 kronor samt att
möjlighet till veckovis taxa upphör.
Ledningskontoret tillstyrker den föreslagna revideringen av taxa för långtidsparkering
vid hamnterminalen i Visby Hamn.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/170
1 april 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Långtidsparkering i hamnen
Förslag till beslut

Taxa vid långtidsparkeringen justeras enligt följande:
•

Enbart taxa per timme eller dygn införs i hamnen

•

Möjlighet för taxa veckovis upphör.

•

Taxa för parkering höjs till 10 kr/timme

•

Taxa för parkering höjs till 50 kr/dygn

Ärendebeskrivning

Med tanke på den förväntade ökningen av antalet besökare 2016, beroende på högre
kapacitet i Gotlandstrafiken och en förväntad förlängning av säsongen, behöver
parkeringsreglerna i hamnen anpassas. Vid långtidsparkeringarna i anslutning till
hamnterminalen har trycket på lediga parkeringar blivit stort och tillgängliga
parkeringar är ofta för få. I samband med Gotlandsbåtens angöring i färjeläge 2,
kommer hela den norra långtidsparkeringen att behöva användas som bilfilter till
färjan. Det innebär en minskning med 70 p-platser.
En metod för att styra och reglera tillgängligheten till parkeringsplatser är att reglera
avgift och taxa för parkering.
Sedan 2004 har följande taxa gällt vid hamnterminalen:
•

5: -/timme

•

35: -/dygn

•

200: -/vecka

•

350: -/2 veckor

Mot bakgrund av detta föreslår Tekniska nämnden en justering av taxa när det gäller
debitering per/timme från 5kr till 10kr och justering av dygnstaxa från 35kr till 50kr
samt att möjlighet till veckovis taxa upphör.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/170
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker den föreslagna revideringen av taxa för långtidsparkering
vid hamnterminalen i Visby Hamn. Förändring av taxa gäller from 2016-05-01.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 28 2016-02-17.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden 2016-02-17

TN §

28

Protokoll

Långtidsparkering i hamnen

Tekniska nämndens beslut
•

För att styra trafiken och tillhandahålla tillgängliga parkeringar beslutar tekniska
nämnden att taxa för långtidsparkering skall vara 10 kronor per timme och 50 kronor
per dygn och föreslår regionfullmäktige besluta detsamma.

Gällande system
Sedan 2004 har parkeringsavgifter för långtidsparkering tagits ut enligt följande taxa:
5: -/timme
35: -/dygn
200: -/vecka
350: -/2 veckor
Med tanke på den förväntade ökningen av antalet besökare 2016, beroende på högre
kapacitet i Gotlandstrafiken och en förväntad förlängning av säsongen, måste
parkeringsreglerna anpassas efter detta. Förvaltningen har i uppdrag att öka åkandet i
kollektivtrafik och öka antalet som väljer att cykla eller gå, vilket föreslagna åtgärder
kommer att påverka i positiv riktning.
Vid långtidsparkeringarna i anslutning till hamnterminalen har trycket på lediga parkeringar
blivit stort och tillgängliga parkeringar är ofta för få. I samband med Gotlandsbåtens
angöring i färjeläge 2, kommer hela den norra långtidsparkeringen att behöva användas
som bilfilter till färjan. Det innebär en minskning med 70 p-platser.
Detta sammantaget gör att taxan för långtidsparkering vid Hamnterminalen bör höjas så att
det finns tillgängliga långtidsparkeringar för de som skall åka med färjorna. Det kan också
behövas långtidsparkeringar på andra platser som exempelvis på delar av Holmen.
För att styra trafiken och skapa tillgängliga parkeringsplatser bedömer förvaltningen att
taxan för långtidsparkering bör höjas till 10 kronor per timme och 50 kronor per dygn.
Detta kommer att innebära att det kommer att kosta 700 kronor att parkera i 14 dygn vid
t.ex. Hamnterminalen.

Tekniska nämnden 2016-02-17

Protokoll

Forts § 28
Ekonomisk analys
Förslaget är ett beslut för att styra trafiken och skapa tillgängliga parkeringsplatser.
Bieffekten av besluten blir en ökad intäkt från parkeringsavgifter på ca 0,5 miljoner kronor
årligen.
___
Protokollsutdrag: RS

Författningssamling för Region Gotland

AVGIFTER FÖR PARKERING PÅ OFFENTLIG PLATS
Antagen av regionfullmäktige (kommunfullmäktige) 2003-04-28. Ändrad 2009-09-23 och
211-06-13 § 125.
Gäller från och med 2011-06-15.
För rätten att parkera på offentlig plats, som står under Region Gotlands förvaltning och
som upplåtits för parkering, kan avgift uttas enligt typ 1. Typ 1 innebär högst avgift från
0 kronor till högst 20 kronor per timme, som mest alla dagar dygnet runt. På offentlig plats
som upplåtits för långtidsparkering kan en avgift på 5 kronor per timme, 35 kronor per
dygn, 200 kronor per vecka och 350 kronor per två veckor, som mest alla dagar dygnet
runt.
Tekniska nämnden (trafiknämnden), medges rätt att själv bestämma avgiftsuttagets storlek
utifrån syftet att ordna trafiken varvid avgifterna får differentieras.
Taxa för boendeparkeringstillstånd ska betalas enligt följande:
Parkeringsavgift årskort, 12 månader…………….2 500 kronor
Parkeringsavgift månadskort…………………….…400 kronor
Förnyelse under perioden…………………………..300 kronor
Avslag på ansökan………………………………….300 kronor
Vid boendeparkering ska ingen parkeringsavgift betalas.
Rörelsehindrade med parkeringsillstånd får parkerar utan att betala parkeringsavgifter.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-06-20

Handlingar till

Ärende 17

Avgiftsfri mammografi
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-06-02, § 117
• Ledningskontoret 2016-05-13
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-03-23, § 196

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-06-02
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-05-09-11, 13

Rs § 117
Au § 124

Avgiftsfri mammografi 2016
RS 2016/269

- Ledningskontoret 2016-05-13

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Under förutsättning att staten så lagstadgar inför Region Gotland avgiftsfri
mammografiscreening från och med 2016-07-01.

•

Under förutsättning att staten så lagstadgar beviljas hälso- och sjukvårdsnämndens
äskande om utökad driftbudget 2016.

•

Äskande om medel för 2017 hänförs till beslut i samband med budget 2017.

I promemorian ”Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården” som
nyligen varit ute på remiss i bland annat landsting/regioner och som hälso- och sjukvårdsnämnden ställt sig positiv till föreslås att mammografiscreening regelbundet ska
erbjudas avgiftsfritt till kvinnor mellan 40 och 74 år. Enligt Socialstyrelsen sänker
screening med mammografi dödligheten i bröstcancer med 16-25 procent. Syftet med
förslaget är att öka deltagandet i mammografiundersökningar, speciellt bland socioekonomiskt utsatta grupper.
Ledningskontoret håller med hälso- och sjukvårdsnämnden om att ställa sig positiv till
att införa avgiftsbefriad mammografiscreening. Finansieringsprincipen tillämpas av
staten vilket innebär att Region Gotland får kompensation i det generella statsbidraget.
För 2016 tillkom ca 600 000 kronor och för 2017 ökas detta till ca 1 200 000 kronor.
När budget för 2016 fördelades tillsköt regionfullmäktige netto 71,9 miljoner kronor till
hälso- och sjukvårdsnämnden. I detta ingår personalkostnadsökningskompensation,
kompensation för externa avtal, tillskott enligt resursfördelningsmodellen, ramtillskott
samt besparing på 1 procent. I detta specificerades inte att finansiering av kostnadsfri
mammografiscreening ingår, dock har en omfördelning av det generella statsbidraget
gjorts till fördel för hälso- och sjukvårdsnämnden.
I samband med februaris månadsrapport finns en stor oro för att budgeten inte kommer
att hållas. Med anledning av detta kan inte ledningskontoret förorda ett tilläggsanslag för
2016.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-06-02
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-05-09-11, 13

Rs § 117 forts
Au § 124

Budget för 2017 inklusive hälso- och sjukvårdsnämndens äskande för kompensation för
kostnadsfri mammografiscreening föreslås hanteras i den ordinarie budgetprocessen.
Yrkande
•

Isabel Enström (MP) yrkar på att hälso- och sjukvårdsnämnden äskande om utökad
driftbudget 2016 beviljas, under förutsättning att staten lagstadgar gällande avgiftsfri
mammografiscreening.

•

Eva Nypelius (C) yrkar på bifall till ledningskontorets förslag. Simon Härenstam (M)
och Johan Thomasson (L) instämmer.

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Isabel Enström yrkande
vunnit bifall.
Expedieras:

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/269
13 maj 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Avgiftsfri mammografiscreening
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

1. Under förutsättning att staten så lagstadgar inför Region Gotland avgiftsfri
mammografiscreening från och med 2016-07-01.
2. Med anledning av det ekonomiska läget avslås hälso- och sjukvårdsnämndens
äskande om utökad driftbudget 2016.
3. Äskande om medel för 2017 hänförs till beslut i samband med budget 2017.

Ärendebeskrivning

I promemorian ”Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården” som
nyligen varit ute på remiss ibland annat landsting/regioner och som hälso- och
sjukvårdsnämnden ställt sig positiv till föreslås att mammografiscreening regelbundet
ska erbjudas avgiftsfritt till kvinnor mellan 40 och 74 år. Det underliggande motivet
till förslaget är att det är en del av regeringens arbete med att stärka kvinnors hälsa
och att uppnå en mer jämlik vård. En av de viktigaste faktorerna för att kunna bota
cancer, är att den upptäcks i ett tidigt skede. Enligt Socialstyrelsen sänker screening
med mammografi dödligheten i bröstcancer med 16-25 procent.
Syftet med förslaget är att öka deltagandet i mammografiundersökningar, speciellt
bland socioekonomiskt utsatta grupper. Det finns ett flertal faktorer som i
vetenskapliga studier visats kunna påverka deltagandet i positiv riktning. Av dem är
låg eller ingen avgift för undersökning en av de viktigaste.
Bedömning

Ledningskontoret håller med om hälso- och sjukvårdsnämnden om att ställa sig
positiv till att införa avgiftsbefriad mammografiscreening. Finansieringsprincipen
tillämpas av staten vilket innebär att Region Gotland får kompensation i det generella
statsbidraget. För 2016 tillkom ca 600 tkr och för 2017 ökas detta till ca 1 200 tkr.
När budget för 2016 fördelades tillsköt regionfullmäktige netto 71,9 mnkr till hälsooch sjukvårdsnämnden. I detta ingår personalkostnadsökningskompensation,
kompensation för externa avtal, tillskott enligt resursfördelningsmodellen,
ramtillskott samt besparing på 1 procent. I detta specificerades inte att finansiering av
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/269

kostnadsfri mammografiscreening ingår, dock har en omfördelning av det generella
statsbidraget gjorts till fördel för hälso- och sjukvårdsnämnden.
Total budget för 2016 är 34 mnkr. I samband med februaris månadsrapport finns en
stor oro för att budgeten inte kommer att hållas. Med anledning av detta kan inte
ledningskontoret förorda ett tilläggsanslag för 2016.
Budget för 2017 inklusive hälso- och sjukvårdsnämndens äskande för kompensation
för kostnadsfri mammografiscreening föreslås hanteras i den ordinarie
budgetprocessen.
Beslutsunderlag

HSN § 196, 2016-03-23

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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REGION GOTLAND

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2016-03-23

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2016-03-10

HSN § 196 Avgiftsfri mammografi
HSN 2016/115 Tjänsteskrivelse daterad 13 februari 2016

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige, under förutsättning att staten
lagstadgar om avgiftsfri mammografiscreening, att:

• Besluta om avgiftsfri mammografiscreening för kvinnor enligt lagens utformning from
2016-07-01.
• Kompensera hälso- och sjukvårdsnämnden med 600 Tkr i budgetramen 2016 för
finansiering av avgiftsfri mammografiscreening.
• Kompensera hälso- och sjukvårdsnämnden med 1 200 Tkr i budgetramen från och
med 2017 för finansiering av avgiftsfri mammografiscreening.

Bakgrund Au § 190
I promemorian ”Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården” som
nyligen varit ute på remiss ibland annat landsting/regioner och som hälso- och
sjukvårdsnämnden ställt sig positiv till föreslås att mammografi regelbundet ska erbjudas
avgiftsfritt till kvinnor mellan 40 och 74 år. Det underliggande motivet till förslaget är att
det är en del av regeringens arbete med att stärka kvinnors hälsa och att uppnå en mer
jämlik vård. En av de viktigaste faktorerna för att kunna bota cancer, är att den upptäcks i
ett tidigt skede. Enligt Socialstyrelsen sänker screening med mammografi dödligheten i
bröstcancer med 16-25 procent. Syftet med förslaget är att öka deltagandet i
mammografiundersökningar, speciellt bland socioekonomiskt utsatta grupper. Det finns
ett flertal faktorer som i vetenskapliga studier visats kunna påverka deltagandet i positiv
riktning. Av dem är låg eller ingen avgift för undersökning en av de viktigaste.

Avgiftsfriheten för mammografiscreeningen avses att starta 2016-07-01.
Enligt finansieringsprincipen ersätts landstingen/regionerna med belopp motsvarande det
intäktsbortfall som landstingen/regionerna får om de i dagsläget har avgiften 200 kronor
för mammografiscreening. På Gotland är avgiften 200 kronor. Ersättningen finansieras
genom utökning av det generella utjämningsbidraget.

Bedömning
Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig positiv till att införa avgiftsfri
mammografiscreening. Dock har nämnden en mycket ansträngd ekonomi och att minska
intäkterna för mammografiscreening till 0 ger nämnden ett beräknat intäktsbortfall på ca
600 Tkr för halvåret 2016 och ca 1 200 för helår, vilket är det belopp som Region
Gotland beräknas att kompenseras med enligt finansieringsprincipen.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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REGION GOTLAND

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2016-03-23

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2016-03-10

För att den avgiftsfria mammografiscreeningen ska kunna genomföras även på Gotland,
begär hälso- och sjukvårdsnämnden att kompenseras med 600 Tkr i budgetramen för
2016 och 1 200 Tkr från och med 2017.

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige, under förutsättning att staten
lagstadgar om avgiftsfri mammografiscreening, att:

• Besluta om avgiftsfri mammografiscreening för kvinnor enligt lagens utformning from
2016-07-01.
• Kompensera hälso- och sjukvårdsnämnden med 600 Tkr i budgetramen 2016 för
finansiering av avgiftsfri mammografiscreening.
• Kompensera hälso- och sjukvårdsnämnden med 1 200 Tkr i budgetramen från och
med 2017 för finansiering av avgiftsfri mammografiscreening.

Expedieras:
Regionfullmäktige
Yvonne Skovshoved, ekonomichef

Justeringsman

Utdragsbestyrkande

15

Ärendenr HSN 2016/115

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Yvonne Skovshoved, ekonomichef

Datum 13 februari 2016

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Avgiftsfri mammografi
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige, under förutsättning
att staten lagstadgar om avgiftsfri mammografiscreening, att:
•

Besluta om avgiftsfri mammografiscreening för kvinnor enligt lagens
utformning from 2016-07-01

•

Kompensera hälso- och sjukvårdsnämnden med 600 Tkr i budgetramen
2016 för finansiering av avgiftsfri mammografiscreening

•

Kompensera hälso- och sjukvårdsnämnden med 1 200 Tkr i budgetramen
från och med 2017 för finansiering av avgiftsfri mammografiscreening.

Bakgrund

I promemorian ”Avgiftsfri het för viss screening inom hälso- och sjukvården”
som nyligen varit ute på remiss ibland annat landsting/regioner och som hälsooch sjukvårdsnämnden ställt sig positiv till föreslås att mammografi
regelbundet ska erbjudas avgiftsfritt till kvinnor mellan 40 och 74 år. Det
underliggande motivet till förslaget är att det är en del av regeringens arbete
med att stärka kvinnors hälsa och att uppnå en mer jämlik vård. En av de
viktigaste faktorerna för att kunna bota cancer, är att den upptäcks i ett tidigt
skede. Enligt Socialstyrelsen sänker screening med mammografi dödligheten i
bröstcancer med 16-25 procent. Syftet med förslaget är att öka deltagandet i
mammografiundersökningar, speciellt bland socioekonomiskt utsatta grupper.
Det finns ett flertal faktorer som i vetenskapliga studier visats kunna påverka
deltagandet i positiv riktning. Av dem är låg eller ingen avgift för undersökning
en av de viktigaste.
Avgiftsfriheten för mammografiscreeningen avses att starta 2016-07-01.
Enligt finansieringsprincipen ersätts landstingen/regionerna med belopp
motsvarande det intäktsbortfall som landstingen/regionerna får om de i
dagsläget har avgiften 200 kronor för mammografiscreening. På Gotland är

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator_hsn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ärendenr HSN 2016/115

Yvonne Skovshoved, ekonomichef

avgiften 200 kronor. Ersättningen finansieras genom utökning av det generella
utjämningsbidraget.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig positiv till att införa avgiftsfri
mammografiscreening. Dock har nämnden en mycket ansträngd ekonomi och
att minska intäkterna för mammografiscreening till 0 ger nämnden ett beräknat
intäktsbortfall på ca 600 Tkr för halvåret 2016 och ca 1 200 för helår, vilket är
det belopp som Region Gotland beräknas att kompenseras med enligt
finansieringsprincipen.
För att den avgiftsfria mammografiscreeningen ska kunna genomföras även på
Gotland, begär hälso- och sjukvårdsnämnden att kompenseras med 600 Tkr i
budgetramen för 2016 och 1 200 Tkr från och med 2017.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
hälso- och sjukvårdsdirektör

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-06-20

Handlingar till

Ärende 18

Bestämmelser för sjukresor
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-04-28, § 88
• Ledningskontoret 2016-03-29
• Tekniska nämnden 2016-02-17, § 38
• Teknikförvaltningen 2016-02-17, förslag till bestämmelser för sjukresor
• Sjukresebestämmelser, antagna 2014-10-27 § 22

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-04-19

Rs § 88
Au § 95

Bestämmelser för sjukresor
RS 2016/172

- Tekniska nämnden 2016-02-17 § 38
- Ledningskontoret 2016-03-29

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Bestämmelser för sjukresor fastställs enligt tekniska nämndens förslag.

En översyn av bestämmelserna för sjukresor har gjorts på grund av att teknikförvaltningen fått i uppdrag av tekniska nämnden att utreda möjligheterna att effektivisera
sjukresorna. Patientens medicinska skäl ska alltid ligga till grund för behovet av sjukresa
med upphandlat fordon (taxi). Väntetiderna kommer att minimeras för de resenärer som
verkligen är i behov av sjukresa. Sjukresa med kollektivtrafik eller egen bil erbjuds även
fortsättningsvis till övriga sjukresenärer.
Ledningskontoret anser att förslaget tydliggör hur patienten och anhöriga kan få
ersättning för sjukresor samt förtydligar kraven kring sjukresa med upphandlat fordon.
Förändringen innebär också en förbättring för de patienter som är i verkligt behov av
sjukresa med upphandlat fordon. Den ekonomiska effekten beräknas bli en besparing
på ca 1 miljoner kronor.
Ledningskontoret stödjer tekniska nämndens förslag.
Arbetsutskottet begärde och fick komplettering gällande förslagets ekonomiska
besparing.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/172
29 mars 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Bestämmelser för sjukresor
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta om förändringar i
Bestämmelser för sjukresor enligt tekniska nämndens förslag.

Sammanfattning

En översyn av bestämmelserna för sjukresor har gjorts på grund av att
teknikförvaltningen fått i uppdrag av tekniska nämnden att utreda möjligheterna att
effektivisera sjukresorna. Patientens medicinska skäl ska alltid ligga till grund för
behovet av sjukresa med upphandlat fordon (taxi). Väntetiderna kommer att
minimeras för de resenärer som verkligen är i behov av sjukresa. Sjukresa med
kollektivtrafik eller egen bil erbjuds även fortsättningsvis till övriga sjukresenärer.
Bedömning

Ledningskontoret anser att förslaget tydliggör hur patienten och anhöriga kan få
ersättning för sjukresor samt förtydligar kraven kring sjukresa med upphandlat
fordon. Förändringen innebär också en förbättring för de patienter som är i verkligt
behov av sjukresa med upphandlat fordon. Den ekonomiska effekten beräknas bli en
besparing på ca 1 mnkr.
Ledningskontoret stödjer tekniska nämndens förslag.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2016-02-17, §38 med bilagor

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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TN §
AU §

38
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Bestämmelser för sjukresor
TN 2015/2539

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige besluta om förändringar i
Bestämmelser för sjukresor enligt tekniska nämndens förslag.

Föredragande; enhetschef kollektivtrafik Anita Carlsson och handläggare Ewa Swedare
Riddaregard.
En översyn av bestämmelserna för sjukresor har gjorts på grund av att
teknikförvaltningen fått i uppdrag av tekniska nämnden att utreda möjligheterna att
effektivisera sjukresorna. Patientens medicinska skäl ska alltid ligga till grund för
behovet av sjukresa med upphandlat fordon (taxi). Väntetiderna kommer att minimeras
för de resenärer som verkligen är i behov av sjukresa. Sjukresa med kollektivtrafik eller
egen bil erbjuds även fortsättningsvis till övriga sjukresenärer.
I översynen av Bestämmelser för sjukresa föreslås följande ändringar:
-

Serviceresa innebär att sjukresan genomförs med taxi. Serviceresa ersätts endast
om resenären inte kunnat åka på annat billigare färdsätt på grund av medicinska
skäl. Skälen ska styrkas enligt:
1. Personer som är beviljade färdtjänst inom Region Gotland.
2. Efter intyg från behandlande personal.
3. Efter bedömning och bokning av sjukvårdsinrättning.

-

Sjukresa med buss sker avgiftsfritt mot uppvisande av kallelse.

-

Anslutningsresa med buss och/eller privat bil, ersätts utan särskild prövning.

-

De som har svårt att ta sig till busshållplats kan få åka anslutningstrafik till
lämplig busshållplats för omstigning.

-

Vid missbruk av resor till vården kan resenären bli betalningsskyldig.

-

Resegaranti vid försening utreds, därefter beslutar tjänsteman som tekniska
nämnden har delegerat uppgiften till, om ersättning ska utgå.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-02-17

Forts § 38
Den ekonomiska konsekvensen blir att färre sjukresor kommer att utföras i upphandlat
fordon (taxi). Teknikförvaltningen uppskattar att driftsbudgeten kan sänkas med ca
1 000 000 kr/år.
___
Protokollsutdrag:
RS+ handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Bilaga 1

BESTÄMMELSER FÖR SJUKRESOR
Antagna av regionfullmäktige (dåvarande kommunfullmäktige) 2001-11-26.
Ändrad 2007-03-19, 2010-04-19 (av kommunstyrelsen på delegation) och
2014-10-27 § 22.

Personers rätt till sjukresor regleras i lag (1991:419) om
resekostnadsersättning vid sjukresor för alla personer som
omfattas av allmän försäkring (AFL 1962:381) och är
folkbokförda inom Region Gotland.
Ersättning skall i vissa fall också lämnas till personer som omfattas av
internationella överenskommelser.

I dessa bestämmelser redovisas vad Region Gotland har beslutat gälla för sjukresor inom
Region Gotland, utöver vad som regleras i lagen.

1. Vilka sjukresor ersätts
Region Gotland ersätter sjukresor enligt följande:
• Till och från sjukvårdsinrättningar på Gotland genomförda av personer
folkbokförda på Gotland, normalt ersätts resa till och från hemadress.
• Sjukresa skall alltid ske med billigaste färdsätt för att vara berättigad till ersättning.
• I enlighet med gällande regelverk debiteras hemlandstinget vid sjukresor
genomförda av vårdsökande som vistas, men inte är folkbokförd på Gotland.
1.1

Vilka färdsätt ersätts

• Sjukresa med buss sker avgiftsfritt mot uppvisande av kallelse. Det går också bra att
betala bussbiljett för att i efterhand skicka in biljett och underlag, enligt anvisning
på hemsidan, till Region Gotland och få pengarna återbetalda för bussbiljetten. De
som har svårt att ta sig till busshållplats kan få åka anslutningstrafik till lämplig
busshållplats för omstigning.
• Sjukresa med privatbil ersätts i de fall kollektivtrafik inte kan ske i rimlig anslutning
till hemmet. Anslutningsresa till buss, med privatbil, ersätts utan särskild prövning.
• Vid medicinska skäl ersätts resa med serviceresa.
Vid missbruk kan resenären bli betalningsskyldig.
Beställningscentralen bedömer om resan skall ske med serviceresa eller annat färdmedel i
enlighet med denna riktlinje. Vid hemresa kan även vårdinrättning bedöma färdsätt.

2. Serviceresor
Serviceresa innebär att sjukresan genomförs med upphandlat fordon och bokas genom
regionens anvisade beställningscentral. Serviceresa ersätts endast om resenären inte kunnat
1
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resa på annat billigare färdsätt på grund av medicinska skäl. Skälen ska kunna styrkas, enligt
nedan.
Framresa vid behov av akut sjukvård ersätts med serviceresa om patientens hälsotillstånd
kräver detta. Vid hemresa bedömer vårdinrättningen lämpligt färdsätt.
2.1

Styrkande av medicinska skäl

För att serviceresa ska utgå vid planerade besök respektive hemresa efter akut besök ska
medicinska skäl kunna styrkas. Detta kan ske genom:
1. Personer som är beviljade färdtjänst inom Region Gotland. Prövning av medicinskt
behov har skett i samband med beviljandet.
2. Efter intyg från behandlande personal.
3. Efter bedömning och bokning av sjukvårdsinrättning.
Grund för bedömning är patientens medicinska tillstånd. Skäl så som; tid på dygnet,
tidsbesparing, sociala omständigheter eller ekonomiska skäl ska inte beaktas vid
bedömningen. Inte heller väntetid eller tillgång till kollektivtrafik ska beaktas.

3. Ersättning för resa av ledsagare
Om huvudresenärens medicinska tillstånd motiverar följeslagare, eller om huvudresenären
är under 18 år, ersätts även resa för en ledsagare. Ledsagaren till person som blivit inlagd på
sjukhus får ersättning även för hemresa med billigaste färdsätt. Motsvarande gäller
framresan när patienten skrivs ut. Ingen egenavgift debiteras följeslagaren. Läkarintyg kan
krävas i efterhand för att styrka det medicinska behovet.

4. Ersättning för resor vid besök hos barn som vårdas på
sjukhus
Ersättning utgår för resekostnader vid ett besök i veckan hos barn under 18 år som vårdas
på sjukhus. Ersättning lämnas endast för resor med buss eller egen bil och från
ersättningen görs avdrag för egenavgift. Resekostnader vid besök till barn ingår inte vid
beräkning av högkostnadsskydd.
För besök vid för tidigt födda barn utgår ersättning för ett besök per dag. Ersättning
lämnas endast för resor med buss eller egen bil och från ersättningen görs avdrag för
egenavgift. Vid besök hos för tidigt födda barn ingår resekostnaden i barnets
högkostnadsskydd.

5. Resebeställning och planering
Det är resenären själv som har ansvaret för att man kommer på utsatt besökstid till
vårdinrättningen. Det är också resenären själv som skall ta ställning till om tiden man blivit
kallad till passar för att utnyttja billigaste färdsätt.
Om resenären på grund av särskilda medicinska skäl behöver resa hela eller delar av
sträckan med serviceresa måste kontakt ske med beställningscentralen senast kl 17.00 dagen
2
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före resan. Resor med taxi ska alltid bokas hos Region Gotland anvisade beställningscentral.
Vid akut sjukdom får sjukresa beställas i beställningscentralen utan krav på förbeställningstid.
Resorna kan vara samordnade och vissa resor kan ske enligt tidtabell. Resorna kan också
ske med byte. Samordnade resor kan medföra längre resväg. Samordnade resor och de
resor som sker enligt tidtabell kan medföra väntetid innan resans start. Vid hemresa med
serviceresa skall väntetiden högst uppgå till 1 timme.

6. Resegaranti vid försening
Resegaranti gäller när försening uppstår vid hämtning av kund. Om hämttiden försenas
med mer än 20 minuter från den utlovade tiden kan resegarantin betalas ut, dock inte när
förseningen orsakats av kunden själv. Försening bedöms utifrån den tid som registreras vid
beställningscentralen när kunden påbörjat sin resa. Det är kundens ansvar att kontakta
Region Gotland och begära ersättning.
Beställningscentralen utreder och därefter beslutar tjänsteman som Tekniska nämnden har
delegerat uppgiften till, om ersättning ska utgå.
Resegarantin gäller inte vid besvärliga väderförhållanden, vid störningar i trafiken eller vid
omständigheter som trafikhuvudmannen inte råder över.

Sjukresor i samband med riks- och regionvård
7. Vilka resor ersätts i samband med riks- och regionvård
I de fall som patient, folkbokförd på Gotland, inte kan erbjudas erforderlig vård inom
Region Gotland remitteras patienten till sjukhus eller vårdinrättning i ett annat län för vård.
Remittering sker av behandlande personal genom utfärdande av remiss enligt separata
rutiner.
Då remiss utfärdats ersätter Region Gotland sjukresor, i samband med riks- och
regionvård, enligt följande:
- Till och från den vårdinrättning dit patienten remitterats, normalt ersätts resa till
och från hemadress.
- Sjukresa skall alltid ske med billigaste färdsätt för att vara berättigad till ersättning.
Om remissen är utfärdad efter patientens eget önskemål om att vårdas i annat län ersätts
inte sjukresa.
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8. Vilka färdsätt ersätts
I samband med att patienten remitteras ska en medicinsk bedömning göras av patientens
reseförmåga. Bedömningen utgör grund för vilka färdsätt som ersätts, hållningen ska vara
restriktiv. Grund för bedömning är patientens medicinska tillstånd. Skäl så som; tid på
dygnet, tidsbesparing, sociala omständigheter eller ekonomiska skäl ska inte beaktas vid
bedömningen. Inte heller väntetid eller tillgång till kollektivtrafik ska beaktas.
Resekostnaden ersätts normalt genom att biljetten bokas och tillhandahålls av lasarettets
reseenhet. Ersättning för övriga utlägg lämnas i efterskott mot uppvisande av styrkta krav.

9. Permissionsresa
För patienter med vårdtid över 30 dagar lämnas ersättning för en permissionsresa.
En ytterligare permissionsresa kan beviljas om patienten:
• har hemmavarande barn under 18 år.
• är ensamstående förälder
• har läkarintyg som föreskriver permissionsresa oftare
Permissionsresan kan bytas ut mot besöksresa för anhörig om patienten av medicinska skäl
inte själv kan resa hem. För patienter under 18 år medges en vårdnadshavare en besöksresa
per vecka.

10. Ersättning för resa av ledsagare i samband med riks- och
regionvård
Ersättning lämnas inte för ledsagares/anhörigs resa eller logikostnader. Undantag gäller i de
fall då patientens medicinska tillstånd motiverar ledsagare, eller om patienten är under 18
år. I dessa fall ersätts även resa för en medföljande anhörig eller annan ledsagare. För
patienter under 18 år kan, i mycket särskilda fall, efter bedömning av behandlande läkare,
ersättning lämnas för två vårdnadshavare.
För ledsagare debiteras ingen egenavgift. Kost och förlorad arbetsförtjänst ersätts inte.
Kostnader för övernattning ersätts om ledsagaren, med hänsyn till medicinska skäl
avseende patienten, behöver övernatta eller om ledsagaren inte hinner hem samma dag.
Ersättning för resa och logi lämnas även om besök av anhörig eller förälder ingått som del i
behandlingen. Undantagsvis kan medverkan av anhörig även erfordras vid vården av vuxen
patient. Bedömningen av om sådant behov föreligger görs av remitterande verksamhet. I
förekommande fall ersätts kostnad för resa och logi av Region Gotland.
Om anhörigs medverkan erfordrats där patienten transporteras akut med helikopter ersätts
resa med reguljärt färdmedel.
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11. Utredning vid misstanke om missbruk
Den som uppfattar att missbruk av sjukresor sker ska anmäla detta till kundtjänst vid
teknikförvaltningen som initierar utredning. Om missbruk kan fastställas kan resenären bli
ersättningsskyldig

12. Ersättningsregler - Egenavgifter
Närhelst en resenär inom en tolvmånadersperiod kommit upp i nivån för högkostnadsskydd skall under resterande del av tolvmånadersperioden full ersättning utgå för resekostnaderna, utan avdrag av egenavgift. I beräkning för högkostnadsskydd ingår både
sjukresor inom Region Gotland och i samband med riks- och regionsjukvård.
Regionfullmäktige beslutar efter förslag från Tekniska nämnden vilken taxa som skall gälla
vid sjukresa. Avgifterna framgår av ”Taxor för resor i all kollektivtrafik inklusive färdtjänst
och sjukresor.
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SJUKRESEBESTÄMMELSER
Antagna av regionfullmäktige (dåvarande kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrade 2007-03
19, 2010-04-19 (av kommunstyrelsen på delegation) och 2014-10-27 § 22.
Gäller fr.o.m. 1 november 2014.
Sjukvårdshuvudmannen är enligt lag (1991:419) skyldig att utge ersättning för sjukresor för alla
personer som omfattas av lagen om allmän försäkring (AFL 1962:381) och är folkbokförda
inom Region Gotland. Ersättning skall i vissa fall också lämnas till personer som omfattas av
internationella överenskommelser.
1.

Sjukresor där reseersättning utgår

1.

I samband med öppen hälso- och sjukvård samt sjukhusvård i de fall vården
eller behandlingen getts på grund av sjukdom, skada eller förlossning.

2.

I samband med rådgivning för viss födelsekontrollerande verksamhet.

3.

Vid resor till och från läkare eller sjukhus som motiveras av en
undersökning för vissa läkarutlåtande m.m.

4.

I samband med tillhandahållande av hjälpmedel åt handikappade.

5.

I samband med tandvård utförd av vårdgivare anställd av Region Gotland eller till den
allmänna försäkringen ansluten tandläkare.

6.

Vid besök som med anledning av sjukdom görs hos läkare inom
studerandeorganisationernas hälsovård.

7.

I samband med konvalescentvård som ges i konvalescenthem.

8.

Vid besök för sjukvårdande behandling som ges i omedelbart samband med
insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

9.

Vid vård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och vid
sjukgymnastik (1993:1652).

10. Vårdgivare med avtal med kommunen. (Resor till privat vårdgivare kan
dock vara undantagen enligt avtal med vårdgivaren).
11. I samband med fotvård till närmaste fotterapeut med avtal med Region Gotland.
Läkarremiss och fotvårdskupong skall finnas.
12. Resor för följeslagare i de fall då resenärens medicinska tillstånd motiverar
följeslagare eller om resenären är under 18 år. Läkarintyg kan krävas i efterhand
för att styrka att följeslagare behövts.
13. Resor med anledning av besök hos barn under 16 år som vårdas på sjukhus.
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2.

Resor som inte berättigar till sjukreseersättning

Resa till förebyggande vård eller företagshälsovård ersätts inte.
Permissions- eller överflyttningsresa ersätts inte.
3.

Hur skall sjukresa göras

Reseersättning lämnas för resa till närmaste vårdinrättning där erforderlig vård kan ges eller till
den vårdcentral/distriktsläkare man valt. Vid återresa lämnas ersättning för resa till hemmet eller
den plats där resan startade. Om man väljer att åka till annan vårdgivare lämnas bara ersättning
motsvarande kostnaden för resa till närmaste vårdgivare eller vald vårdcentral/distriktsläkare.
Planerade sjukresor ersätts normalt till/från hemadress.
Sjukresa skall alltid ske med billigaste färdsätt för att vara berättigad till ersättning, vilket innebär
resa med privat bil, buss i linjetrafik eller linjelagda sjukresor.
Resa med privatbil får göras utan särskild prövning. Även anslutningsresa till buss med privatbil
får ske utan särskild prövning.
De som har svårt att ta sig till busshållplats kan få åka taxi till lämplig busshållplats för
omstigning.
Resa med taxi ersätts endast om billigare färdsätt inte kunnat användas på grund av patientens
hälsotillstånd. Vid resa med taxi kan intyg från vårdgivaren begäras för att styrka det medicinska
behovet att resan måste utföras med taxi.
4.

Besökstider

Det är resenären själv som har ansvaret för att man kommer på utsatt besökstid till vårdinrätt
ningen. Det är också resenären själv som skall ta ställning till om tiden man blivit kallad till
passar för att utnyttja billigaste färdsätt.
5.

Resebeställning och planering

Region Gotland anlitar en beställningscentral som har uppdrag att administrera sjukresor med
taxi och dessa resor skall därför beställas hos den beställningscentral som Region Gotland
anvisar. Om resenären på grund av hälsotillståndet bedömer att man måste resa hela eller delar
av sträckan med taxi måste kontakt ske med beställningscentralen senast klockan 17.00 dagen
före resan.
Beställningscentralen bedömer om resan skall ske med taxi eller annat färdmedel. Vid hemresa
bedömer vårdinrättning och/eller beställningscentralen om resan skall ske med taxi eller annat
färdmedel.
Vid akut sjukdom får sjukresa beställas i beställningscentralen utan krav på förbeställningstid.
Resorna kan vara samordnade och vissa resor ske enligt tidtabell. Resor kan också ske med byte.
Samordnade resor kan medföra längre resväg. Samordnade resor och de resor som sker enligt
tidtabell kan medföra väntetid innan resans start. För resenärer som av hälsoskäl behöver taxi
skall väntetiden högst uppgå till 1 timme.
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6.

Ersättningsregler – Egenavgifter

Regionfullmäktige beslutar efter förslag från Tekniska nämnden vilken taxa som skall gälla vid
sjukresor.
Ersättningen framgår av ”Taxor för resor i all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor”.
Följeslagare: Om resenärens medicinska tillstånd motiverar följeslagare eller om resenären är
under 18 år har man rätt till en följeslagare. Följeslagare till person som blivit inlagd på sjukhus
får ersättning även för hemresan. Motsvarande gäller framresan när patienten
skrivs ut.
Alla följeslagare måste använda billigaste färdsätt vid fram- respektive återresa utan patient.
Läkarintyg kan krävas i efterhand för att styrka att följeslagare behövts. Ingen egenavgift
behöver betalas för följeslagare.
Ersättning för resor vid besök hos barn som vårdas på sjukhus: Ersättning utgår för
reskostnader till ett besök i veckan vid besök hos barn under 16 år som vårdas på sjukhus.
För besök av för tidigt födda barn utgår ersättning för ett besök per dag. Ersättning lämnas
endast för resor med buss eller egen bil och från ersättningen görs avdrag för egenavgift.
Resekostnader vid besök till barn ingår inte i eventuellt högkostnadsskydd. Vid besök hos för
tidigt födda barn ingår dock resekostnaden i barnets högkostnadsskydd.
Högkostnadsskydd: Närhelst en resenär inom en tolvmånadersperiod kommit upp i nivån för
högkostnadsskydd skall under resterande del av tolvmånadersperioden full ersättning utgå för
resekostnaderna, utan avdrag av egenavgift. För sådan resenär utfärdas personligt frikort.
7.

Resegaranti vid försening

Resegaranti gäller när försening uppstår vid hämtning av kund. Om hämttiden försenas med
mera än 20 minuter från den utlovade tiden kan resegarantin betalas ut, dock inte när
förseningen orsakats av kunden själv. Vid försening är det kundens ansvar att kontakta
beställningscentralen och begära ersättning i efterhand dvs. när resan är avslutad.
Kundtjänst utreder och beslutar om ersättning skall utgå. Försening bedöms utifrån den tid som
registreras vid beställningscentralen när kunden påbörjat sin resa. Kunden erhåller en resecheck
som berättigar till ersättning för egenavgift vid valfri färdtjänst- eller sjukresa.
Resegarantin gäller ej vid besvärliga väderförhållanden som vid blixthalka, när det faller stora
mängder snö, vid störningar i trafiken eller vid omständigheter som trafikhuvudmannen inte
råder över.
8.

Administrativa regler

Ersättning för reskostnader som understiger 50 kr utbetalas en gång per år. Rätt till ersättning
förfaller om inte begäran om ersättning framställts inom ett år från den tidpunkt resan gjordes.
Patient som är missnöjd med erhållen ersättning enligt detta reglemente kan få denna omprövad
av den enhet inom kommunen som svarar för utbetalning av densamma.
Om patienten inte är nöjd med detta beslut kan överprövning ske vid ansvarig nämnd för
sjukresor eller den nämnden delegerat beslutet till.
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Sjukresor i samband med riks- och regionvård
9.

Omfattning/remissregler

Om en patient, folkbokförd på Gotland, inte kan få den vård som behövs, inom Region
Gotlands sjukvård, remitteras patienten till sjukhus eller vårdinrättning i ett annat län för
specialistvård. I Region Gotland utövas remissrätten för sådan vård av verksamhetschefen vid
respektive klinik.
Läkarens remiss innebär att Region Gotland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen åtager sig ett
betalningsansvar gentemot annan vårdinrättning för patientens vård samt svarar för patientens
kostnader för resa. En remiss har en giltighetstid på ett år, om inte annat anges på remissen.
10. Förmåner och ersättningar
Till patient som enligt remiss kallats till vårdinrättning utanför Region Gotland lämnas ersättning
för kostnader för resa från bostaden till vårdinrättningen med billigaste färdsätt (normalt
båtresa). Hänsyn tas till tiden för vårdbesöket och patientens tillstånd. I det fall resan påbörjas
från annan plats än folkbokföringsadressen lämnas ersättning för resa från denna plats, om
kostnaden inte överstiger reskostnaden från folkbokföringsadressen.
Resekostnaden ersätts normalt genom att biljetten bokas och tillhandahålls av lasarettets
reseenhet. Ersättning för övriga utlägg lämnas i efterskott mot uppvisande av styrkta krav.
Om remissen är utfärdad efter patientens eget önskemål om att vårdas i annat län lämnas
ersättning för resa endast till närmaste vårdinrättning som kan ge nödvändig vård.

Anhörig och följeslagare
Om remitterad patient är under 18 år svarar Region Gotland, Hälso- och sjukvårdsnämnden,
även för en medföljande anhörigs eller annan följeslagares kostnader enligt följande:
Resekostnad ersätts generellt för följeslagare till barn under 18 år. Utöver detta lämnas ersättning
för följeslagares kostnader för resa om patientens, oavsett ålder, tillstånd motiverar att någon
följer honom på resan. Övernattning på patienthotell för följeslagare ersätts om inte följeslagare
hinner hem samma dag. Ingen egenavgift debiteras följeslagare. Ersättning för resa och logi
lämnas även om besök av anhörig eller förälder ingått som en del i behandlingen.
Om remitterad fyllt 18 år, lämnas inte någon ersättning för medföljande anhörigs resa och
logikostnader.
Undantagsvis kan medverkan av anhörig även erfordras vid vården av vuxen patient.
Bedömningen av om sådant behov föreligger görs av den remitterande kliniken. I
förekommande fall ersätts kostnad för resa och logi av Gotlands kommun.
Om anhörigs medverkan erfordrats där patienten transporteras akut med helikopter ersätts
därvid resa med reguljärt färdmedel.
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Permissioner
Patienter som beräknas ha vårdtid över 30 dagar har rätt till en kostnadsfri permissionsresa om
hälsostillståndet så medger. Ansökan om permissionsresa ska komma från det vårdande
sjukhuset. En extra resa per 30 dagar kan beviljas om patienten uppfyller något av följande krav:
• Har hemmavarande barn under 16 år
• Är ensamstående förälder
• Har starka psykiska krav på miljöbyte
• Har läkarintyg som föreskriver permissionsresa
Permissionsresa kan utbytas mot en besöksresa av en anhörig till patienten om patienten ej själv
kan åka hem på grund av medicinska skäl.
När patienten är ett barn under 16 år medges en förälder en besöksresa per vecka.
Resekostnader ersätts normalt genom att biljetten bokas och tillhandahålls av lasarettets
reseenhet.

Övernattning
Patient har rätt till ersättning för sådana övernattningskostnader som föranletts av att vården
planerats så att övernattning inte kunnat undvikas. Full ersättning för logikostnader utgår om
övernattningen skett på patienthotell eller hotell som anvisats av Region Gotland.
I övriga fall ersätts övernattning med högst 150 kronor per natt.

Egenavgift sjukresor i samband med riks- och regionvård
Egenavgift för sjukresor och andra kostnader i samband med riks- och regionvård framgår av
”Taxor för resor i all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor”.
11. Överprövning av beslut
Överprövning av reseenhetens beslut kan begäras genom hänvändelse till hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Beslut fattas av hälso- och sjukvårdsnämnden eller den nämnden
delegerat befogenhet till.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-06-20

Handlingar till

Ärende 19

Västerhejde Stenstugu 1:38 och del av
1:39; detaljplan för antagande
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-06-02, § 127
• Ledningskontoret 2016-04-29
• Byggnadsnämnden 2016-04-13, § 62
Handlingar ”Översiktig miljöteknisk markundersökning” samt
”Kompletterande miljöteknisk markundersökning”, finns att läsa på Region
Gotlands hemsida för fullmäktige. Kan även fås som kopierade exemplar
genom fullmäktiges kansli. Kontakta Lars Frank tel. 0498-26 93 35 eller via
e-post lars.frank@gotland.se

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-06-02
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-05-17

Rs § 127
Au § 138

Detaljplan för Västerhejde Stenstugu 1:38 och del av 1:39, Region
Gotland. Antagande
RS 2014/160

- Ledningskontoret 2016-04-29

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Detaljplan för Västerhejde Stenstugu 1:38 och del av 1:39 antas.

Detaljplanen syftar till att skapa nya tomter, totalt 19 st, för enfamiljshus. Planen saknar
stöd i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet då översiktsplanens markanvändning syftar till att bibehålla det öppna landskapet. Byggnadsnämnden har mot
bakgrund av detta överlämnat planförslaget till regionfullmäktige för antagande.
Inom området har tidigare en handelsträdgård legat och misstanken om att den har givit
upphov till markföroreningar t ex i form av bekämpningsmedel har resulterat i att en
miljöteknisk markundersökning gjorts. Halterna av bly och barium är så pass förhöjda i
vissa områden att det krävs en sanering av marken.
Planområdet ligger inom yttre vattenskyddsområde och inom ramen för det tekniska
samrådet skall därför entreprenörerna informeras vilka skyddsåtgärder som behöver
vidtas för att inte äventyra vattenskyddet.
Den föreslagna bebyggelsen är väl lokaliserad ur servicesynpunkt. Tillgängligheten till
området är också god genom utbyggda gatunät och gång- och cykelvägar. Området ska
anslutas till det kommunala VA-nätet och dagvattenfrågan kommer att lösas lokalt inom
området genom översilning och infiltration.
Ledningskontoret anser att i likhet med byggnadsnämnden att avsteget från den
redovisade markanvändningen i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet kan
motiveras då den föreslagna nybebyggelsen i stort lokaliseras till redan ianspråktagen
mark. Därmed blir förändringen i landskapsbilden marginell.
De förslag till åtgärder för att sanera området från markföroreningar anses också
tillräckliga för byggandet av nya bostäder.
Ledningskontoret föreslår att planförslaget antas.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2014/160
29 april 2016

Jan Von Wachenfeldt

Regionstyrelsen

Förslag till detaljplan för Västerhejde Stenstugu 1:38 och del
av 1:39, Region Gotland
Förslag till beslut

•

Planförslaget överlämnas till regionfullmäktige för antagande.

Sammanfattning

Detaljplanen syftar till att skapa nya tomter, totalt 19 st, för enfamiljshus. Planen
saknar stöd i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet då översiktsplanens
markanvändning syftar till att bibehålla det öppna landskapet. Byggnadsnämnden har
mot bakgrund av detta överlämnat planförslaget till regionfullmäktige för antagande.

Ärendebeskrivning
En ansökan om planläggning gjordes redan 2007 men har därefter på exploatörens
önskan lagts på is fram till 2012 då planen åter aktualiserades genom att byggnadsnämnden fattade beslut om planuppdrag. Under våren 2014 gick ett första planförslag ut på samråd och i början av 2016 presenterades ett granskningsförslag.
Inom området har tidigare en handelsträdgård legat och misstanken om att den har
givit upphov till markföroreningar t ex i form av bekämpningsmedel har resulterat i
att en miljöteknisk markundersökning gjorts. Syftet med undersökningen är att
utreda vilka föroreningar och föroreningsnivåer det rör sig om och om det är
nödvändigt att sanera marken innan eventuell byggnation av bostäder inleds. I
sammanfattningen i rapporten daterad 2015-04-27 sägs att halterna av bly och
barium är så pass förhöjda i vissa områden att det krävs en sanering av marken.
Dessutom bör den mulljord som finns i anslutning till växthusen tas omhand och
deponeras då det finns risk att enskilda prover kan ha förhöjda halter av pesticider.
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Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2014/160

Planområdet ligger inom yttre vattenskyddsområde och inom ramen för det tekniska
samrådet skall därför entrepenörerna informeras vilka skyddsåtgärder som behöver
vidtas för att inte äventyra vattenskyddet.
Den föreslagna bebyggelsen är väl lokaliserad ur servicesynpunkt. Livsmedelsbutiken
i Vibble ligger på ca 1,5 km avstånd, Västerhejde skola och förskola knappt en km
söder om området samt avståndet till närmaste busshållplats är mindre än en km.
Tillgängligheten till området är också god genom utbyggda gatunät och gång- och
cykelvägar.
Området skall anslutas till det kommunala VA-nätet och dagvattenfrågan kommer att
lösas lokalt inom området genom översilning och infiltration.

Bedömning

Ledningskontoret anser att i likhet med byggnadsnämnden att avsteget från den
redovisade markanvändningen i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet
kan motiveras då den föreslagna nybebyggelsen i stort lokaliseras till redan
ianspråktagen mark. Därmed blir förändringen i landskapsbilden marginell.
De förslag till åtgärder för att sanera området från markföroreningar anses också
tillräckliga för byggandet av nya bostäder.
Kontoret föreslår att planförslaget överlämnas till regionstyrelsen med förslag om
antagande i regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämnden § 62/2016
Planförslag, plankarta samt illustration 2015-11-24, rev 2016-03-23
Utlåtande över yttranden och synpunkter 2016-03-14
Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Pentacon, 2015-04-27

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Byggnadsnämnden
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HANDLINGAR
Ärendet hanteras enligt PBL 2010:900
Till detaljplanen hör följande handlingar:

Planbeskrivning

Plankarta med bestämmelser
 Illustrationsplan
 PM. Mark och vatten, daterad 2010‐12‐15
 Geoteknisk utredning, daterad 2011‐10‐17
 Kompletterande översiktlig miljöteknisk markundersökning, daterad 2015‐04‐27

Till förslaget har även en fastighetsförteckning upprättats
Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten detaljplan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498‐26900vxl
e‐post: sbfplan@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
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Planen hanteras enligt PBL 2010:900. Beslut om planuppdrag fattades av
byggnadsnämnden i Region Gotland den 9 februari 2012.
Planens syfte och
huvuddrag

Detaljplanen syftar till att skapa nya tomter för enfamiljshus. Planen har av‐
gränsats så att östra delen av Stenstugu 1:39 till en bredd av 10 meter kan
överföras till Stenstugu 1:19.

Bedömning av miljö‐
påverkan

Hela Gotland är enligt 4 kap 2 §, miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap 1 § MB av
riksintresse med hänsyn till de samlade natur‐ och kulturvärdena. Exploa‐
teringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om de
kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur‐ och kulturvär‐
den. För de särskilt utpekade områdena i miljöbalkens 4 kapitel gäller att be‐
stämmelserna inte utgör hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det
lokala näringslivet.
Eftersom ett bostadsbyggande på Stenstugu 1:38 innebär en utveckling av det
tätbebyggda Västerhejdeområdet norrut strider planförslaget inte mot miljö‐
balkens regler i 4 kapitlet.
Regionen har gjort bedömningen att det inte föreligger risk för påverkan på
miljö, hälsa m fl faktorer av sådan omfattning att en särskild miljökonsekvens‐
beskrivning (MKB) behöver tas fram. Länsstyrelsen har i ett särskilt remissvar
meddelat att man delar regionens bedömning.

PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet är beläget ca 1,5 km söder om Vibble öster om länsväg 140,
Vibble‐/Toftavägen, och ca 5 km söder om Visby.

Översiktskarta

Areal

Planområdet omfattar ca 5,5 ha.

Markägoförhållanden

Planområdet är i privat ägo.

____________________________________________________________________________________________
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Nygårds 1:135

Grindtorps 1:139

Stenstugu 1:19

Stenstugu 1:22

Stenstugu 1:20
Bebyggelse på intilliggande fastigheter
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 antagen av kom‐
munfullmäktige 2009‐12‐14 ligger föreslagen detaljplan inom område där
pågående markanvändning ska bibehållas, men inte inom område av stort
värde för friluftsliv eller naturvård. Översiktsplanens syfte är att bibehålla det
öppna landskapet. Den bedömning som gjorts är att den planerade bebyg‐
gelsen inte stör det öppna landskapet, då det ligger med avstånd från och
lägre än länsvägen. Området ansluter till tidigare ianspråktagen mark och
planeras så att endast tre enfamiljshus i den västra, från länsvägen synliga,
delen kan komma att uppfattas som ett intrång i landskapet.

Detaljplaner, områdes‐
bestämmelser
förordnanden m m

Området är inte tidigare detaljplanelagt. Det finns inga kända fornlämningar
inom planområdet.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Området är idag delvis öppet, delvis bevuxet med unga tallar. I den nordöstra
delen finns blandskog och sumpskog. Längs med och genom området löper ett
dike, Västerhejde S:56, för vilket det finns ett dikningsföretag. Diket rensas i
samband med kommande exploatering. Längs med diket på vardera sidan
lämnas ett 5 meter brett naturområde för framtida möjlighet till dikesrens‐
ning.
Området ligger inom ett yttre vattenskyddsområde. De boende måste få
information om skyddsområdet och vilka skyddsmått som är aktuella. Vid
byggnation och schaktarbeten ska lämpliga skyddsåtgärder vidtagas.
I det tekniska samrådet ska informeras om det yttre vattenskyddsområdet och
entreprenörer ska redovisa vilka skyddsåtgärder som ska vidtas.

Geotekniska
förhållanden

Nya byggnader utförs källarlösa med platta på mark.
Marken består av ett djupt lager sandjord. På grund av den höga grundvat‐
tennivån höjs marknivån upp ca 0,5 m vid byggnader. Fyllnad ska göras med
kapillärbrytande material.
Två PM angående mark, geo och vatten är framtagna av Structor Mark
Stockholm AB. PM Mark och vatten, daterat 2010‐12‐15 och PM Geoteknik –
Markförhållanden och grundläggning, daterat 2011‐10‐17.
De skall vid anläggande av byggnader beaktas angående grundläggning,
dränering och dagvattenhantering.
Grundvattennivån kommer sjunka något när det eftersatta diket rensas.
Dagvatten ska tas om hand inom området och inte ledas ut i diket.

Föroreningar

En inventering av det förorenade området enligt MIFO‐metoden har gjorts, AB
Pentacon 2014‐06‐17, med komplettering, daterad 2015‐04‐27. Sanering
enligt rekommendationerna ska utföras i samband med exploateringen.

____________________________________________________________________________________________
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Enhet miljö‐ och hälsoskydd har tagit del av rapport efter kompletterande
markundersökning. Undersökningarna visar att DDT mm finns i hela det mark‐
djup som har provtagits och inte enbart helt ytligt. Detta kan bero på både
transport av förorening nedåt och av omblandning av jord. Inga föroreningar av
DDT m m har dock kunnat detekteras varken i det ytliga grundvattnet eller i
ytvatten i dike.
Som tidigare har nämnts försvåras bedömningen av analyserade halter av att
det inte finns några svenska riktvärden. För att inte underskatta de halter som
finns i mark bör försiktighetsprincipen tillämpas och jämförelse göras med re‐
levanta lägsta riktvärden som bedöms vara de holländska riktvärdena som tas
upp i rapporten. Tillsynsmyndigheten delar därför AB Pentacons rekommenda‐
tion att mulljord (ner till cirka 0,4 m djup) i anslutning till de tidigare växthusen
ska saneras.
När det gäller område för friland så är halterna i jord generellt något lägre. Det
bedöms här inte vara miljömässigt motiverat att kräva sanering av marken.
Bekämpningsmedelsrester av en pesticid har återfunnits i ytligt grundvatten.
Denna förorening tycks inte ha samband med tidigare plantskoleverksamhet.
Ingen risk för människors hälsa bedöms finnas med avseende på föroreningen
eftersom detta grundvatten inte kommer att användas som dricksvatten. I den
händelse enskild brunn utförs så borras den i berg för uttag av berggrundvat‐
ten som inte har visat sig vara påverkat.
Radon

Stenstugu anges som normalriskområde för radon. Högsta tillåtna radonhalt i
bostäder är 200 Bq/m3. Det åligger fastighetsägaren att kontrollera radon‐
halten.

Bebyggelseområden

Området sett från länsväg 140, Toftavägen. Bild från Google.

____________________________________________________________________________________________
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Bostäder

Planförslaget omfattar Stenstugu 1:38 och del av Stenstugu 1:39 där det idag
finns ett bostadshus, div uthus och ett före detta växthus. Dessa kommer dock
inte att omfattas av planförslaget. Nu föreslås en uppdelning i totalt 19 tom‐
ter. Samtliga tomter planeras för permanentbebyggelse i form av friliggande
hus. Källare tillåts inte på grund av för hög grundvattennivå.

Arbetsplatser, övrig
bebyggelse

Den bebyggelse som finns på angränsade tomter och i närområdet är av
mycket skiftande karaktär med äldre nedlagt växthus, och enfamiljsvillor från
olika tider som inte kan bedömas som kulturhistoriskt värdefulla. I Västerhejde
och Vibble finns såväl permanentade fritidshus som bostadshus från olika
tider. Detta faktum och att tomterna endast har tre intilliggande bebyggda
fastigheter gör att det inte finns skäl att närmare precisera krav på utseende
och material utan endast storlek och höjd.

Offentlig service

Västerhejde skola med förskola och skola upp till årskurs 6 finns knappt 1 km
söder om området vid länsvägen.
En utredning pågår om framtida placering av skolan.
I Visby, 5,5 km norrut, finns all övrig offentlig service.

Kommersiell service

Livsmedelsbutik finns i Vibble, ca 1,5 km norr om området.

Tillgänglighet

Planområdet planeras för friliggande enfamiljshus, där tillgänglighetskraven
kommer att beaktas i bygglovsprocessen.

Kulturhistoriskt värdefull Det finns ingen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i området.
bebyggelse
Fornlämnningar

En arkeologisk utredning ska utföras före byggstart för att säkerställa så att
inga fornlämningar berörs.

Friytor
Lek och rekreation

I områdets norra del lämnas ett naturområde för lek och rekreation. Söder om
området ligger ett skogsområde med möjlighet till friluftsliv. Tomterna
kommer att vara stora och kan därför inrymma ytor för lek. Öster om området
finns ett änge och ett motionsspår som startar på Visborgsidrottsområde
(Gamla P18).

Naturmiljö

Nya byggnader avses att placeras så att delar av den befintliga tallskogen
behålls.

____________________________________________________________________________________________
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Gator och trafik
Gatunät, gång‐, cykel‐
och mopedtrafik

Området nås via det befintliga vägnätet, Grindtorpsvägen. Den ligger i mark‐
samfälligheten S:57, vilken idag inte har någon ordnad förvaltning. Därför ska
en gemensamhetsanläggning bildas. Längs länsvägen, på den västra sidan,
finns en separat gång‐ och cykelväg. Den korsar vid skolan länsvägen i en
planskild korsning och går sedan på separat bana till Vibble och vidare till
Visby. För att nå gång‐ och cykelvägen i läget där Grindtorpsvägen kommer ut
på länsvägen krävs att länsvägen korsas.
En ny angöringsgata med bredden 7 m varav 4 m bred hårdgjord yta, anläggs
för de nya tomterna och kopplas på Grindtorpsvägen i områdets sydöstra del.
Grindtorpsvägen förses med mötesplats för mötande fordonstrafik. Sparade
korridorer mot väster och norr inom planområdet möjliggör kontakt med
angränsande områden.
En möjlig åtgärd för att höja trafiksäkerheten i korsningen kan dock vara en
hastighetssänkning till 60 km/tim mellan Vibble och Västerhejde. Hastigheten
på denna sträcka är idag 80 km/tim. Föreliggande detaljplaneförslag bör kunna
aktualisera att länsstyrelsen gör en hastighetsöversyn för berörd vägsträcka.
Bredden på dessa är anpassad för eventuell framtida gatuförbindelse. Exploa‐
tören kontaktar samfälligheten på Grindtorpsvägen för eventuell iordning‐
ställande av belysning.
En ny gångväg anordnas på befintlig stig till fotbollsplanen i Västerhejde och
vidare till skola och planskild korsning. Över befintliga diken anordnas spång.

Kollektivtrafik

Lokaltrafiken trafikerar länsvägen med 13 turer vardagar. Närmaste hållplats
ligger knappt 1 km bort, vid skolan, med planskild korsning vid länsvägen.

Parkering, angöring och
utfart

Samtliga tomter kan angöras från den nya lokalgatan. Parkering sker på den
egna tomten.

Störningar

Området kommer endast att beröras av intern trafik och länsvägens trafikljud
ligger under riktvärdena.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området ska anslutas till det kommunala VA‐nätet. Anslutning sker till pump‐
station vid planområdets sydvästra hörn. Skyddsavstånd avseende lukt beak‐
tas, närmsta bostadshus hamnar minst 50 m bort.

Dagvatten

Dagvattnet hanteras lokalt i området genom översilning och infiltration inom
tomtmark och anläggande av perkolationsmagasin.

Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras. Värme anordnas enskilt. Särskild omsorg ska
läggas på energieffektivitet och uthållig energiförsörjning av bebyggelse. Bygg‐
nader ska utformas så att behovet av externt tillförd energi är lågt.

El

Bebyggelsen kopplas till GEAB:s nät. En transformatorstation placeras i närhet
av pumpstation.
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Tele

Området kommer att anslutas till optisk fiber.

Avfall

Avfallshantering sker genom regionens försorg. Källsortering sker i respektive
hushåll. Närmaste återvinningscentral finns i Visby.

Brandskydd

Gällande brandskyddsföreskrifter ska följas vid områdets utbyggnad.
Brandpostnät ska anläggas.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Natur‐ och kulturvärden
Riksintresse

Hela Gotland är av riksintresse. Exploateringen av planområdet påverkar inte
turismen, det rörliga friluftslivet eller Gotlands kultur‐ och naturvärden.

Sociala värden
Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)

Området ligger väl placerat med närhet till både grönområden och förskola/
skola. Ett större sammanhängande område med blandskog sparas i norra
delen av området. där planerar exploatören anläggande av lek‐ eller grillplats. I
närheten finns också ett änge, ridstigar, motionsspår och ytterligare ströv‐
områden. Om man går genom ett skogsområde kan man genom GC‐tunneln
också nå fotbollsplanen i Västerhejde utan att korsa länsvägen. En trafikskild
gång‐ och cykelväg går mellan Västerhejde och Visby. Denna är dock ej belyst.
Se även punkten om Offentlig service.

Jämställdhets‐
perspektivet
(KS § 257/2009)

Området kommer att förses med gatubelysning. Separat gång‐ och cykelväg till
Visby finns längs länsväg 140. Skola, förskola, busshållplats och livsmedelsaffär
finns inom 1,5 km. Gång‐ och cykelvägen dit är dock ej belyst eller försedd
med övergångsställe. I områdets direkta närhet finns grönområden. Det är
också nära till ett änge och Visborgs idrottsområdes milspår. Exploatören
planerar att anlägga en gemensam mötesplats (lek‐ eller grillplats) i områdets
norra del.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Boverkets miljökvalitetsmål God bebyggd miljö ska beaktas.
Detaljplaneområdet uppfyller den närhet till natur‐ och grönområden som
nämns i denna. Byggnaderna bör vara hållbart utformande på ett resurs‐
besparande sätt. Även sociala frågor, det historiska/kulturella arvet infra‐
struktur, och avfallshantering har beaktats.

Hälsa och säkerhet
Klimatpåverkan

Området ligger i ett relativt högt och i ett stort sett plant område bedöms ris‐
ken för ras, skred odyl som obetydlig.
Området är väl avvattnat med diken vilket tillsammans med att en lägsta höjd
för överkant grundplatta bestäms i plan minimerar risken för översvämning .

Miljö‐ och riskfaktorer ‐
Biltrafik

Den nya bebyggelsen kommer att innebära en viss förtätning då nu obebyggd
mark tas i anspråk. Struktur och exploateringsgrad är dock lika områden i och
kring Västerhejde. Biltrafiken kommer att öka något, men inga nya genomfar‐
ter tillskapas.

____________________________________________________________________________________________
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Miljökvalitetsnormer

Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas.

Administrativa frågor

Bygglov får ej ges förrän vägar och VA‐nätet är utbyggt.

____________________________________________________________________________________________
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Planen beräknas antas av byggnadsnämnden under våren 2016.

Genomförandetid

Genomförandetiden slutar tio år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad byggrätt enligt
detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla.

Ansvarsfördelning
Huvudmannaskap

Grindtorpsvägen förses med mötesplatser. Exploatören är ansvarig och står
även för anslutning av VA‐ledningar från området till Region Gotlands an‐
slutningspunkt vid det sydvästra hörnet av planområdet. En gemensamhets‐
anläggning för gemensam VA ska upplåtas. Exploatören är även ansvarig för
lokalgatans utbyggnad samt för anläggning av den nya gångvägen till Vibble
skola, inkl spång över diken.
Innan villatomterna lämnas ut till försäljning ska exploatören ha rensat diket
som går igenom naturområdet.

Avtal:
Exploateringsavtal
markanvändningsavtal

Ett exploateringsavtal ska tecknas mellan Region Gotland och exploatören. Här
beskrivs vad som är Regionens respektive exploatörens åtaganden.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
gemensamhetsan‐
läggning mm

Exploatören ska tillse:
‐ att avstyckning sker av del av 1:39 till 1:19. En fastighetsreglering krävs
och ett avtal om det ska tecknas innan planen antas.
‐ att området ansluts till VA.
‐ att gemensamhetsanläggning bildas för väg, VA‐ledningar och
grönområde.
‐ Berörda fastigheter för vägsamfällighet är Nygårds 1:135, Sigrajvs 1:1,
Stenstugu 1:9, 1:19, 1:20, 1:22, 1:38, 1:39.
Exploatören ansvarar för att utbyggnad av gata, gångväg, plan för skötsel av
diket samt allmän platsmark sker. Ställningstagande till kommande gatube‐
lysning och därtill kommande kostnader för drift och underhåll, behöver tas.
Försäljning av del av 1:39 till 1:19 åligger exploatören.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet av
detaljplanen är ekonomiskt lönsamt och därmed realistisk att genomföra. Det
vill säga att så kallad planvinst uppkommer. Exploatören har i en exploate‐
ringskalkyl visat att intäkterna överstiger kostnaderna. Beräknade intäkter
ligger på ca 9,5 milj kr. och kostnaderna på ca 7,4 milj kr.

Inlösen, ersättning

Bankgaranti eller motsvarande säkerhet ska ställas till regionen innan planen
antas.

____________________________________________________________________________________________
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Tekniska frågor
Tekniska utredningar

Området kommer att anslutas till det regionala VA‐nätet.
Saneringsanmälan (enligt PentaCon AB:s rekommendationer) ska lämnas in
sex veckor innan sanering avses påbörjas. Kostnaderna för saneringen ska
belastas exploatören.

Medverkande
tjänstemän

Denna beskrivning har upprättats av Visbyark i samråd med Anders Rahnberg
och Per Seigerlund, samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2015‐11‐24, rev 2016‐03‐23

Christian Hegardt
Stadsarkitekt

Anders Rahnberg
planchef

____________________________________________________________________________________________
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-06-20

Handlingar till

Ärende 20

Försäljning av Kopparslagaren 2
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-06-02, § 130
• Ledningskontoret 2016-05-13

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-06-02
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-05-17

Rs § 130
Au § 145

Försäljning av Visby Kopparslagaren 2
RS 2016/349

- Ledningskontoret 2016-05-13

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Köpekontrakt och exploateringsavtal med Svenska Vårdfastigheter AB godkänns
och fastigheten Gotland Visby Kopparslagaren 2 överlåts till företaget till ett pris av
6 145 000 kronor.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Johan Thomasson (L) i handläggningen av detta ärende. Istället
inträder Ulf Klasson (L) som tjänstgörande ersättare.

Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen godkänner köpekontrakt och exploateringsavtal med Svenska Vårdfastigheter AB om överlåtelse av Visby Kopparslagaren 2.
Regionfullmäktige ska fatta slutligt beslut i frågan. Fastigheten ingår som en del i en
förhyrningsupphandling som tekniska nämnden genomför och inom tomten ska ett
särskilt boende med 60 platser uppföras. Fastigheten omfattar 10 601 kvm och
köpeskillingen om 6 145 000 kronor bedöms som marknadsmässig. Försäljningen av
fastigheten är villkorad av att kontrakt mellan parterna om förhyrning av särskilt boende
tecknas i enlighet med genomförd upphandling.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2016/349

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 13 maj 2016

Regionstyrelsen

Försäljning av Visby Kopparslagaren 2
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt och exploateringsavtal med
Svenska Vårdfastigheter AB och föreslår regionfullmäktige att slutligt besluta om att
till företaget överlåta fastigheten Gotland Visby Kopparslagaren 2 till ett pris av
6 145 000 kronor.
Sammanfattning

Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen godkänner köpekontrakt och
exploateringsavtal med Svenska Vårdfastigheter AB om överlåtelse av Visby
Kopparslagaren 2. Regionfullmäktige ska fatta slutligt beslut i frågan. Fastigheten
ingår som en del i en förhyrningsupphandling som tekniska nämnden genomför och
inom tomten ska ett särskilt boende med 60 platser uppföras. Fastigheten omfattar
10 601 kvm och köpeskillingen om 6 145 000 kronor bedöms som marknadsmässig.
Försäljningen av fastigheten är villkorad av att kontrakt mellan parterna om
förhyrning av särskilt boende tecknas i enlighet med genomförd upphandling.

Bakgrund

Tekniska nämnden har under senare delen av 2015 på uppdrag av socialnämnden
genomfört en förhyrningsupphandling för ett särskilt boende med 60 platser. I
förutsättningarna för upphandlingen ingick att vinnande aktör skulle förvärva
fastigheten Kopparslagaren 2 på Terra Nova i Visby till en i förväg fastställd
köpeskilling, för att där uppföra boendet. Vinnande anbud lämnades av Svenska
Vårdfastigheter AB, men upphandlingen överklagades till förvaltningsrätten och avtal
har därför inte kunnat tecknas.
Nu har förvaltningsrättens dom fallit och domstolen dömer till Region Gotlands
fördel. Det innebär att upphandlingen kan slutföras och att avtal med företaget kan
tecknas. Det är angeläget att byggandet av det särskilda boendet kan påbörjas så snart
som möjligt så att tidplanen för inflyttning 4:e kvartalet 2017 kan hållas. En
försäljning av fastigheten till Svenska Vårdfastigheter AB måste därför ske snarast.

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 2016/348

Kopparslagaren 2

Kartskiss över området

Förslag till köpekontrakt och exploateringsavtal har upprättats. Fastigheten omfattar
10 601 kvm och köpeskillingen har bestämts till 6 145 000 kronor. Tillträde sker när
köparen har givits bygglov för byggande av ett särskilt boende. Tillträde förutsätter
att köpeskillingen har betalats i sin helhet. Försäljningen av fastigheten är villkorad av
att kontrakt mellan parterna om förhyrning av särskilt boende tecknas i enlighet med
genomförd upphandling.
Tekniska nämnden har tidigare beviljats anslag om totalt 1,5 mnkr för utbyggnad av
gata och VA inom Kopparslagaren 1 och 2.
Bedömning

Ledningskontorets bedömning är att föreslagen försäljning av fastigheten
Kopparslagaren 2 är i linje med tidigare upprättad planering och är angelägen för att
kunna få till stånd efterfrågade platser för särskilt boende. Prisnivån bedöms vara
marknadsmässig och i nivå med andra genomförda försäljningar i området.
Kontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna köpekontrakt och
exploateringsavtal med Svenska Vårdfastigheter AB och att föreslå regionfullmäktige
att fatta beslut i frågan.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Bilagor:

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Köpekontrakt
Exploateringsavtal
Avtalsservitut för väg/gata

Exp till:

TKF, Enhet Mark och stadsmiljö
TKF, Enhet Projekt
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KÖPEKONTRAKT
Mellan Region Gotland, org.nr. 212000-0803, 621 81 VISBY, nedan kallad
Regionen, och Svenska Vårdfastigheter AB, 556720-3301, Tegnérgatan 8,
113 58 Stockholm nedan kallad Köparen, träffas härmed följande avtal.
§1
Överlåtelse/
köpeskilling

§2
Tillträde

Regionen överlåter och försäljer till Köparen fastigheten
Gotland Visby Kopparslagaren 2. för en köpeskilling av
SEXMILJONERETTHUNDRAFYRTIO-FEMTUSEN /6 145
000 / KRONOR. Försäljningen avser markerat område
enligt bifogad kartbilaga.
Fastigheten Gotland Visby Kopparslagaren 2 överlåtes i
befintligt skick. Tillträde erhålles när bygglov meddelas för
byggandet av ett särskilt boende inom fastigheten.
Köparens rätt till tillträde till fastigheten förutsätter att
köpeskillingen i sin helhet har erlagts.

§3
Köpeskillingens Köpeskillingen betalas enligt följande. Handpenning om
erläggande
10 % eller 614 500 kronor betalas den dag som kontrakt
tecknas mellan Regionen och Köparen avseende förhyrning av särskilt boende enligt upphandling ”Särskilt
boende Visby TN 2015/2387”.
Resterande del av köpeskillingen betalas kontant senast
på tillträdesdagen d v s dag när bygglov medges. Köpeskillingen betalas till Region Gotland, bankgirokonto
339-8328, med angivande av vad köpeskillingen avser.
Om Köparen inte betalar köpeskillingen på tillträdesdagen
har Regionen rätt att häva köpet och behålla utbetald
hand-penning.
§4
Köpebrev och
lagfart

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

§5
Servitut

§6
Avgifter o dyl

Med köpet av berörd fastighet följer rätt att ta väg över
fastigheterna Gotland Visby Terra Nova 1:1 och Gotland
Visby Kopparslagaren och att Köparen ingår avtal med
Regionen enligt förutsättningarna i bifogat avtalsservitut.
I köpeskillingen ingår inga anslutningsavgifter. Köparen
betalar avgifter för vatten-, spill- och dagvattenanslutning
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enligt fastställd VA-taxa för Region Gotland som tillämpas
vid nybyggnad på fastigheterna. Förbindelsepunkt
kommer att upprättas i anslutning till fastighetsgräns.
Köparen avropar, senast tre månader före önskad
anslutning, upprättandet av förbindelsepunkt.
Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka belastar berörda fastigheter och som är hänförligt till ägandet av
fastigheten betalas av Regionen för tiden fram till tillträdesdagen och av Köparen för tiden därefter. Motsvarande fördelning skall gälla eventuella inkomster från
berörd fastighet.
§7
Försäkring

§8
Fastighetens
skick

§9
Detaljplanebestämmelser

§ 10
Exploateringsavtal

Regionen förbinder sig att hålla berörd fastighet försäkrad
enligt fullvärdesprincipen intill tillträdesdagen. Skulle ersättningsgill skada drabba berörd fastighet före tillträdesdagen skall detta avtal ändå fullföljas, mot att Köparen får
skadeersättningen. Eventuell självrisk betalas av
Regionen. Faran för fastigheten övergår på Köparen om
den inte har tillträtts p.g.a. Köparens dröjsmål.
Köparen har noga besiktigat berörd fastighet och godtar
dess skick och avstår härmed, med bindande verkan, från
alla anspråk mot Regionen på grund av fel eller brister på
fastigheter, även om dessa skulle vara att anse som dolda
fel enligt 4 kap 19 § jordabalken.
För berörd fastighet gäller detaljplan antagen 1992. Köparen
har tagit del av detaljplanehandlingar med tillhörande beskrivning och stämmelser som gäller för byggande inom
fastigheten jämte disposition av densamma.
Kommande exploatering ska ske enligt nämnda detaljplan
samt ett mellan Regionen och Köparen upprättat exploateringsavtal vilket reglerar ett genomförande i nödvändiga
delar.

§11 Markåtgärder, Regionen har, vilket framgår av detaljplanen, utfört
miljöansvar
översiktliga mark-/miljö-, geotekniska och arkeologiska
undersökningar. Det har inte framkommit något som kan
anses föranleda eller tyder på att särskilda åtgärder fordras för byggnation inom berörd fastighet. Exploatören
ansvarar därför för att utföra och bekosta eventuella
ytterligare undersökningar om så anses nödvändigt för
byggande och att eventuella byggnadstekniska skyddsåtgärder p.g.a. exempelvis radonförekomst vidtas.
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§ 12
Upplåtelser/
Enligt vad som är känt för Regionen omfattas inte berörd
inskrivningsrätt fastighet av andra inskrivna rättigheter o dyl än vad som
framgår av det officiella fastighetsregistret.
Köparen medger Gotlands Energiverk AB (GEAB) och
Telia och eller fiberförening/operatör rätt att inom fastigheterna anlägga, bibehålla, underhålla och förnya ev. fjärrvärme-, el- och teleledningar. Dessa rättigheter får säkerställas genom ledningsrätt vid lantmäteriförrättning alternativt genom inskrivning i fastigheten i form av servitut till
förmån för de fastigheter som GEAB m fl anger i de avtal
som upprättas mellan parterna.
§ 13
Villkor

Detta avtal gäller endast under förutsättning att regionstyrelsen för Region Gotland godkänner detta och därtill
hörande exploateringsavtal och att avtalsservitut för väg
berörande parternas fastigheter tecknas i enlighet med
bifogat avtal. Om någon av dessa förutsättningar inte
uppfylls faller köpeavtalet.

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

/

2016

För Svenska Vårdfastigheter AB

..................................................
Petter Hallenberg

……………....................……...….

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

..................................................
Visby den

/

……………....................……...….

2016

För Region Gotland

...................................................
Björn Jansson

……………….......………...............
Peter Lindvall

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

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

……………….................………......
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EXPLOATERINGSAVTAL
Mellan Region Gotland, org.nr. 212000-0803, 621 81 VISBY, nedan kallad
Regionen, och Svenska Vårdfastigheter AB, 556720-3301, Tegnérgatan 8, 113 58
Stockholm, nedan kallad Exploatören, har följande avtal träffats
§1
Bakgrund

§2
Avtalets giltighet

§3
Målsättning

§4
Överlåtelse av
mark

Till grund för avtalet ligger detaljplan för Visby kv. Kopparslagaren och dess planbestämmelser, genomförandebeskrivning
och detaljplanekarta. Exploateringsområdet motsvarar markerat
område enligt bifogad karta.
Detta avtal gäller under förutsättning att regionstyrelsen godkänner detsamma och att regionfullmäktige godkänner försäljning av fastigheten Gotland Visby Kopparslagaren 2. Om dessa
förutsättningar inte uppfylls är detta avtal förfallet, varvid
vardera parten skall bära sina egna kostnader, om inte annat
överenskommes.

Området/fastigheten ska exploateras/bebyggas för ett särskilt
boende enligt samtliga förutsättningar i förfrågningsunderlaget
i upphandling ”Särskilt boende Visby TN 2015/2387”.
Exploatören är i den mån detta avtal inte anger annat ensam
ansvarig för utförandet och därtill hörande kostnader för
samtliga arbeten som erfordras för att nå detta mål.
Regionen överlåter till Exploatören fastigheten Gotland Visby
Kopparslagaren 2, exklusive VA-anslutning, för en
köpeskilling om 6 145 000 kronor.
Regionen upprättar köpekontrakt avseende Exploatörens förvärv av fastigheten. Köpeskillingens erläggande ska ske
kontant och betalas på det i köpekontraktet angivna sättet.

§5
Fastighetsbildning

§6
Bebyggelse på
kvartersmark

§7
Hållbarhet

Marken är indelad i såväl fastighet som en samfällighet för
gatuområdet inomkvarteret. För ansvaret och för skötseln av
gatan som ska byggas inom kvarteret bildas på sikt en gemensamhetsanläggning i vilken berörd fastighet kommer att ingå.
Inledningsvis fördelas ansvaret för gatan enligt redovisningen i
§ 14.
Detaljplanen möjliggör nybyggnation för bostäder. Exploatören ska, enligt gällande planhandlingar och beslutat bygglov,
svara för all bebyggelse och alla anläggningar samt infrastruktur inom fastigheten. Utformningen ska följa gällande detaljplan
Dagvatten ska så tidigt, snabbt och så långt som möjligt infiltreras. I andra hand ska det fördröjas innan det leds vidare till
dagvattennätet. Särskild omsorg ska ägnas åt omhändertagande
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av vatten från tak och hårdgjorda ytor. Under eller i anslutning
till respektive parkeringsplats ska anläggas ett utjämningsmagasin eller damm motsvarande 0,35 kbm per parkeringsplats. Samråd ska ske med Regionen vad gäller omfattning och
utformning.
I enlighet med Regionens intentioner om hållbart byggande
förbinder sig Exploatören att som lägst följa Boverkets byggregler när det gäller energiförbrukning. Regionen ser gärna att
Exploatören frivilligt tillämpar bruk av miljöcertifiering eller
motsvarande miljöstandardhöjande system. Galvaniserat material e likn byggmateriel som kan orsaka förorenat dagvattnet
får inte användas.
§8
Tillträde

Fastigheten tillträds formellt av Exploatören vid den tidpunkt
som framgår av den särskilt upprättat köpekontrakt. Formellt
tillträde kan ske först efter beslut av regionstyrelsen och
regionfullmäktige.
Exploatören betalar samtliga inskrivnings- och lagfartskostnader.

§9
Undersökningar

§ 10
Anläggningsarbeten

Regionen har, vilket framgår av detaljplanen, utfört översiktliga mark-/miljö-, geotekniska och arkeologiska undersökningar. Det har inte framkommit något som kan anses föranleda
eller tyder på att särskilda åtgärder fordras för byggnation inom berörd fastighet. Exploatören ansvarar därför för att utföra
och bekosta eventuella ytterligare arkeologiska undersökningar
och utgrävningar samt eventuella geotekniska undersökningar
och markundersökningar. Exploatören svarar även för andra
even-tuella undersökningar nödvändiga för exploateringens
genomförande och att ansvara för eventuella byggnadstekniska
skyddsåtgärder p.g.a. exempelvis radonförekomst. Ansvaret
för eventuell marksanering följer Miljöbalkens regler.

Gårdsgator, parkering med tillhörande belysning, utfart till
lokalgatan från fastigheten och avvattning o dyl inom fastigheten projekteras, utförs och bekostas av Exploatören. Gårdsgata o dyl ska anläggas enligt gällande normer i Mark-AMA
och/eller i övrigt enligt de krav som Regionen ställer.
Regionen bekostar och ansvarar för anläggandet av lokalgatan
in i kvarteret enligt bifogad karta.
Regionen utför och anvisar förbindelsepunkt för VA för
respektive fastighet. Exploatören projekterar, utför och bekostar anläggande av VA-ledningar inom den blivande fastigheten fram till anvisade förbindelsepunkt. När det gäller
servitut för ledningar inom fastigheterna se § 13, Ledningsdragning. VA-ledningarna skall dimensioneras enligt gällande
regler. Exploatören svarar för att med en godkänd lösning
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omhänderta dag- och dräneringsvattnet så att fastigheten och
bebyggelsen blir tillfredsställande avvattnat och att dagvattnet
avleds. I första hand genom lokalt omhändertagande och i
andra hand genom fördröjning och anslutning till regionens
dagvattenledningsnät. Vad gäller dagvattenhantering se § 7,
Hållbarhet. Samråd ska ske med Regionen.
§ 11
Programhandlingar

Exploatören ansvarar för att ansöka om alla erforderliga tillstånd, ansvara för kontakter och samråd med myndigheter,
företag och enskilda som kan krävas med anledning av
byggandet av anläggningarna.
Före projektering o dyl av anläggningsarbetena ska Exploatören stämma av de krav och normer som ska gälla för anslutning av gata och VA-nät. Avstämningen för precisering av de
krav och normer som ska gälla ska ske med Regionen och dess
teknikförvaltning, enheten för mark- och stadsmiljö respektive
enheten för vatten och avfall.
Handlingar avseende de anläggningar som enligt § 10 ska utföras av Exploatören ska upprättas av densamme. Ett exemplar
av dessa handlingar ska Exploatören skicka till Regionen och
dess teknikförvaltning för granskning så snart de är slutgiltigt
upprättade. Alla arbetsritningar ska vara granskade av
Regionen innan anläggningsarbetet påbörjas. Regionen ska ha
14 dagar för att granska handlingarna. Under projekteringsarbetet ska samråd ske med teknikförvaltningen för att
uppnå samordning av anläggningsarbetena.

§ 12
Kontroll och
besiktning

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

§ 13
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Ledningsdragning

§ 14
Rätt till väg/gata
samt ansvar för
den
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Exploatören medger att Regionen eller annan, som har Regionens tillstånd, får dra fram, bibehålla och underhålla ledningar i
eller över fastigheten med erforderliga ledningsstolpar där det
kan ske utan avsevärd olägenhet för Exploatören genom servitut. Exploatören är skyldig att utan ersättning tåla det intrång,
som föranleds av anläggandet och nyttjandet, men är berättigad
till ersättning för direkta skador i övrigt och medger att det kan
säkerställas genom inskrivning.
Exploatörens fastighet Gotland Visby Kopparslagen 2 erhåller
andel i samfällighet (lokalgatan) och därmed rätt att ta väg över
denna till fastigheten.
I och med att Regionen inte har något huvudmannaskap åligger
det Exploatören, för vilken gatan/vägen enbart byggs, såsom
ensam nyttjare av gatan till sin fastighet, att inledningsvis ha ett
helhetsansvar (bl. a drift och skötsel) av gatan. Förutsättningarna för tillgänglighet, drift och underhåll och övrigt ansvar för
gatan regleras inom ramen för deltagandet i samfälligheten och
nyttjandet av densamma alternativt inom ramen för en servitutsrätt för nyttjandet av gatan.
På sikt ska ansvaret fördelas mellan de deltagande fastigheterna i den gemensamhetsanläggning som ska bildas för gatan när
ytterligare utbyggnad/försäljning av fastighet/-er sker inom
kvarteret.

§ 15
Samordning

§ 16
Utbyggnad

Exploatören ska svara för kontakter för anslutning och samordning med GEAB (el och fjärrvärme), Telia, fiberoperatör m
fl ledningshavare för att erforderliga ledningsarbeten för el,
fjärrvärme m m kan bedrivas utan inbördes hinder och därmed
kan vara färdigställda till inflyttning. Motsvarande samordning
med Regionen gäller för VA-utbyggnaden och anslutning av
gata för utfart till lokalgata.

Exploatören anlägger anläggningar och bebygger fastigheten
(tomtanläggning, VA, gårdsgator och byggnader) i den
omfattning som krävs för att fastigheten ska kunna fungera
självständigt.
Exploatörens anläggningsarbeten ska utföras i sådan takt att
anläggningarna kan betjäna den nya bebyggelsen på fastigheten.

§ 17
Upplag

Exploatören äger inte rätt att utan tillstånd nyttja Regionens
mark utanför exploateringsområdet för upplag eller annat
ändamål i samband med områdets bebyggande. Sådan mark får
heller inte användas som parkeringsplats av anställda hos
Exploatören eller av denne anlitade entreprenörer.
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§ 18
Ersättningar och
tillstånd

§ 19
Garanterad
byggrätt

§ 20
Genomförande,
avrop VA

§ 21
Säkerhet

§ 22
Tvist
§ 23
Kontaktorganisation

§ 24
Överlåtelse
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Anslutnings- och brukningsavgifter för VA betalas i enlighet
med gällande VA-taxa för Region Gotland. Alla för genomförandet av exploateringen nödvändiga tillstånd, vad det än må
vara, exempelvis bygglov o dyl ansöks och bekostas av
Exploatören.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) har fastighetsägaren en
garan-terad byggrätt under genomförandetiden i enlighet med
detalj-planen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter
planen att gälla men fastighetsägaren har ingen garanterad rätt
att erhålla bygglov, rivnings- eller marklov. Med anledning av
att genom-förandetiden har gått ut kan Regionen, i enlighet
med PBL, ändra eller upphäva detaljplanen utan att
fastighetsägaren får någon ersättning. Med anledning av att
exploateringsavtalet är kopplat till ifrågavarande
lagakraftvunna detaljplan upphör av-talet att gälla i de delar
som omfattas av en ändring eller ett upp-hävande. Ersättning
utgår då inte i sådana fall för t ex utebliven byggrätt eller
projekteringskostnader o dyl eller för övriga ned-lagda
kostnader för de delar som då ännu inte har exploaterats.
Exploatören ska följa det tidsperspektiv som framgår av
upphandling ”Särskilt boende Visby TN 2015/2387” som
ligger till grund för detta avtal liksom köp av berörd fastighet.
Exploatören avropar upprättande av förbindelsepunkt senast tre
månader före önskad VA-anslutning.

I normalfallet ska Exploatören för skyldigheter enligt motsvarande avtal ställa säkerhet i en omfattning som Regionen
skäligen kan godkänna för i första hand anläggande av infrastruktur o dyl. för t ex tredje part. I detta fall ska inga sådana
anläggningar byggas. Av det skälet bedöms att behovet av
säkerhet saknas.

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska
avgöras av svensk domstol.
Regionens kontaktorgan är Planerings- och utvecklingsavdelningen inom Teknikförvaltningen.

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

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

Visby den

/

2016

För Svenska Vårdfastigheter AB

……………………………………
Petter Hallenberg

………………………………….

Visby den / 2016
För Region Gotland

……………………………………
Björn Jansson

………………………………….
Peter Lindvall
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06.8 Avtalsservitut för väg/gata, 2015-10-12

AVTALSSERVITUT FÖR VÄG/GATA
Mellan ”Exploatören”, ägare av Gotland Visby Kopparslagaren 2 (under bildande) nedan kallad Servitutshavaren, och Region Gotland, (org.nr: 212000-0803),
nedan kallad Regionen, träffas härmed, till förmån för fastigheten Gotland
Kopparslagen 2 (under bildande), följande avtal.
1

Regionen medger Servitutshavaren rätt att ta väg inom fastigheterna
Gotland Visby Terra Nova 1:1 och Gotland Visby Kopparslagaren 1
såsom infart med den huvudsakliga sträckning som angivits på bifogad
karta.

2

Regionen är inte huvudman för allmän platsmark inom detaljplaneområdet som omfattar kvarteret Kopparslagaren. Oaktat det anlägger och
bekostar Regionen angiven väg/gata in i kvarteret.

3

Eftersom gatan/vägen som anläggs endast kommer att ha en fastighet
som användare följer med rätten till väg/infart att Servitutshavaren ikläder
sig fullt ansvar för driften av vägen/gatan.

4

När kvarteret kommer att indelas i fler fastigheter/bebyggas med ytterligare bostäder kommer en gemensamhetsanläggning att bildas för ansvaret och förvaltningen av gatan/vägen. Servitutshavaren ansluter sig till
en ansökan om bildande av gemensamhetsanläggning vilken därmed
kommer att överta syftet med detta avtal. Regionen svarar för ansökan
om bildande av gemensamhetsanläggning.

5

Servitutshavaren betalar ingen ersättning för rätten att använda angivet
markområde för infart till sin fastighet.

6

Servitutshavaren äger enligt 7 kapitlet 10 § jordabalken rätt att trygga rätten
till väg genom inskrivning av detta avtal. Vid bildande av gemensamhetsanläggning medverkar Servitutshavaren om Regionen så önskar till att döda
en sådan inskrivning.

7

Servitutshavaren förbinder sig att vid försäljning av fastigheten Gotland
Visby Kopparslagaren 2 (under bildande) informera köparen om detta avtal
och betydelsen av dess innehåll.

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

/

2016

För ”Exploatören”

.............................…………………
Petter Hallenberg
Visby den

/

.............................…………..

2016

För Region Gotland:

.............................…………………
Ann-Sofi Lindskog

.............................……………

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-06-20

Handlingar till

Ärende 21

Tilläggsanslag för kapitalkostnader 2016
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-04-28, § 86
• Ledningskontoret 2016-03-29

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-04-19

Rs § 86
Au § 93

Tilläggsanslag för kapitalkostnader 2016
RS 2016/209

- Ledningskontoret 2016-03-29

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Nämndernas anslag för kapitalkostnader, avskrivningar och internränta, ökas
respektive minskas med netto 950 000 kronor.

•

Tilläggsanslag beviljas berörda nämnder med 950 000 kronor. Medel anvisas ur
regionens Eget kapital.

Kapitalkostnaderna, d.v.s. avskrivningar och internränta, ska justeras till 2016 års nivå i
budgeten för de anslagsfinansierade verksamheterna. Detta innebär att den differens
som finns mellan budget och redovisning rättas till och nämndernas anslag för
avskrivningar och internränta ökas respektive minskas enligt bifogad tabell. Totalt sett
innebär detta att nämndernas ramar ökas med 950 000 kronor och att det budgeterade
resultatet för regionen blir 33 miljoner kronor.
Differensen mellan anläggningsredovisningen och budgeten justeras med hjälp av
förändring av kapitalkostnadskompensationen. Endast de anslagsfinansierade
verksamheterna kompenseras. Övriga verksamheter justeras via interna och/eller
externa priser.
Ledningskontoret tillstyrker att justering medges för de ökade kapitalkostnaderna och
att medel anvisas ur regionens Eget kapital.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/209
29 mars 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för kapitalkostnader 2016.
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Nämndernas anslag för kapitalkostnader, avskrivningar och internränta, ökas
respektive minskas med netto 950 000 kronor.
Tilläggsanslag beviljas berörda nämnder med 950 000 kronor. Medel anvisas ur
regionens Eget kapital.

Sammanfattning

Kapitalkostnaderna, dvs avskrivningar och internränta, ska justeras till 2016 års nivå i
budgeten för de anslagsfinansierade verksamheterna. Detta innebär att den differens
som finns mellan budget och redovisning rättas till och nämndernas anslag för
avskrivningar och internränta ökas respektive minskas enligt bifogad tabell. Totalt
sett innebär detta att nämndernas ramar ökas med 950 tkr och att det budgeterade
resultatet för regionen blir 33 mnkr.
Ärendebeskrivning

Differensen mellan anläggningsredovisningen och budgeten justeras med hjälp av
förändring av kapitalkostnadskompensationen. Endast de anslagsfinansierade
verksamheterna kompenseras. Övriga verksamheter justeras via interna och/eller
externa priser.
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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

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/209

Kapitalkostnader 2016
Förvaltning

Anläggnings-

Budget

Differens

Budget-

redovisning

2015

0

0

0

0

3 561

2 640

921

921

12 617

16 262

-3 645

0

262 277

252 997

9 280

-225

Samhällsbyggnadsförvaltningen/RT

3 858

3 005

853

853

Byggnadsnämnden

1 278

1 611

-333

-333

161

188

-27

-27

2 852

2 845

7

7

Barn- o utbildningsnämnden
Gymnasie- o
vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden

16 017

15 617

400

400

5 871

6 130

-259

-259

3 945

3 679

266

266

Hälso- o sjukvårdsnämnden

25 318

25 971

-653

-653

845

845

0

0

338 600

331 790

6 810

950

kompensation

Regionstyrelsen
varav
Politikerorganisationen
Ledningskontoret
Serviceförvaltningen
Tekniska nämnden
varav
Teknikförvaltningen

Miljö- o hälsoskyddsnämnden
Kultur- o fritidsnämnden

Finansförvaltningen
Summa
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker att justering medges för de ökade kapitalkostnaderna och
att medel anvisas ur regionens Eget kapital.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
Serviceförvaltningen/Konsult och service

2 (2)

Förvaltning
Politikerorganisationen
Ledningskontoret
Serviceförvaltningen
Teknikförvaltningen
Teknikförvaltningen annuitet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Byggnadsnämnden
Miljö- o hälsoskyddsnämnden
Kultur- o fritidsförvaltningen
Barn- o utbildningsförvaltningen
Gymnasie- o vuxenutbildningen
Socialförvaltningen
Hälso- o sjukvårdsförvaltningen
Finansförvaltningen
Totalt

anläggn
0
3 015
11 296
153 684
0
3 108
1 171
150
2 307
13 398
5 118
3 468
21 976

Avskrivning
budget
0
2 170
14 798
148 634
0
2 453
1 483
171
2 389
13 080
5 251
3 187
22 413

diff
0
845
-3 502
5 050
0
655
-312
-21
-82
318
-133
281
-437

anläggn
0
546
1 321
96 408
12 185
750
107
11
545
2 619
753
477
3 342

Internränta
budget
0
470
1 464
92 131
12 232
552
128
17
456
2 537
879
492
3 558

diff
0
76
-143
4 277
-47
198
-21
-6
89
82
-126
-15
-216

totalt
0
3 561
12 617
250 092
12 185
3 858
1 278
161
2 852
16 017
5 871
3 945
25 318

diff
0
921
-3 645
9 327
-47
853
-333
-27
7
400
-259
266
-653

0

0

0

845

845

0

845

0

218 691

216 029

2 662

119 909

115 761

4 148

338 600

6 810

Resultatenheter
Kompenseras inte för förändringar av kapitalkostnader

Verksamhet

RE

RE
RE
Affärs

Affärs
Affärs
RE

RE

11
221
226
22
23
24
25
712-713
714-715
721
722
723-727
73
74
75
94

Anläggning

Budget

768
63
4 514
540
441
13 527
3 837
24 565
2 029
4 216
9 494
8 017
1 228
47 831
3 205
138 002
262 277

392
50
4 809
1 698
445
13 930
3 175
23 586
2 056
4 930
9 924
7 598
1 331
45 203
2 849
131 021
252 997

376
13
-295
-1 158
-4
-403
662
979
-27
-714
-430
419
-103
2 628
356
6 981
9 280

376
13
0
-1 158
-4
-403
662
0
-27
0
0
419
-103
0
0
0
-225

0

7

-7

0

12 617

16 262

-3 645

0

274 894

269 266

5 628

-225

Teknikförvaltningen
Nämnd o styrelseverksamhet
Gemensam verksamhet
Teknisk verksamhet
Teknisk verksamhet
Särskilda uppdrag skattefin
Gatu och Väghållning
Parkverksamhet
Semby/Camp + Kom fastigh
Exploatering + Markreserv
fastighetsförv hamn
Linjehamnar
Övr hamnar
Kollektivtrafik
Vattenförsörjning o avlopp
Avfallshantering
Fastighetsförvaltning
Summa TKF

Miljö- o hälsoskyddsnämnden
29 Alkoholtillstånd

Differens Kompensation

Serviceförvaltningen
RE

Alla
Totalt

RE=resultatenhet
Affärs= Affärsdrivande verksamhet, också resultatenhet

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-06-20

Handlingar till

Ärende 22

Tilläggsanslag för mark- och stadsmiljö
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-04-28, § 100
• Ledningskontoret 2016-04-01
• Tekniska nämnden 2016-02-17, § 35

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-04-19

Rs § 100
Au § 109

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i mark- och stadsmiljö
RS 2016/169

- Tekniska nämnden 2016-02-17 § 35
- Ledningskontoret 2016-04-01

Regionstyrelsens beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 3 100 000 kronor för investeringar i
mark– och stadsmiljö. Medel anvisas via beviljat anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.

Genom ansökan om projektstöd för projekt som bidrar till att genomföra det
Näringspolitiska programmet har Region Gotland beviljats regionala tillväxtmedel med
3 250 000 kronor vilket innebär att investeringsnivån kan fördubblas för ett antal
projekt. Enligt förvaltningens bedömning behövs 3 100 000 kronor i tilläggsanslag för
att investeringarna ska kunna genomföras. Investeringsutgifterna är finansierade.
Ledningskontoret tillstyrker tekniska nämndens ansökan om tilläggsanslag avseende
investeringar i trafikmiljön om 3 100 000 kronor.
Expedieras:

Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/169
1 april 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i mark- och
stadsmiljö
Förslag till beslut

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 3 100 tkr för investeringar i mark– och
stadsmiljö. Medel anvisas via beviljat anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.
Ärendebeskrivning

Genom ansökan om projektstöd för projekt som bidrar till att genomföra det
”Näringspolitiska programmet” har Region Gotland beviljats regionala tillväxtmedel
med 3 250 tkr vilket innebär att investeringsnivån kan fördubblas för ett antal
projekt. Enligt förvaltningens bedömning behövs 3 100 tkr i tilläggsanslag för att
investeringarna ska kunna genomföras. Investeringsutgifterna är finansierade.
Följande investeringar i mark- och stadsmiljö berörs:
•

Ospecificerade gator och vägar

•

Belysning, åtgärdsprogram

•

Park, ospecificerat

•

Lekredskap

•

Bad och besöksplatser

•

Julbelysning

Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker tekniska nämndens ansökan om tilläggsanslag avseende
investeringar i trafikmiljön om 3 100 tkr.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, Serviceförvaltningen
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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

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-02-17

TN §
AU §

35

6

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i mark- och
stadsmiljö
TN 2016/224

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden ansöker hos regionfullmäktige om tilläggsanslag
med 3 100 tkr för investeringsutgifter avseende mark och stadsmiljö.

•

Finansiering sker med 3 250 tkr av beviljat anslag för 1:1 regionala
tillväxtåtgärder.

Enligt regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2016 ska investeringar göras
inom mark och stadsmiljö enligt fastlagd budget. Genom ansökan om projektstöd för
projekt som bidrar till att genomföra det ”Näringspolitiska programmet” har Region
Gotland beviljats regionala tillväxtmedel med 3 250 tkr vilket innebär att
investeringsnivån kan fördubblas för ett antal projekt.
Enligt förvaltningens bedömning behövs 3 100 tkr i tilläggsanslag för att investeringarna
ska kunna genomföras. Investeringsutgifterna är finansierade. Investeringarna beräknas
att genomföras under år 2016.
I befintlig investeringsbudget finns projekten budgeterade med 3 100 tkr. Visby centrum
finansierar julbelysningsprojektet med 150 tkr. Den totala investeringsutgiften behöver
höjas till 6 500 tkr, varav 150 tkr finansieras av Visby centrum, vilket innebär att
investeringarna blir mer omfattande.
Projektstödet som har beviljats består av regionala tillväxtmedel som Region Gotland
ansvarar för och det är regionstyrelsen som fattar beslut om finansieringen.
Ärendet behandlas i regionstyrelsen under mars-april 2016.
I nedanstående tabell redovisas samtliga projekt som omfattas med beräknad
investeringsutgift samt befintlig investeringsbudget.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-02-17

Forts § 35

Projektnummer

Projektnamn

TN Budget 2015, tkr

12000

Ospecificerat gator och vägar

300

12050

Belysning åtgärdsprogram

1000

12200

Park ospec

500

12209

Lekredskap

800

12253

Bad och besöksplatser

500

Privat

Julbelysning

0

Total

3100

Delprojekt 1 - Strategier och planer
I delprojektet har en projektanställning att tillsatts. Projektledaren fortsätter arbeta med
att ta fram planer och strategier för vårt framtida arbete inom flera områden.
- Badplatsplan – som ska redovisa planerade åtgärder och investeringar för
badplatser
- En lekplatsstrategi – som ska styra hur vi ska arbeta med lekplatser på Gotland.
- En lekplatsplan – som ska redovisa planerade åtgärder och investeringar.
- En tillgänglighetsstrategi för utomhusmiljö – som ska styra hur vi ska arbeta
med tillgänglighet på Gotland.
- En tillgänglighetsplan för utomhusmiljö – som ska redovisa planerade åtgärder
och investeringar.
- En besökskarta för att klarlägga våra besöksmål.
Delprojekt 2 - Möbleringsprogram
Det har länge funnits ett stort behov av att ta fram ett möbleringsprogram för Visby och
Gotland som helhet. Idag är det en ständig problematik i olika projekt att vi inte kan
svara på vilken typ av produkter vi ska arbeta med eller hur vi vill att det ska se ut i våra
stads- och tätortsmiljöer. För att få riktlinjer till hur vi ska utveckla i investeringsprojekt
och få en hållbar och igenkänningsbar helhet i hur vi möblerar våra miljöer, belyser,
skyltar, byggnader/toaletter etc. Hur boende och besökare känner igen sig och hittar i
våra gotländska miljöer. Det blir av ännu större vikt när kryssningsresenärer börjar
komma och besöka ön.
Delprojekt 3 - Attraktiva platser för besöksnäringen
I delprojektet rustas badplatser, parker/allmänplats och lekplatser upp.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-02-17

Forts § 35
Badplatser – Fortsatt arbete med att tillgänglighetsanpassa regionalt ägda badplatser
strategiskt placerade runt ön tex Nybro bad och Sandviken. Utbyte av bryggor som är i
dåligt skick för att höja standarden och säkerheten på regionens badplatser. Utplacerade
soldäck på stränderna.
Parker/allmän plats – Fortsatt upprustning av besöksplatser och förnyelse av rabatter
med ett gemensamt perennprogram för att locka bla ”den gröna turismen” på Gotland
och i centrum av tätorter/serviceorter. Arbeta mot fräschare miljöer med enklare
skötselåtgärder.
Lekplatser - Renovering och tillgänglighetsanpassning av en lekplats i centrum av
varje tätort/serviceort. Fortsatt uppdatering av hemsidan med information om var
allmänna lekplatser finns på Gotland.
Delprojekt 4 – Julbelysning
Det har tidigare satts upp julbelysning på stråket Hästgatsbacken och Adelsgatan.
Fortsätta utveckla julbelysningen på huvudstråken för att knyta ihop med tidigare
uppsatt belysning och få en helhet. Utveckla Visby och Gotland till att bli ett attraktivt
besöksmål på vintern/julhandel och för att locka boende på Gotland till julhandel och
julfirande på ön. Projektet finansieras av Visby centrumförening och fastighetsägare.
Delprojekt 5 – Belysning i Visby innerstad
Mycket av befintlig gatubelysning i Visby innerstad är uppsatta under 1920-30 talet. Typ
av ljuskälla har bytts ut vid några tillfällen under årens gång. I dag finns det ingen
lämplig ljuskälla som passar i befintliga armaturer. Befintliga armaturer är också av
förklarliga skäl i mycket dåligt skick. Regionen har därför tagit fram en exakt kopia av
den gamla armaturen men med en modern led ljuskälla. Ca 400 armaturer byttes ut
under 2015 och ca 430 återstår att byta 2016. Om dessa armaturer inte byts ut, kommer
det att bli många mörka gator i innerstaden, eftersom det inte finns ljuskällor till de
gamla armaturerna. I samband med armaturbytet byts också stolpkabel och säkringsdon.
Resultatet blir en trevligare och ljusare miljö. Eftersom de gamla natriumlamporna har
en dålig färgåtergivning kommer även skyltningar i affärer m.m. att bli bättre eftersom
det inte blir stört av dålig gatubelysning
___
Protokollsutdrag:
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-06-20

Handlingar till
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Tilläggsanslag för trafikmiljö
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-04-28, § 99
• Ledningskontoret 2016-04-01
• Tekniska nämnden 2016-02-17, § 34

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-04-19

Rs § 99
Au § 108

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i trafikmiljön
RS 2016/168

- Tekniska nämnden 2016-02-17 § 34
- Ledningskontoret 2016-04-01

Regionstyrelsens beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 5 600 000 kronor för investeringar i
trafikmiljön. Medel anvisas via beviljad statlig medfinansiering.

Region Gotland har beviljats statlig medfinansiering för ett antal projekt 2016. Enligt
tekniska förvaltningens bedömning behövs 5 600 000 kronor i tilläggsanslag för att
investeringarna ska kunna genomföras.
Ledningskontoret tillstyrker tekniska nämndens ansökan om tilläggsanslag avseende
investeringar i trafikmiljön om 5 600 000 kronor.
Expedieras:

Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/168
1 april 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i trafikmiljön
Förslag till beslut

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 5 600 000 kronor för investeringar i
trafikmiljön. Medel anvisas via beviljad statlig medfinansiering
Ärendebeskrivning

Region Gotland har beviljats statlig medfinansiering för ett antal projekt 2016. Enligt
förvaltningens bedömning behövs 5 600 tkr i tilläggsanslag för att investeringarna ska
kunna genomföras.
Följande investeringar i trafikmiljön berörs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hastighetsöversyn Klintehamn
Hastighetsöversyn Lärbro
Ombyggnad busstation Roma
Gång- och cykelåtgärder Östercentrum
Gång- och cykelfält Allégatan
Säkra skolvägar Humlegårdsskolan
Cirkulationsplats Ö. Hansegatan
Säkra passager Allégatan
Säkra skolvägar Södervärnsskolan
Trafiksäkerhetsåtgärd
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby
Utveckling serviceorter
Innerstadsutveckling

Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker tekniska nämndens ansökan om tilläggsanslag avseende
investeringar i trafikmiljön om 5 600tkr.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, Serviceförvaltningen
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-02-17

TN §
AU §

34
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Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i trafikmiljön
TN 2016/173

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden ansöker hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med
5 600 tkr för investeringar i trafikmiljön.

•

Finansiering sker med 5 600 tkr via beviljad statlig medfinansiering.

Region Gotland har beviljats statlig medfinansiering för ett antal projekt 2016.
Enligt förvaltningens bedömning behövs 5 600 tkr i tilläggsanslag för att investeringarna
ska kunna genomföras. Investeringsutgifterna är därmed finansierade.
Investeringarna beräknas genomföras under 2016
Här nedan redovisas berörda projekt samt beviljade bidrag för dessa.
Projekt
Hastighetsöversyn Klintehamn
Hastighetsöversyn Lärbro
Ombyggnad busstation Roma
Gång- och cykelåtgärder Östercentrum
Gång- och cykelfält Allégatan
Säkra skolvägar Humlegårdsskolan
Cirkulationsplats Ö. Hansegatan
Säkra passager Allégatan
Säkra skolvägar Södervärnsskolan
Totalt:

Medfinansiering
90 tkr
30 tkr
1 000 tkr
1 000 tkr
300 t kr
325 tkr
1 680 tkr
700 tkr
475 tkr
5600 tkr

Totalt
180 tkr
60 tkr
2000 tkr
2000 tkr
600 tkr
650 tkr
3360 tkr
1400 tkr
950 tkr
11200 tkr

Den totala investeringsnivån behöver höjas med 5 600 tkr enligt nedan. Medlen har
fördelats på befintliga projekt.
Projekt
12011
12036
12040
12047
12055

Justerare:

Investeringsnivå höjs med
Trafiksäkerhetsåtgärd
2 200 tkr
Enkelt avhjälpta hinder
400 tkr
Säkra skolvägar 800 tkr
Cykelplan Visby 400 tkr
Utveckling serviceorter
1 300 tkr
(Varav 500 tkr till kollektivtrafikutveckling och tillgänglighet)
Innerstadsutveckling
500 tkr
Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-02-17

Forts § 34
___
Protokollsutdrag:
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-06-20

Handlingar till

Ärende 24

Årsredovisning och revisionsberättelse
för Samordningsförbundet Finsam
Gotland 2015 (Finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser)
Innehåll
• Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015
Regionfullmäktige skall fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
OBS!
Finsam har inget årsmöte (eller motsvarande stämma)

Årsredovisning 2015
Förvaltningsberättelse och ekonomisk rapport
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SAMORDNINGSFÖRBUNDET

c/GOTLAND
„
UJ Försäkringskassan

!9t Region
(Vf Gotland

_
Ä^ Arbetsförmedlingen

Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle.
Det är en ständigt levande process,
som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas!
Samverkansutredningens betänkande SOU2000:114

Gemensamma begrepp
Följande nyckelord och begrepp används i samband med Pinsam (finansiell samverkan).
Rehabilitering ingår i alla medicinska, sociala, psykologiska och arbetslivsinriktade åtgärder, för att stödja
individen att återvinna sin funktionsförmåga och förutsättningar.
Samarbete sker mellan professioner — det vill säga handläggares, chefers och behandlares kontakter med
varandra.
Samverkan sker på organisatorisk nivå mellan myndigheter för att effektivisera gemensamma insatser och
resurser.
Samordning handlar om parternas ansvarsområden. Samordning gör att kompetens som finns inom
parterna gemensamt används på bästa sätt, för att återställa eller öka den enskildes funktions- och
arbetsförmåga.
Finsams parter är Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt Region Gotland med vård, omsorg,
socialtjänst och utbildning.
Årsredovisning 201r>
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Sammanfattning
Genom FinsamGotland samverkar Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gotland
med hälso- och sjukvård, socialtjänst, utbildning och arbetsmarknadsfrågor. Syftet är att utveckla
nya former för organisation och arbetssätt kring samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering — alltid
med individen i centrum. Enligt underlag till propositionen för finansiell samordning uppskattas
fem procent av befolkningen i åldrarna 16-64 år tillhöra Pinsam målgrupp. På Gotland motsvarar
detta cirka l 700 personer.
2015 har varit samordningsförbundet FinsamGotland:s åttonde verksamhetsår. De erfarenheter
och kunskap som förvärvats sedan starten 2008 har använts som grund för fortsatt utveckling.
Tydligast syns detta i förbundets stora satsning JobbSam. Modellen kan sammanfattas: Kortaste
vägen mot arbete eller studier för individen, genom nära stöd och flerpartssamverkan, som också
innefattar samlokalisering. Utgångspunkten är att stödet för dem som behöver insatser från flera
håll blir effektivare när myndigheter kombinerar resurser och kunnande.
JobbSam helfinansieras av samordningsförbundet under tre års uppbyggnad, från oktober 2013.
Under 2015 passerades halvtid. Den delutvärdering som genomfördes under hösten visar att
arbetsmodellen JobbSam skapat mervärden både för organisationerna och individer. Utvärderingen
bifogas som bilaga 6.
För att skapa ytterligare kunskap om Finsams målgrupper har ett kartläggnings- och analysprojekt
genomförts under året. Syftet har varit att identifiera var behovet av insatser är störst, för att på så
sätt kunna undanröja strukturella hinder. Kartläggningen ligger också till grund för förändringar av
JobbSam för att möta såväl samhällets som individers behov, där insatser i ordinarie verksamheter
och uppdrag saknas eller inte räcker till.
En angelägen grupp för samverkansinsatser är unga (19-29 år) med aktivitetsersättning.
Ersättningen skapades för att ge unga vuxna med funktionsnedsättning stöd att finna egen
försörjning. Svårigheten ligger i att finna lämpliga vägar och aktiviteter. Därför statade
FinsamGotland projektet }JirSam hösten 2015, för att kartlägga behov och möjligheter till
processutveckling för den del av målgruppen som har kognitiv problematik.
Informationsinsatser, nätverk och att skapa mötesplatser är smörjmedel för samverkan. Det har
stor betydelse för brobyggande och samarbeten då det bidrar till förståelse för varandras
arbetssituationer och uppdrag. Genom utbildningar skapar vi också förståelse för våra målgrupper
och lägger grund för bra bemötande. Bland våra numer inarbetade mötesplatser bör nämnas
frukostmöten, utbildningar, seminarier och medverkan i FINSAMs nationella arrangemang under
Almedalsveckan. Höstens tre seminariedagar Inspiration Pinsam samlar anställda från
samordnings förbundets alla parter och samarbeten.
Nätverksarbete sker såväl på Gotland som tillsammans med andra samordnings förbund i landet.
På Gotland samlar Paraplynätverket aktörer som på olika sätt möter Finsams målgrupper. I gruppen
Vardagssamverkan möts representanter från Finsams parter, för att i ett tidigt stadium
uppmärksamma mindre problem.
Ekonomi: Året 2015 har till stor del präglats av osäkerhet kring den nya fördelningsmodell för
statlig tilldelning till samordningsförbunden i landet, som införs från 2016. Slutligt besked om
modellens utformning och effekt kom först under senhösten. Vi kan nu konstatera att
FinsamGotland har en verksamhet som över tid ligger väl i nivå med den medelstilldelning som
gäller från 2016.
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i. Uppdrag
FinsamGotland är ett samordningsförbund. Medlemmar är "Försäkringskassan (FK), Arbetsförmedlingen (AF) på
Gotland samt Region Gotland (KG) medhälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildning.
Samarbetet ska leda till ett samlat ansvar för insatser och ekonomiska resurser, utifrån individens behov inom
området arbetsmarknadsinriktad rehabilitering. Samhällsresurserna ska användas på bästa sätt och till största
nytta för gotlänningarna.
FinsamGotland är en fristående juridisk person. Verksamheten startade den l januari 2008 och
bygger på Lag omfinansiell samordning av rehabiliteringsinsatser1. Lagens syfte är att ge lokala aktörer
bättre möjlighet att samordna och prioritera gemensamma insatser.
Finsams målgrupp är personer i förvärvsaktiv ålder (l 6-64 år) som är i behov av rehabiliteringsinsatser från minst två av parterna (AF, FK och RG). Region Gotland omfattar såväl landstingssöm primärkommunala områden.
Övergripande mål och syfte
Samordningsförbundets övergripande mål är att bedriva finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet så att de aktuella samhällsresurserna effektiviseras till nytta för invånarna på Gotland.
Syftet är dels att underlätta för målgruppen att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete,
dels att underlätta en effektiv resursanvändning.
Ur individperspektiv innebär detta att personer med behov av samordnad rehabilitering erbjuds
individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar. Förväntat
resultat är ökade möjligheterna till en egen försörjning och ökad livskvalitet.
För samhället är syftet att optimera de samlade resurserna, genom att fler kommer i arbete.
Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser frigörs för angelägna behov.
Samordningsförbundets arbete ska genomsyras av ett brukar- och medborgarperspektiv med individen — och
individens fokus — i centrum. Genus- och mångfaldsperspektivet ska uppmärksammas i kartläggningar, insatser,
uppföljningar och utvärderingar.

FinsamGotknd är ett av Sveriges 80 samordningsförbund, omfattande totalt 241 av landets 290
kommuner.
Under 2016 väntas ytterligare 13 kommuner bilda och/eller gå in i samordningsförbund. En del
kommuner går ihop med befintliga förbund. I andra fall bildar flera kommuner ett nytt förbund.

1

Svensk författningssamling 2003:1210, www.riksdagen.se
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2. Vision
Följande Vision för FinsamGotland har formulerats för att förtydliga och belysa samordningsförbttndets mål, syfte
och uppdrag på Gotland. Visionen antogs av FinsamGotlands styrelse den 5 december 2011 och reviderades
november 2014.

Människor med funktionsnedsättning/arbetshinder är en del av arbetsliv och samhälle på Gotland.
På Gotland ska ingen f alla mellan stolarna.
År 2017 har FinsamGotlands verksamhet bidragit till att andelen gotlänningar som uppbär ersättningjrån
socialförsäkringssystemen (arbetslöshetsersättning, försörjningsstöd eller annan ersättning) har minskat.

Detta innebär:
• Samverkan leder till att resurserna utnyttjas effektivare. Flerpartssamverkan är en del av
parternas vardag. Det har blivit systematik i samarbetet kring de många — inte bara de få —
i projekten.
• Vikten av utbildning understryks av Pinsam som en central byggsten för att rusta
människor för egen försörjning.
• FinsamGotland är en arena för kunskapsöverföring mellan parterna.
• FinsamGotland är ett känt föredöme på nationell nivå och ett försöksområde för
nationella projekt.
• Näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer är naturliga samarbetspartners som
bidrar med att skapa arbetstillfällen för personer med behov av särskilt stöd.
• FinsamGotland arbetar aktivt med att ge arbetsgivare kunskap om människor med
funktionsnedsättning.
• Medarbetarna inom de medverkande parterna ser FinsamGotland som en viktig resurs till
ordinarie verksamhet.

3. Organisation
I FinsamGotland:s styrelse återfinns parterna. På övergripande nivå bedrivs arbetet också genom utvecklingsgrupp
och kompetensgrupp.

3.1 Medlemskap
FinsamGotlands medlemmar är Försäkringskassan (FK), Arbetsförmedlingen (AF) på Gotland
samt Region Gotland (RG) med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen2.
3.2 Styrelse
Samordningsförbundets styrelse under 2015:
B/örn Jansson (S), ordförande, Region Gotland (RG). Ersättare Saga Carlgren (V), RG.
Kristina Ersson, arbetsförmedlingschef, Arbetsförmedlingen Gotland (ersättare Lena Broéri)
Eva Andersson, enhetschef vid Lokalt försäkringscenter, Gotland (ersättare Margareta Crusell/Caisa
Skoggren)

Adjungerande
Greta Henriksson, förbundets samordnare
Marica Gardell, socialdirektör, RG,
Maria Dalemar, hälso-och sjukvårdsdirektör, RG,
Alf Nilsson, utbildningschef, RG,
Jan Olsson, chefsjurist, Region Gotland, är styrelsens sekreterare.
Styrelsen ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen samt hur de medel
som står till förfogande ska användas. Styrelsen ska också stödja samverkan mellan parterna.
Styrelsen har under 2015 genomfört sex protokollförda sammanträden. I november genomfördes
en gemensam planeringsdag för styrelsen och utvecklingsgruppen.
3.3 Revisorer
Valda revisorer av Regionfullmäktige, Gotland: Bertil Virgin ordinarie och Carin Backlund, ersättare.
Auktoriserad revision genomförs av Deloitte (Jönköping).
3.4 Utvecklingsgrupp
Samordningsförbundets utvecklingsgrupp ska identifiera behov av samverkansinsatser och skapa
förutsättningar för genomförande. Gruppen ska utgöra stöd för samordnande tjänsteman och vara
beredningsinstans för styrelsen vid inkomna projektansökningar. Ledamöterna är en länk mellan
Finsam och den egna organisationen.
Under 2015 representerade gruppens ledamöter Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Region Gotland.
Under året har Utvecklingsgruppen har haft fyra möten varav en gemensam planeringsdag för
styrelsen och utvecklingsgruppen.
3.5 Kompetensgrupp
Kompetensgruppen organiserar och genomför utvecklingsinsatser utifrån styrelsens beslut.
Gruppens ledamöter representerar Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen, Region Gotland. Kompetensgruppen träffas
regelbundet i samband med genomförda arrangemang samt via mail.
Samordnande tjänsteman, Greta Henriksson, är sammankallande och ingår i Utvecklingsgrupp och
Kompetensgrupp.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen från januari 2016.

4. Verksamhet
Under denna punkt redovisas kansli, kontroll, kartläggning och prioriterade områden.

4.1 Kansli
Kansliet ansvarar för samordning och beredning av ärenden till styrelsen, verkställande av beslut,
information och ekonomi. Under året har kansliet bemannats med en ansvarig tjänsteman
(samordnare). Vid kansliet arbetar också en administratör (75 procent tjänstgöring). Kansliet har
köpt tjänst av Region Gotland för ekonomi, löne- och diariehantering.
4.2 Internkontroll
FinsamGotlands styrelse är ansvarig för den interna kontrollen och använder för detta det
kontrollsystem som infördes 2009.
4.3 Kartläggning och analys av behov
Diskussioner och analys av behov sker fortlöpande inom styrelsen, utvecklingsgruppen och i
kompetensgruppen. Som komplement till, och för att optimera FinsamGotlands stora och
långsiktiga satsning JobbSam, har ett kartläggnings- och analysprojekt genomförts under året. (Se
även: Punkt 10.1 och 10.2).
4.4 Prioriterade områden 2015:
Under 2015 har följande områden prioriterats.
4.4.1 Kvinnor och män (16-64 år) med svag förankring på arbetsmarknaden, som
behöver extra stöd för att komma - eller komma tillbaka till arbete.
Personer med långvarig frånvaro - eller risk för långvarig frånvaro från arbetsmarknaden. Detta
prioriterade område handlar å ena sidan om att rusta individen. Å andra sidan att skapa
förutsättningar för flerpartssamverkan och en kompletterande arbetsmarknad.
Målsättning: Arbeta för långsiktigt hållbara lösningar. Ingen individ ska "falk mellan stolarna i
välfärden". Målsättningen gäller hela Finsams målgrupp, med fokus på individens behov.
Erfarenheter från tidigare och pågående projekt ska tas tillvara. Det gäller bland annat att fånga
upp gruppen unga kvinnor som riskerar långvarigt utanförskap. Speciell uppmärksamhet riktas
också mot unga/unga vuxna för att uppmärksamma gruppens behov — och eventuella behov av
insatser som inte erbjuds inom parternas ordinarie verksamheter.
Resultat: JobbSam är samordningsförbundets stora satsning, ett målinriktat arbete för
parternas samverkan kring individen. JobbSam ger också nära stöd för deltagarna enligt supported
emp/oyment-mode\l. Verksamheten innefattar även samlokalisering av myndigheter. (Läs mer:
Punkt 10.1)
4.4.2 Kartläggning - inventering
Kartläggning och inventering av Finsams målgrupper på Gotland.
Målsättning: Identifiera var behovet av insatser är störst och undanröja strukturella hinder.
Resultat: Ett kartläggnings- och analysprojekt har genomförts under året. Projektet har nära
koppling till JobbSam (se ovan).
4.4.3 Unga vuxna med aktivitetsersättning
Gruppen är växande på Gotland och omfattar personer över 19 och 29 år med nedsatt
arbetsförmåga. Erfarenhet visar att de som beviljas ersättning riskerar att bli kvar i systemet och
det stora flertalet har svårt att komma i kontakt med arbetslivet.
Målsättning: Att ta fram underlag för behovsinriktade insatser.
Resultat: Projektet LärSam: Metod- och processutveckling kring lärvux/daglig verksamhet.
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5. Kompetensutveckling
Kompetensutveckling riktar sig till personal och andra berörda grupper.

5.1 Frukostmöten
Finsams frukostmöten har arrangerats åtta gånger under året, fördelat över vår och höst. Dessa
möten riktar sig till anställda inom de samverkande parterna samt intresserad allmänhet och
organisationer. Annonsering sker genom utskick och i lokalpress. Sedan starten (oktober 2008) har
56 frukostmöten genomförts. Antal deltagare vid respektive frukostmöte i parentes.

Ämnen som behandlats under 2015:
1. Vad vet vi om unga HBTQ-personers hälsa? Medverkan: Jonah Nylund, Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor. (66)
2. Snabba insatser minskar sjukskrivningar för psykisk ohälsa. Ett förbättringsarbete vid vårdcentralen Visby söder har lett till att patienter med ångest- och stressymptom snabbt fått
kontakt med KBT-terapeut, psykolog eller kurator. (75)
3. "It 's alla about bra Arbetsmiljö" Ramar, roller och risker i den psykosociala arbetsmiljön.
Medverkan: Jennie Karlsson, Arbetsmiljöverket. (67)
4. Till slut tar man slut. Om anhörigstöd och anhörigas hälsa. (50)
5. Tio år med sjukskrivningsmiljarden samt stressbehandling på Gotland. (46)
6. Från Gränsland till Hjärnkoll. Om erfarenheter och att få balans i tillvaron. (90)
7. Vinnare när vi jobbar tillsammans. Utdelning av Finsams årliga pris samt aktuell information
omJobbSam. (37)
Målsättning: Finsams frukostmöten ska vara välbesökta mötesplatser där aktuella teman belyses.
Resultat: Till 2015 års frukostmöten kom sammanlagt 496 åhörare.
Förbrukat under 2015: l12 684 kronor
5.2 Inspiration Pinsam
De årliga seminariedagarna Inspiration Finsam ska förutom kompetensutveckling också vara en
mötesplats för parternas anställda, för att på så sätt förstärka broarna mellan myndigheter,
förvaltningar och Finsams samarbetspartners.
Rubriken för seminariedagarna 2015: VAD VAR DET SOM HÄNDE NÄR DET VANDE?
Föreläsare och ämnen:
• Ju coolare mål desto coolare resa (Aron Andersson, äventyrare, föreläsare och
ambassadör för Barncancerfonden)
• Konsten att rädda liv: Om att förebygga självmord (Ullakarin Nyberg, psykiater,
medicine doktor och forskare)
• Uppkopplad eller avkopplad (Micke Darmell, föreläsare och författare som började sin
karriär inom vården)
• Mångfald och likabehandling (Edna Eriksson, debattör, tjänsteman, utbildare och
föreläsare)
• Ingen ängel i skolan (Siavosh Derakhti, föreläsare, fritidsledare och ungdomscoach.)
• Psykiatrisk rehabilitering — möjligheternas metoder? (Camilla Bogarve, socionom)
Se även bilaga l Program Inspiration Finsam 2015.
Information om seminariernaJinnspå: tvww.jinsamgotland.se/inspiration2015

I anslutning till konferensen på Wisby Strand organiserades en utställning, där aktuella projekt och
pågående verksamhet presenterades. Se bilaga 2: Utställare Inspiration Finsam 2015
Målsättning: Inspiration Finsam ska vara en välbesökt mötesplats för gemensam och bred
kompetensutveckling.
Resultat: Under Inspiration Finsam 2015 kom sammanlagt 1800 åhörare till de sex föreläsningarna
(7-9 oktober). Representationen från Finsams alla parter var bred.
Förbrukat under 2015: 476 953 kr

5.3 Bemötandeutbildning
Som en del av av Finsams pris (se punkt 9.4) arrangerades en föreläsning med
Hjärnkollsambassadör för personal vid Transportstyrelsen.
Resultat: 80 åhörare
Förbrukat under 2015: 11 380 kr.
5.4 Förändrings fyra rum
Utbildning: 4 rum, en modell i ettförändringsarbete genomfördes i pilotversion november 2013.
Utvärderingen visade att kursen uppskattades. Under 2014 har samordningsförbundet har därför
utbildat en egen instruktör (licensutbildning).
Resultat: Under 2015 har utbildningen genomförts vid ett tillfälle
Förbrukat under 2015: 6 625 kr.
5.7 Almedalsveckan
Kompetensutveckling med koppling till PINSAM sker även under Almedalsveckan.
Se avsnitt 7.
5.8 (H)järnkoll
Utbildningen av Hjärnkolls ambassadörer finansierades ursprungligen genom en nationell kampanj,
som på Gotland kopplades till samordningsförbundet. Kampanjen är avslutad men
ambassadörerna är en stor tillgång i samband med bemötandeutbildningar.
Målgrupp: Arbetsgivare, arbetspktser, organisationer, skolor och allmänhet
Bakgrund: Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör
välbefinnandet och påverkar personers dagliga liv. Gränsen mellan psykisk hälsa och ohälsa är inte
absolut. Den kan variera över tid, men även mellan olika kulturer och samhällssystem.
Psykisk ohälsa har också stor betydelse för arbetsförmågan. Var tredje gotlänning i arbetsför ålder
mår psykiskt dåligt av prestationskrav på jobbet. Var fjärde känner sig inte delaktig i beslut på
arbetsplatsen.3 Arbetsgivare har mycket att vinna på att arbeta förebyggande kring psykisk ohälsa.
Syfte och verksamhet: På Gotland finns åtta aktiva ambassadörer, som med sina egna berättelser
och erfarenheter kan bidra till förändrade attityder kring olika psykiska funktionssätt.
Ambassadörerna kan bokas för informationsuppdrag via FinsamGotlands kansli.
Resultat: Under 2015 har ambassadörer för Hjärnkoll, genom FinsamGotland, medverkat vid
frukostmöte, Almedalsveckan och vid arbetsplatsinformation. Sammantaget cirka 200 åhörare.
Mer information finns på hemsidan: www.ftnsamgotland.se l hjarnkoll

* Sifo-underökning på uppdrag av (H)järnkoll.
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6. Information
Information är ett smörjmedel för samverkan och samarbete. Därför ska information från och om FinsamGotland
vara lätt att hitta och ta till sig. Alla texter anpassas för såvälprofessionetta inom Finsams parter som för en
intresserad allmänhet. Utvald information finns på ~Lätt svenska. Hemsidan ska upplevas som lätt tillgänglig.
Genus-, ålders- och mångfaldsperspektivet beaktas i urval av texter och vid intervjuer.
6.1 Hemsidan: www.fmsamgotland.se
FinsamGotlands hemsida är sedan starten under kontinuerlig utveckling. Målsättningen är att
sprida information om FinsamGotland samt underlätta samarbetet mellan Finsams parter och
andra intresserade. På hemsidan finns information om evenemang och aktuella händelser. Här
finns också trycksaker i pdf-format samt program och information rörande Frukostmöten,
Almedalsveckan och seminariedagarna Inspiration Finsam.
FinsamGotlands projekt och verksamheter har egna webbplatser, med adress under
finsamgotland.se. Det gäller även (H)järnkoll på Godand.
Vid arrangemang som Inspiration Finsam och Finsams frukostmöten används hemsidan för anmälningar
Föreläsarnas presentationsmaterial och liknade finns som nedladdningsbara pdf:er.
Hemsidan är också officiell webbplats för FINSAM:s nationella aktiviteter under Almedalsveckan
(i samarbete med Nationella 'Rådet, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och medverkande samordningsförbund.) FinsamGodand administrerar kontakterna med Almedalsveckans
kansli och kalendarium.
6.2 Trycksaker
Tryckt information har producerats till Almedalsveckan och Inspiration Finsam. Bilagor l och 3.
6.3 Aktivitetskatalogen
Aktivitetskatalogen är en sammanställning av pågående verksamheter som rör vård, omsorg, hälsa,
ohälsa, sysselsättning och arbetsmarknad. Här finns också kontaktuppgifter till myndigheter,
offentlig sektor, organisationer och föreningar. Katalogen administreras, uppdateras och
organiseras från FinsamGotlands webbplats.
6.4 Människor på flykt
På Godand har asylmottagning, mottagande av ensamkommande flyktingbarn och
anhöriginvandring ökat kraftigt under året. Under temat Människor på flykt har Region Gotland
och FinsamGotland samarbetat för att ta fram samlad information kring flyktingars situation och
bakgrund. Utbildningen består av videofilmer, sammanlagt cirka 2 timmar, som kan laddas ner eller
ses här: www.finsamgotland.se j flykt
Information: Målsättning och resultat
Målsättning: Information om FinsamGotland ska nå ut till anställda, allmänheten,
brukarorganisationer, näringsliv och andra berörda. Den ska också vara tillgänglig för andra
samordningsförbund. Hemsidan ska fortsätta utvecklas med målsättning att fungera som en
verktygslåda där information, trycksaker, länkar mm finns att hämta.
Aktivitetskatalogen ska uppdateras och utvecklas.
Resultat: Hemsidan är välbesökt och funktionell i samband med arrangemang som Almedalsveckan
och Inspiration Finsam. Trycksaker och informationsmaterial rörande projekt och verksamheter
finns att ladda ner. På sidan finns också kontaktuppgifter och information rörande (H)järnkoll på
Gotland.
I samband med Inspiration Finsam fick ett stort antal anställda och ett flertal brukarorganisationer
information om FinsamGodand. Under Almedalsveckan informerar FinsamGodand om den lokala
verksamheten i ett nationellt perspektiv och sammanhang.
Försäkringskassan hänvisar till FinsamGotlands aktivitetskatalog och katalogens information
uppdateras kontinuerligt.
Satsningen Människor på flykt ger FinsamGotland tillgång till informationsfilmer och föreläsning.
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7- PINSAM i Almedalen
Sedan 2010 samarbetar FinsamGotland med Nationella Rådet (NR) och Nationella Nätverket för
Samordningsförbund (NNS) i planering och genomförande av FIN SAM i Almedalen.
Under Almedalsveckan 2015 arrangerades fem frukostmöten och två lunchseminarier under det
gemensamma temat Rusta Skapa Samverka. Vid fyra av dessa frukostmöten presenterades
Finsamprojekt och verksamheter från olika delar av landet, för en nationell publik. Vid det femte
frukostmötet summerades veckan i ett panelsamtal med representanter från riksdagens
arbetsutskott.
FinsamsGotland medverkade vid två frukostmöten. Tisdagen den 30 juni genomfördes en
kortvariant av bemötandeutbildningen "Alla kan inte ha storlek 38" (huvudrubrik: En arbetsmarknad
för alla). Torsdagen den 8 juli diskuterades sociala arbetsintegrerande företag på Gotland, där drygt 60
nya jobb skapats på kort tid. I samband med detta presenterades också slutrapporten för
förbundets projekt Utveckling: Sociak företag (Bilaga 6).
Frukostmötena kompletterades med två lunchseminarier. På torsdagen, under rubriken Vi har
aldrig haft ett bättre tillfälle, diskuterades integration. Här medverkade förutom representanter för
de nationella myndigheterna Migrationsverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen även
Jennie Lennhammar, integrationssamordnare, Region Gotland.
PINSAM organiserade också ett torgstånd (måndag-fredag) med information för förbipasserade
besökare, om Finsam/samordningsförbunden och finansiell samverkan.
Målsättning: FinsamGotland ska samarbeta med Nationella Rådet (NR) och Nationella Nätverket
för Samordningsförbund (NNS) och medverka till att ett antal frukostmöten arrangeras under
Almedalsveckan.
Resultat: Fem välbesökta frukostmöten och två lunchseminarier arrangerades i samarbete med
NR och NNS. FinsamGotlands verksamheter presenterads vid två frukostmöten.
Genom att delta i planeringsarbetet kring Almedalsveckan får FinsamGotland stor kunskap om
samordnings förbundens verksamhet runt om i landet.
Se bilaga 3 program
Läs mer. www.finsams.otland.sel' almedalen201'5
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8. Samverkan
Samverkan och samarbete är nyckelord för FinsamGotland. Förutom det interna samverkansarbetet mellan de
deltagande parterna bygger Finsam kontaktnät med aktörer inom det gotländska samhället och på nationell nivå.
8.1 Paraplynätverket
Det gotländska Paraplynätverket som bildades 2009 samlar FinsamGotlands projekt och projekt som
drivs med stöd från bland annat Europeiska Socialfonden (ESF). Nätverkets gemensamma
nämnare är den målgrupp vi arbetar för. Vid nätverkets möten utbyts erfarenheter och
information. I samarbete ingår också utbildning. Under 2015 har Paraplynätverket fortsatt
utvecklats till att bli en mötesplats för djupare dialogsamtal. Nätverket har inlett en
kartläggningsarbete för att samla insatser som rör gemensamma målgrupper.
Läs mer. www.fmsamgotland.se l paraply
8.2 Vardagssamverkan
Genom gruppen vardagssamverkan träffas representanter för Finsams parter på Gotland för att
lyfta fram mindre samverkansproblem i vardagen, på ett tidigt stadium.
8.3 Flerpartssamverkan
Flerpartssamverkan innebär insatser där fler (eller alla) av Finsams parter medverkar.
FinsamGotlands stora satsning JobbSam, som under 2015 haft sitt andra verksamhetsår, är fullt
utvecklad strukturell flerpartssamverkan.
8.4 Samverkan kring hälsa och ohälsa
FinsamGotland har ett regelbundet samarbete med representanter från Bra Sjukskrivning —
Sjukskrivningsmiljarden och Rehabiliteringsgarantin på Gotland. Här förs diskussioner om hur
samverkan kan utvecklas på olika sätt för att uppnå bästa synergieffekter.
Inom projektet JobbSam ingår hälsa och friskvård som en del i det nära stödet för deltagarna.
Samarbete kring Region Godands satsning förebyggande av självmord har inletts.
8.5 Nationellt samarbete och samverkan
I samband med Almedalsveckan är FinsamGotland medarrangör i programmet PINSAM i
Almedalen (se avsnitt 7, Almedalen).
Samordnande tjänsteman deltar aktivt i Regionalt nätverk för erfarenhetsutbyte samt det regionala
processledarnätverket. I det sistnämnda deltar nio samordnings förbund för att utveckla
processmetoder inom Finsams parter. Samarbete och erfarenhetsutbyte har också inletts med
samordningsförbunden i Stockholmsregionen.
Samordnaren har under 2015 deltagit vid Finsams nationella konferens (arrangerat av Nationella
nätverket för samordnings förbund NNS).
8.6 BarnSam
BarnSam arbetar inom Region Gotland med förvaltningssamverkan kring åldersgruppen 0-16 år.
Finsams Gotlands samordnare har under året haft möten med representant för BarnSam för att
förtydliga beröringspunkterna mellan BarnSam och Finsam.
Samverkan: Målsättning och resultat
Målsättning: FinsamGotland ska initiera och bedriva samarbeten genom nätverk och
organisationer, som rör Finsams parter och målgrupper. FinsamGotland ska också vara en välkänd
aktör nationellt.
Resultat: Paraply nätverket har träffats tre gånger under 2015. Samordnade tjänsteman är aktiv
medlem i flera nationella nätverk. Nationell samverkan sker också vid planering och genomförande
av Finsams program under Almedalsveckan.
Projektet JobbSam byggs upp för att bli en långsiktigt hållbar modell för flerpartssamverkan på
Gotland. I gruppen vardagssamverkan ges möjlighet att lyfta mindre samverkansfrågor.
Lokal samverkan sker genom bland annat genom BarnSam.
13

9- Näringsliv, arbetsplatser och arbetsträning
För Finsams målgrupper är möjligheten att pröva sina förmågor på riktiga arbetsplatser avgörande. Det handlar om
praktik, arbetsträning ochförberedande arbetsträning. Viktiga samarbetspartnersför FinsamGotland är därför det
gotländska näringslivet och offentlig sektor-för attpå så sätt skapa kontakt med offentliga och privata
arbetsgivare.
g.i Arbetsträningsplatser inom näringslivet
En övergripande bedömning är att det gotländska näringslivet visat stort engagemang för Finsams
målgrupper.
Plats för arbetsträning är en central fråga för individens väg mot arbete och egen försörjning. Detta
är inte minst viktigt för projektet JobbSam, vars yttersta mål är att deltagaren ska nå egen
försörjning genom arbete eller studier.
Målsättning: Fortsatt arbete för att få fram fler arbetsträningsplatser inom det privata näringslivet
för Finsams målgrupper, med sikte på anstäUningsbarhet.
Resultat: Sedan tidigare har Arbetsgivarring Skarphäll och Hamnringen ett samarbete med
Arbetsförmedlingen efter att ha startat som projekt inom Pinsam. Projektet Idrottsringen syftar till
att hitta förberedande arbetsträningsplatser, kopplat till projektet JobbSam. Samtal har också inletts
med Svenska kyrkan på Gotland.
Därutöver har JobbSam ett brett och väl upparbetat kontaktnät med näringslivet på Gotland.
9.2 Arbetsträningsplatser inom offentlig sektor
Målsättning: Att gemensamt med Region Gotland och statliga myndigheter, skapa en hållbar
modell för att öka antalet arbetsträningsplatser inom offentlig sektor på Gotland.
Resultat: Pågående samarbete mellan JobbSam och Kompetenscentrum Gotland. Vid Kompetenscentrum finns kring bknd annat utbildning, praktiksamordning, insatser för unga upp till 20 år
samt Svenska för invandrare, SFI.
9.3 Sociala företag och social ekonomi
Den moderna arbetsmarknaden kännetecknas av hög arbetstakt, höga kompetenskrav och snabb
utveckling. För människor som står långt ifrån arbetsmarknaden kan sociala företag vara en
möjlighet till arbete och socialt sammanhang.
Målsättning: Öka kunskapen om sociala företag bland politiker, näringslivsorganisation och den
breda allmänheten på Gotland.
Resultat: Projektet Utveckling av arbetsintegrerade sociala företag avslutades vid årsskiftet till 2015.
Projektets slutrapport presenterades under Almedalsveckan.
9.4 Samarbete med arbetsplatser
Målsättning: För att lyfta vikten av goda möjligheter till arbetsträning — och den stora insats
privata och offentliga arbetsplatser gör — har FinsamGotland instiftat två årliga utmärkelser för att
uppmärksamma arbetspktser och personer som gör insatser utöver det självkkra.
Pristagarna beslutas av samordnings förbundets styrelse efter öppen nominering.
Resultat: 2015 delades Finsams pris ut för tredje året. Mottagare var Hotell Solhem.
Läs mer. n>n>n>.finsamgotland.sel2493
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io. Projekt - Insatser på individ- och gruppnivå
Under verksamhetsåret har tre projekt drivits med stöd från FitisamGotland (se nedan). Av dessa har två startat
under året.
•
•
•

JobbSam projektet startade 2013-10-01 och planeras pågå till 2016-12-31.
Kartläggning-Analys, 2015-03-Oltill 2015-12-31. Ansökan medföljer som bilaga 4.
LärSam: Metodutveckling - LärVux - daglig verksamhet. 2015-08-01 till 2016-07-31 Ansökan
medföljer som bilaga 5.

Nedan följer en kort presentation av FinsamGotlands projekt 2015.
lo.iJobbSam
Period: oktober 2013 - december 2016
Totalbudget: 12 695 000 kr
Förbrukat under 2015: 3 621 751 kr
JobbSam är en modell för flerpartssamverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Målgruppen är
gotlänningar som står utanför arbete eller studier och får stöd från minst två av Finsams parter.
Verksamheten startade oktober 2013 med planerat stöd från FitisamGotland under tre år.
JobbSam riktar sig till godänningar, 16-64 år, som behöver samhällets stöd från flera håll. Målet är
att komma till egen försörjning, arbete eller studier. Rekryteringen styrs av individens motivation
och förutsättningar att - med nära stöd - nå detta mål.
Ärendegruppen
Deltagarna utses av ett handläggarteam (ärendegruppen) med representanter för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.
Unikt för JobbSam är att alla parter finns i samma lokaler. Ärendegruppen samlar in den
information som behövs och gör en gemensam bedömning. De som antas till JobbSam ska ha
förutsättningar att klara sin handlingsplan. Gruppen har också en fallskärmsfunktion om en
deltagare inte klarar sin plan. Ingen ska behöva uppleva ett misslyckande.
Handledarna
Handledarna följer deltagaren under hela processen. Nära stöd över tid till deltagaren är en
framgångsfaktor. Syftet är alltid att skapa förutsättningar för ökad arbetsförmåga. Förutom det
nära stödet i arbetssituationen kan det handla om kontakter med familjerådgivning, skuldsanering,
A-kassa, fackförening, kognitiva stöd eller alkohol- och drogrådgivning.
Modellen
Arbetsmodellen har fem steg:
1. Utredning och kartläggning
2. Lära känna-fas, insteg
3 Förberedande arbetsträning
4. Arbetsträning och praktik
5. Övergång från praktik till arbete eller studier. Ett alternativ är att deltagaren flyttar över till
ordinarie utbud inom Finsams parter.
Fortsatt stöd
Under deltagarens första året i egen försörjning finns JobbSam kvar som stöd vid behov.
Syfte och verksamhet: JobbSam är en modell som tar ett helhetsgrepp om processen arbetsmarknadsinriktad rehabilitering. Modellen ska förenkla för individen och ge rätt insats från början. Syftet kan
sammanfattas: Kortaste vägen in (för individen) och flerpartssamverkan (för Finsams parter).
Utvärdering: Utvärdering av JobbSam har inletts. Dekapport hösten 2015 bifogas (Bilaga 6)
Målgrupp: Personer som är i behov av flerpartssamverkan (16-64 år) för att nå egen försörjning.
Bakgrund: Genomförda Finsam-projekt leder till samma slutsatser och erfarenheter. Dessa ska nu
ligga till grund för varaktiga, implementerande och integrerande strukturer.
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Resultat: 2015 har varit JobbSams andra verksamhetsår. Verksamheten börjar nu finna sin form.
Ärendegruppen är en stor framgång för flerpartssamverkan och bygger förtroende och kunskap
mellan parterna. Handläggarnas nära stöd till deltagarna ger gott resultat. Det är dock helheten,
med myndighetsövergripande samverkan och nära stöd till individ som ger det extra resultatet.
Deltagare: November 2015 var 53 personer inskriva deltagare i JobbSam. Därtill har har 11
personer tackat ja till fortsatt stöd av sin handledare under det förstå året som anställd eller i
studier. Under året har också 14 personer uppnått sitt mål, 10 i anställning och fyra i studier.
Information om JobbSam finns på hemsidan: www.jinsamgotland. se/jobbsam .

10.2 Kartläggning - analys
Projektperiod: 2015-03-01 - 2015-12-31
Förbrukat under 2015: 179 809 kr
Syfte och verksamhet: Att kartlägga den grupp som ännu inte är redo skrivas in i JobbSam - men
som med rätt stöd under en utökad instegsperiod skulle ha förutsättningar och motivation att klara
JobbSams kriterier (att med nära stöd nå egen försörjning genom arbete eller studier).
Kartläggning och analys ska också ge underlag till förslag för samverkande insatser som idag saknas
för gruppen. Dessa insatser ska företrädesvis kunna kopplas till verksamhet som sedan leder vidare
för individen. Syftet är också att öka kunskapen - och därmed samverkansmöjligheterna — mellan
Finsams parter när det gäller grupper som står långt från arbetsmarknaden och behöver samverkande stöd. Den kunskap som kartläggning och analys ger, ska användas för att optimera
JobbSam.
Målgrupp: Kartläggning av befintliga målgrupper för samverkande myndigheter inom Pinsam
Resultat: Kartläggning och analys har genomförts under 2015 i nära samarbete med JobbSam.
Slutrapporten var vid årsskiftet under framtagande och ska publiceras på projektets hemsida.
wwwfinsamgotland.se/'kartläggning
10.3 LärSam: Metodutveckling - Lärvux- Daglig verksamhet
Period: September 2015 augusti 2016

Totalbudget: 625 000 kr
Förbrukat under 2015: 126 777 kr
Syfte och verksamhet: Söka och sammanställa metoder, framgångsfaktorer och utbildningsinsatser riktade till personer som är över 20 år med mentala funktionshinder eller förvärvad
hjärnskada, LSS tillhörande personkrets l och 2. Dessa metoder och utbildningsinsatser och
yrkesutbildningar ska syfta till lönearbete eller annan karriärmöjlighet för individen, till exempel
inom Daglig verksamhet.
Målgrupp: Unga vuxna som står mycket långt bort ifrån arbetsmarknaden. Även om projektets
utpekade målgrupp är begränsad förväntas resultatet kunna användas och ge effekt för andra
grupper i samma situation.
Resultat: Under projektets första månader har kartläggningsarbete inletts. Det blir allt mer tydligt
att insamlad kunskap och metoder kan användas för fler inom gruppen unga med aktivitetsersättning.
Läs mer: www.finsamgotland.sellärsam
Projektverksamhet: Mål och resultat
Projekt är ett av FinsamGotlands grundläggande verksamhetsområden. Projekten ger direkt stöd
till individer. Huvudsyftet är att arbeta fram metoder och vägar för samverkan och samarbete
mellan parterna — med individen centrum och med individens fokus.
Målsättning: Fullfölja redan beslutade projekt och eventuellt starta ytterligare projekt efter
uppkomna behov under 2015.
Resultat: Förutom pågående JobbSam har två projekt statats under 2015 (Kartläggning-Analys
och LäsSam). Den stora satsningen JobbSam, har under året utvecklats och börjar finna sin form.
Utvärdering har inletts (se avsnitt 11).
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ii. Utvärdering
Projekten följs upp kontinuerligt. Vid avslut av projekten skrivs en slutrapport och ibland har man också
utvärderat projektet.
Utvärdering av det stora projektet JobbSam har inletts och en delrapport presenterades hösten
2015. (Bilaga 6)
Den externa utvärdering av samordningsförbundets verksamhet som genomfördes hösten 2013
har används som underlag för diskussioner i styrelsen och utvecklingsgruppen. Utvärderingen
genomfördes av KFI - Kommunforskning i Västsverige, med rubriken Har Pinsam gjort skillnad?
Resultatetfinns som nedladdningsbar pdf: www.finsamgotland. sel utvärdering

Årsredovisning 201.5
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12. Ekonomi
Året 2015 har till stor del prägkts av osäkerhet kring den nya fördelningsmodell för statlig
tilldelning till samordningsförbunden i landet, som införs från 2016. Modellen bygger på
komponenterna grundtilldelning, försörjningsmått och invånarantal. Även det egna kapitalet4
påverkar medelstilldelningen från 2016, då detta högst får uppgå till 15 procent av den
sammantagna årstilldelning. Slutligt besked om modellens utformning och effekt kom först under
senhösten. Till följd av eget kapital kommer tilldelningen under 2016 att minskas avsevärt, för att
sedan återgå till ungefär den nivå förbundet haft tidigare.
Samordningsförbundet FinsamGotland hamnade här i en svårlöst situation, då vi enligt flerårig
budgetplan planerat använda det egna kapitalet till det avslutande året (2016) med helfinansiering
av projektet JobbSam. Å ena sidan kan årets överskott (om än litet) ses som ett misslyckade. Det
egna kapitalet inte minskat tillräckligt och vilket leder till påtagligt minskad tilldelning 2016. Å
andra sidan har förbundet hushållat för att kunna bedriva verksamheten enligt tidigare beslut.
Med facit i hand kan vi konstatera att förbundet FinsamGotland har en verksamhet som över tid
ligger väl i nivå med den modell för medelstilldelning som gäller från 2016.
Finansiella mål
En utgångspunkt för samordningsförbundet är att ha en god ekonomisk hushållning.
Detta innebär att verksamheten ska bedrivas inom av styrelsen beslutad budgetram, att förbundet
ska förbruka sitt överskott och därefter visa ett balanserat resultat samt att förbundet ska vara
självfinansierat. Överskott i verksamheten är inte att betraktas som vinst, utan är medel avsedda att
användas i medlemmarnas samverkansarbete kring individer med samordnade rehabiliteringsbehov.
Kommentarer till resultat- och balansräkning
Årets resultat: Som nämns ovan visar resultatet för 2015 ett litet överskott. Ett projekt med
framflyttad projektstart (LärSam) innebär att budgeterade kostnader för 2015 hamnar i 2016 års
budget. Överskottet — i förhållande till budgetplan och prognos genomförd i september 2015 —
förkkras också av att den stora satsningen JobbSam inte nyttjat hela sin budget. Bland annat har
tjänster periodvis varit vakanta.
Balansräkning: Som nämns ovan visar verksamheten ett smärre överskott för 2014. Differensen
över plusgirot december 2014 jämfört december 2015 förkkras med leverantörsskulder som inte
blivit betalda vid årsskiftet.

1

Eget kapital är tidigare tilldelade medel som inte förbrukats.
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Resultaträkning, tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Arets resultat

2015

2014

6000
5970

6059
6976

0

0
10
0

30

-907

2015

2014

181

273

4960
5141

5880
6153

3277
3307

4184
-907
3277

1834

2876

5141

6153

2015

2014

Balansräkning, tkr

Tillgångar
Kortfristiga fordringar D
Kassa bank 2>
Summa omsättningstillgångar

Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Eget kapital

30

Skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader
Summa eget kapital och skulder
Not 1: Redovisad mervärdesskatt dec
Not 2: Bankkonto Nordea

181 009kr
4 959 579 kr

Kassaflödesanalys, tkr
Årets resultat

30

-907

Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

30

-907

92
-1042

-70
1194

Ökning av kortfristiga fordringar
Ökning av kortfristiga skulder

Årets kassaflöde

-920

217

Ukvida medel vid årets början
Ukvida medel vid årets slut

5880
4960

5663
5880

Årsredovisning 2015
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13- Undertecknande

För samordningsförbundet FinsamGotlands styrelse
')

^ 1 ' j£

Visby den ../(../!'&<<&..&0.L9..

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

S
Namnförtydligande

Namnförtydligande

Orcfförande, Sarnordningsförbundet Godand

Namnförtydligande

Revisor utsedd av Region Godand

Auktoriserad revisor, Deloitte

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Årsredovisning 2U15
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. Bilagor
Bilagorna bifogas separat.

Bilaga l Program Inspiration Finsam 2015
Bilaga 2: Utställare Inspiration Finsam 2015
Bilaga 3 Program Almedalen 2015
Bilaga 4 Projektansökan Kartläggning-Analys
Bilaga 5 Projektansökan: LärSam: Metodutveckling — LärVux — daglig verksamhet
Bilaga 6: Utvärdering avJobbSam, dekapport hösten 2015.
Bilaga 7 Slutrapport: Utveckling: Sociala företag
Bilaga 8 Slutrapport: Idrottsringen

Här finns bilagorna som pdf:
www.finsamgodand.se/arsredovisning2015

"Vi vill säga TACK till alla er -företag och arbetsplatser - som erbjudit
arbetsträningsplatser och praktik till våra projektdeltagare. "
Listan är lång och växande, överföretag och arbetsplatser
som samarbetar med Finsams projekt på Gotland, www.finsamgotland.se/tack
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Revisorerna i Samordningsförbundet Pinsam Gotland

Till

Styrelsen i Samordningsförbundet Pinsam Gotland
Fullmäktige i kommunen
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Revisionsberättelse för år 2015
Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens
förvaltning i Samordningsförbundet Pinsam Gotland (organisationsnummer
222000-2394) för verksamhetsåret 2015.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för
att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.
Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande
bild och om den interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter.
Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning,
kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet.
Granskning enligt god revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han
eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta
underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använtsoch
av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering
av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Pinsam Gotland
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om
kommunal redovisning och god redovisningssed.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Vi åberopar bifogad PM Samordningsförbundet Gotland- granskningsrapport
2015.
Visby den 2016-03-

Bertil Virgin

Pernilla Rehnberg

Revisor från kommuner och Region Gotland

Auktoriserad revisor från
staten

Bilagor:
De sakkunnigas rapport

Deloitte.

PM - granskning av
årsredovisning och interna
kontroller avseende
räkenskapsår 2015
Samordningsförbundet
Region Gotland

Mars 2016

Uppdraget
På uppdrag av revisorerna för Samordningsförbundet Gotland har vi granskat
årsredovisningen och den interna kontrollen för räkenskapsåret 2015. Syftet med
granskningen är att bedöma om styrelsen haft tillräcklig kontroll över verksamheten samt om
årsredovisningen är rättvisande. Vidare har granskningen syftat till att säkerställa att
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Kontrollmålen är följande:
-

Har styrelsen beslutat om ekonomiska och verksamhetsmässiga mål för
verksamheten?

-

Finns en tillräcklig uppföljning, utvärdering och rapportering till styrelsen? Fattar
styrelsen aktiva beslut i tillräcklig utsträckning?

-

Sker attester på angivet sätt? Har styrelsen system och rutiner för intern kontroll,
tillämpas de och är de tillräckliga?
Är räkenskaperna rättvisande?

Metod
Genomgång av protokoll och tillhörande handlingar, årsredovisning och
verksamhetsberättelse, projektredovisningar och räkenskapsmaterial. Samtal har förts med
samordnaren och redovisningsansvarig.

Iakttagelser
Ekonomisk uppföljning
Styrelsen har tagit fram en budget for ekonomisk uppföljning för 2015 som återfinns i
förbundets styrdokument, verksamhetsplanen.
Verksamhetsmässiga mål

Styrelsen har i verksamhetsplanen för 2015 uttalat målet att "bedriva finansiell samordning
inom rehabiliteringsområdet så att de aktuella samhällsresurserna effektiviseras till nytta för
invånarna på Gotland".
Av årsredovisningen framgår en generell utvärdering av den verksamhet som bedrivits under
året. Det framgår inte någon avstämning huruvida målet uppnåtts eller hur många individer
som förbättrat sin arbetsförmåga.

Sammantaget bedömer vi att det finns en tillräcklig uppföljning, utvärdering samt
rapportering till styrelsen. Styrelsen fattar aktiva beslut i tillräcklig utsträckning.
Styrelsearbetet
Styrelsen har haft sex styrelsemöten under året. Styrande för verksamheten har under 2015
varit verksamhetsplanen.
Intern kontroll
I samband med granskningen av en månads lön för Förbundschefen noterades att inget
formellt godkännande av årets lönerevision dokumenterats.
Det är viktigt att samordningsförbundet arbetar löpande med ekonomisk uppföljning och
analys. Vår bedömning är att samordningsförbundet kan förstärka den löpande ekonomiska
analysen.
Vår övergripande bedömning är att samordningsförbundets styrelse har haft en tillräcklig
kontroll över verksamheten under år 2015.
Räkenskaperna - Årsredovisningen för 2015
Årets resultat uppgår till 30 119 kr (-906 967 kr). Förbundets utgående egna kapital uppgår till
3 307 434 kr (3 277 315 kr). Överskottet 2015 var något högre än budgeterat resultat.
Årsredovisningen för år 2015 har upprättats i enlighet med den kommunala
redovisningslagen. Vi noterar dock att uppställning och innehåll i resultat- och
balansräkningen som erhålls från Gotlands kommun, som är behjälpliga med bokslutet, är
något mindre detaljerad än vad som är brukligt enligt god redovisningssed. För att öka
överskådlighet av årsredovisningen och skapa transparens för läsaren finns det anledning att
se över uppställningen i årsredovisningen.
Vår slutsats är att årsredovisningen kan godkännas.

Sammanfattande bedömning
Vi bedömer att samordningsförbundets styrelse har haft en tillräcklig kontroll över
verksamheten under år 2015. Vi bedömer att uppföljning av verksamhetsmässiga och
ekonomiska mål sker regelbundet och på ett ändamålsenligt sätt.
Vi bedömer att årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med kommunal
redovisningslag och bedöms som rättvisande.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella
mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Jönköping, 2016-03- \Q
Deloitte AB

igtsson
Certi lierad kommunal Revisor

Joakim Er :son
Revisor

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-06-20

Handlingar till
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Årsredovisningar och revisionsberättelser för bolagen 2015; anmälan
Innehåll
Årsredovisningar och revisionsberättelser för:
• AB Gotlandshem*
• Gotlands Energi AB*
• Gotlands Elnät AB*
• Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB*
• Wisby Strand Event & Congress Gotland AB*
• ALMI Gotland*
• Science Park Gotland*
Ordförande föreslår att årsredovisningarna läggs till handlingarna

Saknade årsredovisningar (anmäls vid nästa sammanträde med
fullmäktige, 29 september)
•

Inspiration Gotland AB (årsstämma är 22 juni)

•

Stiftelsen Gotlandsmusiken (ännu inte fullständigt underskriven)

•

Gotland Grönt Centrum (ännu inte fullständigt underskriven)

* Årsredovisningar med revisionsberättelser och stämmoprotokoll
finns att läsa på Region Gotlands hemsida för fullmäktige.
Kan även fås som kopierade exemplar genom fullmäktiges kansli.
Kontakta Lars Frank tel. 0498-26 93 35 eller via
e-post lars.frank@gotland.se

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-06-20
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Avsägelse. Regionfullmäktige
Innehåll
a) Alida Gadea (Fi) avsägelse som ersättare i Regionfullmäktige

Avsägelse RF ersättare RF Alida Gadea (Fi) 160526
-----Ursprungligt meddelande----Från: Alida Gadea [mailto:alida.gadea@gmail.com]
Skickat: den 25 maj 2016 17:14
Till: Per Lundin
Ämne: Avskedansökan
Hej!
Mitt namn är Alida Gadea och jag sitter som ersättare för Feministiskt initiativ i
regionfullmäktige, men måste tyvärr lämna mitt uppdrag. Hur jag går tillväga med
uppsägning?
MVH
Alida

Sida 1

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-06-20

Handlingar till

Ärende 27

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Anna Enströms (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden
från och med augusti 2016
b) Ing-Marie Gybergs (V) avsägelse från uppdraget som nämndeman vid

Gotlands tingsrätt

c) Tommy Gardell (S) har utsetts att representera Region Gotland vid

årsstämma för Gotland grönt centrum

d) Saga Carlgren (V) har utsetts att representera Region Gotland vid

årsstämma för Science park Gotland

Meddelande
Hej!
Jag vill härmed begära entledigande från mitt uppdrag som ledamot i
byggnadsnämnden fr o m augusti 2016.
Med vänlig hälsning,
Anna Enström
Skickat från min iPad

Sida 1

illi

GOTLANDS TINGSRÄTT
SVERIGES DOMSTOLAR

DATUM

OlAMEtW

2016-05-26

2016-42
Anr

Mikael Mellqvist, mikael.mellqvist@dom.se, 0498-28 14 22

2016 -05- ? /
REGION GOTLAND

Beslut om entledigande

Nämndemannen Ing-Marie Gyberg, Baldersgatan 11, 621 45 Visby, entledigas
från nämndemannauppdraget på grund av hälsoskäl.

Ing-Marie Gyberg erinras om skyldigheten att fullgöra sitt uppdrag till dess annan blivit vald liksom vid fortsatt behandling av mål i vars handläggning hon tidigare har deltagit.

Detta beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för nämndemannaupp/ drae

pel Mellqvist
lagman

621 22 • Besöksadress: Artitlerigatan 2 A • Telefon: 0498-28 14 00 « Fax: 0498-27 97 59 • gotlands.tingsratt®dom.se • www.domstol.se
Expeditionstid: Måndag-Fredag 08.30-11.30, 13.00-15.00

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-28

Rs § 109

Gotland Grönt Centrum - representant till årsstämma

Regionstyrelsens beslut
•

Tommy Gardell (S) utses till representant för Region Gotland vid årsstämma för
Gotland Grönt Centrum.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Gotland Grönt Centrum har årsstämma 2016-04-29 och representant ska utses för
Region Gotland.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

REGIONFULLMÄKTIGE

Till: Science Park Gotland
Att: Lisa Hemph och Stefan Persson

Ombud till föreningsstämma 2016 med Science Park
Ordinarie ombud, Björn Jansson och ersättare, Sixten Anna Johansson har båda förhinder och av
den anledningen har jag idag utsett Saga Carlgren som ombud för Region Gotland vid
föreningsstämma 2016 för Science Park Gotland
Visby 20160515

CortRvjKristensen-GahnsJröm
Ordförande
Regionfullmäktige
Region Gotland

Kopia: Saga Carlgren

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-06-20

Handlingar till

Ärende 28

Medborgarförslag; ej avgjorda
Innehåll
• Förteckning per maj 2016

Medborgarförslag ännu inte avgjorda per maj 2016
Medborgarförslag
Registreringsdatum
En bondens marknad med egenodlade grönsaker, frukt, blommor o dyl i parken vid korsningen Kun
42513
Att låta Gotland bestå av endast en valkrets i ordinarie val till fullmäktige 2018
42494
Flytta trygghetspatrullen vid Romas äldreboende till f d Roma vårdcentrals lokaler och uppgradera
42488
Hyrpersonal inom sjukvården
42481
Hjälp att räfsa och göra fint i Gråboskogen
42478
Betalsoppåsar som komplement till betalsopsäckarna
42471
Papperskorgar med hundbajspåsar
42468
Bevattningsförbud - Toaletter som rinner
42466
Ompröva beslutet att stänga Romabadet
42458
Bolagisering av folktandvården
42450
Om Region Gotlands matpolicy avseende religiöst märkt mat till skolbarn m.m.
42446
Lägga ett provisoriskt golv i Romabadet
42430
Medborgarförslag. Fler papperskorgar på Södra Hällarna
42429
Utökade öppettider på Solbergabadet
42424
Slopa Lagen om valfrihet, LOV
42422
Apotek till vårdcentralen vid Korpen i Visby
42419
Lägenhetsbyggnation i Stenkyrka Socken
42418
Släke (tång) från stränder att användas till gödning
42415
Tillåt enkelriktad biltrafik och parkering på Adelsgatan september till sista maj
42415
Kulturpeng eller frikort för barn och ungdomar till kulturevenemang
42411
Utför all slamtömning vid fritidshus under sommarhalvåret, maj - oktober.
42402
Förbättra kollektivtrafiken till Hemse
42401
Bussförbindelse mellan Högklint-Visby
42397
Använd östra delen av Stora Torget till parkering kvällar och helger
42397
Ställplats husbilar, husvagnar
42389
Tätare bussturer till och från Väskinde - Wisbygymnasiet
42383
Namnge park utanför S:t Nicolai ruin till Friedrich Mehlers Plats
42380
Trygg hemgång vid utskrivning från lasarett eller korttidsplats
42376
Förbud att använda plastpåsar i affärer
42368
Behåll Romabadet
42355
Gatubelysning på Bergsgatan och spotbelysning på f.d. kalkugnen
42347
Behåll "Toftastugorna" och använd dem till dagligverksamhet
42340

Ärendenr.
RS 2016/370
RS 2016/335
RS 2016/310
RS 2016/297
RS 2016/286
RS 2016/271
RS 2016/253
RS 2016/243
RS 2016/218
RS 2016/205
RS 2016/183
RS 2016/148
RS 2016/145
RS 2016/138
RS 2016/117
RS 2016/115
RS 2016/110
RS 2016/104
RS 2016/103
RS 2016/98
RS 2016/81
RS 2016/76
RS 2016/69
RS 2016/68
RS 2016/33
RS 2016/27
RS 2016/20
RS 2016/13
RS 2015/857
RS 2015/827
RS 2015/795
RS 2015/773

Nämnd
TN
RS
SON
HSN
TN
TN
TN
TN
KFN
HSN
RS
TN
TN
KFN
SON
HSN
BN
TN
TN
KFN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
BN
SON
MHN
KFN
TN
SON

Medborgarförslag ännu inte avgjorda per maj 2016
Lägga ner skolor på landsbygden
Ta bort tio ledamöter i Regionfullmäktige samt två regionråd
Belysning på strandpromenaden mellan ringmurens slut och lasarettet
Metallocken på dagvattensbrunnar och avloppsbrunnar ska förses med gotlandsmotiv
Ändra parkeringstid från 24 timmar till exempelvis 48 eller 72 timmar
Återvinning innanför murarna alt. i närhet precis utanför
Regionens företag bör struktureras som en platt organisation så att personalens kompetens tas till
Utveckla busshållplatsen "Norra Kustvägen" vid linje 10, belägen i Klintehamn
Behåll P-skiva, skrota P-automater
Halla skola ska inte säljas innan lokalbehov för Vänge och Roma skola är tillgodosedda
Ge information om potentiella hälsorisker med elektromagnetiska fält
Utökad kollektivtrafik i Visby och på landsbygden
Tillåt mopedtrafik på cykelbanan Lummelundsväg 1/9-1/6
Bygga en trottoar längs med Terra Novavägen
Offentlig toalett på Östercentrum mellan Din sko och Swedbank
Tillfälligt öppna Halla skola när elevantalet ökar för Vänge skolområde
Individanpassat brandskydd för utsatta riskgrupper
Krav på utbildning för vikarier i sjukvården
Sommarparkeringskort
Underhåll av Skogsholmsvägen i Visby
Anlägg cykel- och gångbana längs Västra Törnqvior från Allégatan till kolonilotterna
Skolklasser t.o.m. årskurs 3 ska få åka buss utan kostnad med kollektivtrafiken
Byt plats mellan busshållplatserna och aktivitetsparken och bygg ny busstation
Namnbyte på Cramergatan till Betty Petterssons Gata
Förläng sommarhämtningen på Fårö till efter Fårönatta!
Telefonjourer dygnet runt, stödgrupper till anhöriga.
Samarbete mellan socialtjänst och psykiatrin
Säkerheten på Södra Hällarna
Uppmuntra ett småföretag varje månad hela året
Att rökdykningskompetens ska finnas på norra och södra Gotland samt att räddningsvärnen åter bl
Minnesbuss för äldre!
Gör Roma likväl som klinte till en utbildningsvårdcentral
Privatisera Roma vårdcentral

42338
42338
42334
42332
42296
42296
42292
42286
42286
42285
42282
42268
42257
42251
42244
42243
42229
42227
42179
42146
42142
42121
42046
41985
41892
41856
41856
41850
41808
41775
41514
41438
41438

RS 2015/760
RS 2015/759
RS 2015/750
RS 2015/738
RS 2015/642
RS 2015/641
RS 2015/632
RS 2015/609
RS 2015/608
RS 2015/607
RS 2015/595
RS 2015/567
RS 2015/550
RS 2015/536
RS 2015/506
RS 2015/504
RS 2015/486
RS 2015/483
RS 2015/429
RS 2015/352
RS 2015/340
RS 2015/277
RS 2015/76
RS 2014/698
RS 2014/507
RS 2014/425
RS 2014/424
RS 2014/413
RS 2014/354
RS 2014/280
RS 2013/523
RS 2013/409
RS 2013/408

BN
TN
TN
TN
TN
TN
RS
TN
TN
BUN
MHN
TN
TN
TN
TN
BUN
SON
SON
TN
TN
TN
TN
BN
BN
TN
SON
SON
TN
RS
TN
SON
HSN
HSN

Medborgarförslag ännu inte avgjorda per maj 2016

Sammanlagt 65 st
BN = Byggnadsnämnden
HSN = Hälso- och sjukvårdsnämnden
KFN = Kultur- och fritidsnämnden
SON = Socialnämnden
RS = Regionstyrelsen
RF = Regionfullmäktige
TN = Tekniskanämnden

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-06-20

Handlingar till

Ärende 29

Motioner och medborgarförslag under
beredning inom regionstyrelsen
Innehåll
• Förteckning per maj 2016

Motioner och medborgarförslag under beredning hos regionstyrelsen februari 2015
Motion

Reg.datum

Ärendenr.

Motionär

Angörings- och avlastningsramp (s.k. färjeklack) i Slite hamn
Inför nattbuss fredagar och lördagar på stomlinjerna inom kollektivtrafiken på
landsbygden
Reducera anläggningsavgiften i VA-taxan för mindre hyreslägenheter
Planera färdigt för den utbyggda godshamnen i Klintehamn
Skapande av nytt utskott - Tillväxt- och Utvecklingsutskott
Region Gotlands beslutade styrdokument

2013-06-19

RS 2013/429

Mats Hedström m fl (M)

2014-02-25
2014-06-18
2014-10-29
2014-12-12
2014-12-16

RS 2014/105
RS 2014/350
RS 2014/597
RS 2014/699
RS 2014/707

Alexander Jansson (C)
Bo Björkman (S)
Lars Bjurström (V)
Johan Thomasson (FP)
Inger Harlevi (M)

2015-04-28
2015-04-28
2015-09-09
2015-10-14
2015-10-14
2015-11-25
2015-11-25

RS 2015/284
RS 2015/285
RS 2015/541
RS 2015/616
RS 2015/621
RS 2015/742
RS 2015/744

Simon Härensatm (M)
Simon Härensatm (M) m. fl.

2015-11-25
2015-12-11
2016-02-24
2016-02-24
2016-02-24
2016-03-29
2016-04-11
2016-04-11
2016-05-02

RS 2015/745
RS 2015/802
RS 2016/134
RS 2016/135
RS 2016/136
RS 2016/217
RS 2016/267
RS 2016/268
RS 2016/329

2016-05-02
2016-05-02
2016-05-02
2016-05-02

RS 2016/330
RS 2016/331
RS 2016/332
RS 2016/333

Utredning om utvecklingsmöjligheterna för näringslivet och kalkindustrins framtid på
norra Gotland
Webbsändning med bild av regionfullmäktiges sammanträden
Subventionering av hormonfria preventivmedel
Håll Gotland rent
Normkritisk pedagogik
Kartläggning av elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Inkluderande SFI (Svenska för invandrare)
Närvarorätt i styrelse och nämnd för förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare
Utveckla boendet genom att erbjuda kollektivhusboende
Bilpool obligatorisk för samtliga förvaltningar
Rekrytering Räddningstjänsten
Obesvarade medborgarförslag
Policy för HBTQ+
Ny simhall
Anpassade öppettider på återvinningscentralerna
Dubbel markanvisning för bostadsbyggande

Elin Bååth (Fi)
Eva Gahnström (C)
Elin Bååth (Fi)
Lena Grund (L)
Elin Bååth (Fi)
Elin Bååth (Fi)
Brittis Benzler (V)
Inger Harlevi (M) och Anna Hrdlicka (M)
Anna Hrdlicka (M)
Robin Storm (M) och Anna Hrdlicka (M)
Elin Bååth (Fi)
Ulf Klasson (L)
Anna Hrdlicka (M)
Lars Thomsson (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)

Nya procedurregler för regionfullmäktiges sammanträden
Utfasning av mikroplast
Arbetstillfällen för personer med funktionshinder
Kvalificerad vård i livets slutskede

Elin Bååth (Fi)
Margareta Benneck (M) och Mats Hedström (M)
Anna Hrdlicka (M)

Motioner och medborgarförslag under beredning hos regionstyrelsen februari 2015

Medborgarförslag

Reg.datum

Uppmuntra idrottare som har tagit SM-medalj

2014-06-18

Ärendenr.
RS 2014/354

2015-10-15

RS 2015/632

2016-03-17

RS 2016/183

2016-05-04

RS 2016/335

Regionens företag bör struktureras som en platt organisation så att
personalens kompetens tas till vara i ledningen av verksamheten
Om Region Gotlands matpolicy avseende religiöst märkt mat till
skolbarn m.m.
Att låta Gotland bestå av endast en valkrets i ordinarie val till
fullmäktige 2018

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-06-20

Handlingar till

Ärende 30

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
• Mats Englunds medborgarförslag om att flytta trygghetspatrullen i Roma till f.d.
vårdcentralens lokaler (inkom 2016-04-28) RS 2016/310
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden.
• Sara Lidqvists medborgarförslag om att låta Gotland bli en enda valkrets
(inkom 2016-05-03) RS 2016/335
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Glenn Axells medborgarförslag om mat till travbanans hästar på Skrubbs
(inkom 2016-05-10) RS 2016/346
Presidiets förslag: Medborgarförslaget överlämnas för kännedom till
Länsstyrelsen Gotlands län och Gotlands travsällskap.
Motivering: Det är inte Region Gotland som ansvarar för djurskyddet på
Gotland utan det är den statliga myndigheten Länsstyrelsen Gotlands län.
• Birgitta Waldenströms medborgarförslag om en s.k. Bondens marknad i Visby
(inkom 2016-05-23) RS 2016/370
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Irene Magnussons medborgarförslag om att ompröva socialnämndens beslut om
höjning av kostnaden för matportioner (inkom 2016-05-30) RS 2016/388
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden.
• Gunnar Petterssons medborgarförslag om att återställa de utdikade våtmarkerna
(inkom 2016-06-01) RS 2016/391
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Gunilla Schentz’s medborgarförslag om en rulltrappa vid domkyrkan (inkom
2016-06-03) RS 2016/398
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2016-04-28
REGION GOTLAND

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

A^

fÄrt
i^.
reS
Kvc (2 u t
^'

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

(x]
l l

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

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress
Postadress

H A-T3

>^c / Y £

E-postadress

V u n Js*,

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

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Änr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2016 -05- O 3
REGION GOTLAND

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

Att låta Gotland bestå av endast en valkrets i
ordinarie val til fullmäktige 201 8.

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.

Den nuvarande uppdelningen i tre valkretsar på
Gotland är inte längre relevant. Det syns tydligt i att
inget parti har haft olika valsedlar i de olika
valkretsarna till de senaste valen. En övergång till en
valkrets skulle innebära att varje röst som läggs i
valet till fullmäktige på Gotland skulle bli lika mycket
värd och därmed återspegla folkviljan på bästa sätt.
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

Q<]
Q

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

Namnteckning-—-

2016-04-29
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Namnförtydligande

**
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Sara Lidavist
Adress

Toffelgränd 3
Postadress

623 51 Hemse
E-postadress

sara@lidqvist.se
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Till

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2016 -05- 10
REGION GOTLAND

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

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

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

Datum

Namnfortydligande
Adress

£<2t
Postadress
E-postadress

fT

k\ C n

mn

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

MEDBORGARFÖRSI

Gotland

Änr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2016 -05- 2 3
REGION GOTLAND

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

L//c/
Motivering

Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[E]
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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

NajBrrtirakning

~ ~

Namnförtydligande
Adress
Postadres
E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2016 -05- 3 O
REGION GOTLAND

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

0st

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information'om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

(x]
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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

Namnteokning
Namnförtyafigande

Adress
Postadress
E-postadress
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Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011 -03-01

Sidan 1 av 2
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Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2016-06- 01
REGION GOTLAND

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

Sen slutet av 1800-talet har vi dikat ut och torrlagt
åtskilliga tunnland av träsk och myrar. Skulle vi inte
kunna återställa en del av dessa? Se bif.
medborgarförslag.
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.

Väldsnaturfonden har mål med att höja kvaliteten
och öka antalet vårmarker. EU har ramavtal för
vatten. Sveriges regering har slagit fast att bevara,
återställa skogar, våtmarker... till 2020

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 iRt&jcan behandlas som ett medborgarförslag.

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

medborgarförslag
l Sverige ser vi tillgången på vatten som en självklarhet. Vatten är en av människans basala behov utan det kan vi inte överleva.
Just nu är vatten en bristvara på Gotland även i delar av östra Sverige. Där kan man dock nå orter
som har vattenbrist med bil. Tom Öland - där har man dragit en vattenledning från Kalmar. Men till
Gotland når ingen vattenledning - vi får klara oss själva.
Sen slutet av 1800-talet har vi dikat ut och torrlagt åtskilliga tunnland av träsk och myrar. 10% av
Gotlands yta var innan utdikningarna våtmarker finns det uppgifter som säger. Skulle vi inte kunna
återställa en del av dessa träsk och myrar? Kan vi göra dricksvatten av vatten från Tingstäde och
Bästeträsk kan vi väl även göra drickbart vatten från återställda t.ex Martebomyr, Mästermyr och
Lina myr. Dessutom höjs väl grund vätte n nivå n när man återställer myrar och träsk? En annan positiv
effekt blir att Naturvårdsverkets miljömål "Myllrande våtmarker" kommer närmare.
Det finns idag många länsstyrelser i landet som jobbar med att återställa våtmarker - naturens egna
reningsverk, l Finland har man ett projekt med EU-medel för att återställa stora våtmarker.
Världsnaturfonden har mål med att samarbeta med att höja kvalitén på och öka antalet våtmarker i
Sverige. EU har ramdirektiv för vatten som anger vad EU-länderna minst ska klara som gäller
vattenkvalite' och tillgång på vatten. "Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i
landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden" Riksdagens definition av
miljö kvalitetsmålet. Sveriges regering fastslår i Mål 15.1. Till 2020 bevara, återställa och hållbart
använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystem, särskilt skogar, våtmarker, berg
Att säkerställa Gotlands behov av rent vatten kommer att ta lång tid - men man måste börja nån
gång. Med denna propå vill jag att Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland startar operation
"återställa en del av de utdikade våtmarkerna" så snart som möjligt.
Vad ska vi med kryssningskaj, bra förbindelser till fastlandet, Sveriges bästa råvaror till mat om vi inte
harvatten?

Visby 20160527

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

q
l/,'

(, >' C l 0

^

7<v

j

o/

;^-s >=•«•

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

Q

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

Namnteckning
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lf Namsförtydliga/ide.
Adress
Postadress
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Välkommen med ditt medborgarförslag
Alla som bor - är folkbokförda - på Gotland kan lämna medborgarförslag.
Regionfullmäktige fattar beslut om medborgarförslag som är av större vikt för regionen.
Övriga medborgarförslag kan fullmäktige överlämna till regionstyrelsen eller andra
nämnder att fatta beslut om. Särskild blankett ska skriftligen undertecknas och skickas in.
Allmän information

Den som är folkbokförd på Gotland, far sedan halvårsskiftet 2004, väcka förslag i
fullmäktige, s.k. medborgarförslag. Detta gäller såväl barn och ungdomar som personer
med utländsk bakgrund som inte har kommunal rösträtt. Denna förslagsrätt tillkommer
endast folkbokförda, inte föreningar, foretag eller liknande. Begreppet medborgarförslag
används för att skilja förslaget från de motioner som lämnas av fullmäktiges ledamöter.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges
befogenhetsområde. "Fullmäktige beslutar i frågor av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt för kommunen", t.ex. val av ledamöter i nämnder och ansvarsfrihet för dem,
budget, skatt, mål och riktlinjer samt taxor.
Medborgarförslag som rör myndighetsutövning och enskilda personer behandlas inte av
fullmäktige. Fullmäktige beslutar inte heller i nämndernas löpande förvaltningsfrågor t.ex.
gatubelysning, parkeringsfrågor, hastighetsbegränsningar, renhållning, äldrevård o.s.v. Om
ett sådant medborgarförslag ställs kan det av regionfullmäktige överlämnas till
regionstyrelsen eller berörd nämnd att självständigt fatta beslut om.
Endast ett förslag kan lämnas per medborgarförslag. Önskar du lämna flera förslag, skall
ny blankett användas.
För att styrka att förslagsställaren är folkbokförd på Gotland ska medborgarförslaget vara
skriftligt, egenhändigt undertecknat av en eller flera personer, ha namnförtydligande och
adress. Förslaget ska skrivas på den särskilda blankett som finns på Region Gotlands
hemsida. Denna finns även att hämta i receptionen på Rådhuset, Visborgsallén 19 i Visby,
att beställas per tel. 26 96 40 eller 26 93 18. Blanketten kan sedan lämnas på samma ställe,
eller vid ett av regionfullmäktiges sammanträden. Blanketten på Region Gotlands hemsida
kan fyllas i elektroniskt, men måste skrivas ut, undertecknas och lämnas in. Postadressen
är: Regionfullmäktige, Region Gotland, 621 81 Visby.
Vad händer med medborgarförslaget

När förslaget kommer in till regionfullmäktige blir det en allmän handling och diarieförs.
Förslaget bereds av regionfullmäktiges presidium som på nästkommande sammanträde
föreslår regionfullmäktige om de ska behandla ärendet själva eller om detta ska överlämnas
till regionstyrelse eller berörd nämnd. Vid överlämnandet ansvarar berörd nämnd och fattar
eget beslut.
Förslagsställaren kommer att underrättas om när medborgarförslaget kommer att tas upp
för beslut. Förslagsställaren har inte någon yttranderätt i regionfullmäktige, regionstyrelsen
eller i någon av Region Gotlands nämnder.
Inkomna medborgarförslag bör beredas inom ett år och samma regler gäller som för
motioner. Två gånger per år redovisas i regionfullmäktige de förslag som inte blivit
avslutade.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-06-20

Handlingar till

Ärende 31

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktige har vid idigare sammanträde, till olika nämnder
överlåtit (delegerat) nedanstående medborgarförslag för beslut. Dessa
återkommer nu för kännedom och anmälan till regionfullmäktige.

Innehåll
•

Jan Cederlunds medborgarförslag om medborgarförslag om att inte använda
dricksvatten vid sopning av gator RS 2014/135
• Tekniska nämnden 2016-05-25, § 113
• Medborgarförslag (inkom 2014-03-04)

• Ola Hafdells medborgarförslag om att avskaffa delade turer m. m. inom
Region Gotland RS 2015/30
• Regionstyrelsen 2016-04-28, § 83
• Medborgarförslag (inkom 2015-01-19)
• Björn Erikssons medborgarförslag om att införa det fastighetsnära systemet,
FNI RS 2015/253
• Tekniska nämnden 2016-05-25, § 112
• Medborgarförslag (inkom 2014-04-14)
• Leif Gustafssons medborgarförslag om skärpta regler för beslut av
medborgarförslag RS 2015/346
• Regionstyrelsen 2016-04-28, § 82
• Medborgarförslag (inkom 2015-05-20)
• Jennifer Nilssons medborgarförslag om gratis cykelhjälmar RS 2015/604
• Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26, § 47
• Medborgarförslag (inkom 2015-10-17)
• Bernt Herlitz’s medborgarförslag om att låta staket runt kolonilotterna vara
kvar med öppen grind RS 2016/26
• Tekniska nämnden 2016-04-27, § 89
• Medborgarförslag (inkom 2016-01-14)

Tekniska nämnden 2016-05-25

Protokoll

TN §

113

Medborgarförslag. Spara vatten vid sopning av
gator, använd renat vatten från reningsverket

AU §

53

Dnr TN 2014/945

Tekniska nämndens beslut


Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden


Medborgarförslaget avslås då avståndet är för långt mellan Skarphäll och
Reningsverket.



Gata- och parkavdelningen har börjat använda ett uttjänt dricksvattenhål som
finns på Tjelvarvägen.

Jan Cederlund har inkommit med ett medborgarförslag att använda renat vatten från
reningsverket när man sopar upp grus från vägarna i stället för att använda dricksvatten.
Bedömning
Medborgarförslaget bifalls inte på grund av att avståndet mellan utgångsplatsen, Skarphäll och Reningsverket, ligger på var sin sida av staden.
Men vi har börjat använda ett uttjänt dricksvattenhål som finns på Tjelvarvägen. Anläggningen har kompletterats med pump och avtappningsmöjligheter för att kunna fylla
maskinerna med vatten så att vi inte behöver använda dricksvatten för detta ändamål.

___
Protokollsutdrag:
RS, förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2014 -03- O k
REGION GOTLAND

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

VÄT

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

Regionstyrelsen 2016-04-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-04-05

Rs § 83
Au § 85

Medborgarförslag. Avskaffa delade turer m.m. inom Region
Gotland
RS 2015/30

- Medborgarförslag 2015-01-19
- Ledningskontoret 2016-03-21

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets redogörelse för arbetet
med att minska antalet delade turer och oönskade deltider.

Ola Hafdell föreslår i ett medborgarförslag att ”delade turer skall tas bort från Region
Gotland. Alla nya tjänster skall vara heltid vid nya anställningar. Så Region Gotland kan
bli en attraktiv arbetsgivare”.
Delade turer finns inom socialförvaltningen. Vid kartläggning av nuläget i socialförvaltningen kan konstateras att delade turer förekommer främst inom äldreomsorgen
och då inom hemtjänst dag och särskilt boende. Delad tur definieras som arbetspass
med en längre rast (minst tre timmar) under arbetsdagen. T.ex. arbete: 7-12 rast: 12-16
och arbete: 16-20.
Socialförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för att minimera antalet delade turer
som bl.a. handlar om att alltid se över möjligheten att minimera andelen delade turer vid
förändrat bemanningsbehov och att utarbeta schema utan delade turer och med höga
sysselsättningsgrader.
Med tanke på de ekonomiska förutsättningarna är det i dagsläget inte möjligt att helt ta
bort deltidsanställningar eller delade turer. Däremot går det även i ekonomiskt kärva
tider hålla kvar inriktningen att så långt det är möjligt anställa medarbetare på heltidsanställningar och undvika delade schematurer. I förlängningen kommer det också att
vara nödvändigt om man ska kunna rekrytera och behålla medarbetare.
Ledningskontorets bedömning är att medborgarförslaget besvaras genom redovisningen
av arbetet med att minska antalet delade turer och oönskade deltider.
Socialförvaltningens handlingsplan bifogades kallelse till regionstyrelsen sammanträde.
Uppföljning redovisas i samband med delårsrapport 2:2016.
Expedieras:

Förslagsställaren
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/30

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Mats Magnusson

Datum 21 mars 2016

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Avskaffa delade turer m m inom Region
Gotland
Förslag till beslut

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets redogörelse för arbetet
med att minska antalet delade turer och oönskade deltider.
Bakgrund

Ola Hafdell föreslår i ett medborgarförslag att ”delade turer skall tas bort från Region
Gotland. Alla nya tjänster skall vara heltid vid nya anställningar. Så Region Gotland
kan bli en attraktiv arbetsgivare”
I den politiska majoritetens avsiktsförklaring framgår att möjligheten att arbeta heltid
är en viktig del i arbetet att bli en attraktiv arbetsgivare.
Visionen är att regionen inte har några oönskade deltider. Målvärdet i styrkortet är att
98 % av medarbetarna ska ha önskad sysselsättningsgrad.
Delade turer
Delade turer finns inom socialförvaltningen. Vid kartläggning av nuläget i
socialförvaltningen kan konstateras att delade turer förekommer främst inom
äldreomsorgen och då inom hemtjänst dag och särskilt boende. För hemtjänsten
konstateras att huvuddelen av grupperna har delade turer på schemat, främst på
helgen. För särskilt boende konstateras att omkring hälften av boendena har delade
turer på schemat, främst på helgen.
Delad tur definieras som arbetspass med en längre rast (minst tre timmar) under
arbetsdagen. Tex arbete: 7-12 rast: 12-16 och arbete: 16-20.
Socialförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för att minimera antalet delade
turer som bl a handlar om att alltid se över möjligheten att minimera andelen delade
turer vid förändrat bemanningsbehov och att utarbeta schema utan delade turer och
med höga sysselsättningsgrader.

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 2015/30

Heltidsanställningar
I kartläggningen i samband med bokslut 2015 har 63 medarbetare i Region Gotland
angett att de skulle önska högre sysselsättningsgrad. Det innebär att ca 99% av
medarbetarna har önskad sysselsättningsgrad. Målvärdet i styrkortet uppnås.
Att 99% har önskad sysselsättningsgrad innebär inte att andelen heltider ligger på den
nivån.
Möjligheten att inrätta heltidsanställningar och att få bort delade turer i scheman är
två delar av samma problematik.
Att enbart inrätta heltidsanställningar och helt eliminera delade turer är en balansgång
mellan ekonomiska förutsättningar och personalpolitiska ambitioner.
Med tanke på de ekonomiska förutsättningarna är det i dagsläget inte möjligt att helt
ta bort deltidsanställningar eller delade turer. Däremot går det även i ekonomiskt
kärva tider hålla kvar inriktningen att så långt det är möjligt anställa medarbetare på
heltidsanställningar och undvika delade schematurer. I förlängningen kommer det
också att vara nödvändigt om man ska kunna rekrytera och behålla medarbetare.
I regionens styrkort är frågan om sysselsättningsgrad en framgångsfaktor och i
jämställdhetsplanen framgår att förvaltningarna ska arbeta med åtgärder för att
minimera oönskade deltider.

Bedömning

Ledningskontorets bedömning är att medborgarförslaget besvaras genom
redovisningen av arbetet med att minska antalet delade turer och oönskade deltider.

Peter Lindvall
Regiondirektör

2 (2)

Tekniska nämnden 2016-05-25

Protokoll

TN §

112

Medborgarförslag - Regionen borde erbjuda
systemet Fastighetsnära insamling (FNI)

AU §

52

Dnr TN 2015/1689

Tekniska nämndens beslut


Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden


Medborgarförslaget besvaras med teknikförvaltningens bedömning.

Björn Eriksson föreslår i ett medborgarförslag att Region Gotland borde undersöka att
erbjuda systemet som kallas Fastighetsnära insamling (FNI) vilket erbjuds av flera
kommuner.
Som motivering skriver Björn Eriksson att han ser en möjlighet för många parter eftersom rapporter visar att vi återvinner mer med FNI, vilket är bra för miljön, vi spar tid
samt slipper mellanlagring inomhus. Detta borde även vara bra för fritidshusägare då
våra återvinningscentraler inte har öppet alla helger.
Bedömning
Teknikförvaltningen bedömer att Region Gotland bör avvakta beslut om eventuella
förändringar i lagstiftningen. Kommande beslut kan innebära förändringar i bland annat
ansvarsfördelning och förutsättningar för insamlingssystemet för förpackningar och
tidningar. Därefter kan regionen göra övervägningar om att införa och erbjuda fastighetsnära insamling från en- och tvåbostadshushåll utifrån behov och aktuella förutsättningar.
Teknikförvaltningen tolkar att medborgarförslaget avser fastighetsnära insamling av
förpackningar och tidningar från hushåll.
Ansvaret för förpackningar och tidningar regleras genom ett så kallat producentansvar.
Det innebär att producenterna är skyldiga att samla in och återvinna förpackningar och
tidningar. Med producenter menas företag som tillverkar, säljer eller importerar förpackningar eller förpackade varor. Insamlingen organiseras av bolaget Förpackningsoch tidningsinsamlingen (FTI).

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tekniska nämnden 2016-05-25

Protokoll

TN § 112 forts
Insamlingssystemet på Gotland består av 20 återvinningsstationer på 14 orter. Sju av
stationerna är lokaliserade inom Region Gotlands återvinningscentraler.
Fastighetsnära insamling sker dessutom från de flesta flerfamiljshus genom att fastighetsägare köper tjänsten genom FTIs insamlingsentreprenör. Cirka 10 800 lägenhetshushåll på Gotland är idag anslutna till FNI.
Insamlingsnivån för förpackningar och tidningar på Gotland är jämförelsevis mycket
hög, ca 161 kg per person 2015 enligt uppgifter från FTI.
Producentansvaret för förpackningar och tidningar är under utredning där förslaget är
att överföra ansvaret för själva insamlingen till landets kommuner. Ett utkast till utredningsförslag har nyligen överlämnats till Miljödepartementet.

___
Protokollsutdrag:
RS, förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Änr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2015 -04-1 k
REGION GOTLAND

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

Jag anser att Region Gotland borde undersöka att
erbjuda systemet som kallas Fastighetsnära
insamling (FNI) som idag redan erbjuds av flera
kommuner och främjar många parter.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Jag ser en möjlighet för många parter om regionen
erbjuder Fastighetsnära insamling (FNI). Rapporter
visar att vi återvinner mer med Fastighetsnära
insamling vilket är väldigt bra för miljön. Vi spar tid
samt slipper mellanlagring inomhus. Detta borde
även vara positivt för våra fritidshusägare då våra
ÅVC inte har öppet alla helger, vilket efterfrågas.
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 ni.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du ärJiiJkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan pehandljas som ett medborgarförslag
Datum

Namnteckning
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Namnförtydliganäe
/

Biörn Eriksson
Roma Uppenbys 823
622 54 Romakloster
biorn.i.eriksson@hotmail.com

Adress

Postadress

E-postadress
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Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-04-05

Rs § 82
Au § 84

Medborgarförslag. Inför skärpta regler för beredning och beslut av
medborgarförslag
RS 2015/346

- Medborgarförslag 2015-05-20
- Ledningskontoret 2016-03-03

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

I ett medborgarförslag från Leif Gustafsson föreslås att det ska införas skärpta regler för
beredning och beslut av medborgarförslag.
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås med motiveringen att de
påpekade långa svarstiderna numera har minskat och att de flesta förslagen är besvarade
inom ett år.
Expedieras:

Förslagsställaren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

MEDBORGARFÖRSLÅG
Änr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2015 -05- 2 O
REGION GOTLAND

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

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

Se bilaga 1 b

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

Ixj
Q

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

2015-05-19

Adress

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

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011 -03-01

Sidan 1 av 2

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

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

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2015/346
3 mars 2016

Per Lundin

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Inför skärpta regler för beredning och
beslut av medborgarförslag
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag från Leif Gustafsson föreslås att det ska införas skärpta regler
för beredning och beslut av medborgarförslag.
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås med motiveringen att de
påpekade långa svarstiderna numera har minskat och att de flesta förslagen är
besvarade inom ett år.
Ärendebeskrivning

Leif Gustafsson föreslår att det ska införas skärpta regler för beredning och beslut av
medborgarförslag.
Förslagsställaren anser att:
1. Ett medborgarförslag skall beredas och beslutas inom ett år efter inlämnandet.
2. Vid en ev. komplicerad beredning kan tidsfristen förlängas efter samråd med
förslagsställaren.
3. Beslutet skall vara antingen bifall eller avslag och väl motiverat.
4. Om medborgarförslaget är otydligt eller handlar om förslag som regionen inte
råder över skall förslaget återremitteras till förslagsställaren för revidering
omgående.
Ledningskontoret håller med förslagsställaren om att det kan förekomma långa
svarstider, som sträcker sig längre än ett år. I kommunallagens 5 kap. 33 § står det att
”En motion eller medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som
framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
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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

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2015/346

Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.”
Flera gånger har just detta påpekats i fullmäktige och det har även i protokoll från
fullmäktige utgått uppmaningar till nämnderna om vikten av kortare svarstider på
medborgarförslagen. Uppföljning av detta har även av regiondirektören gjorts ut till
förvaltningarna. Ledningskontoret bedömer att detta fått effekt och att svarstiderna
från nämnd kortats ned.
De medborgarförslag som inte har avgjorts redovisas vid två tillfällen per år i
regionfullmäktige.
Vad gäller avskrivning av ärendena så har fullmäktige ställt sig tveksamt till detta med
motivering att alla medborgarförslag ska besvaras och en nämnd inte ska ha
möjlighet att låta bli att svara genom att ”ligga” på ett ärende längre tid än ett år.
Vid respektive förvaltnings handläggning av ärenden är den gängse gången att förslag
till beslut helst bör vara av arten avslag eller bifall. I tjänsteskrivelsen ska en
bedömning lämnas som vägledning inför det, i slutändan, politiska beslutet.
Fullmäktige har och använder sig även av möjligheten att direkt besluta om ett
medborgarförslag ska beredas eller inte – om det är en angelägenhet för Region
Gotland och något som man råder över.
Allmänt om medborgarförslag

Den som är folkbokförd på Gotland, får sedan halvårsskiftet 2004, väcka förslag i
regionfullmäktige. De kallas för medborgarförslag.
Denna rättighet gäller såväl barn och ungdomar som personer med utländsk
bakgrund som inte har kommunal rösträtt. Denna förslagsrätt tillkommer endast
folkbokförda, inte föreningar, företag eller liknande. Begreppet medborgarförslag
används för att skilja förslaget från de motioner som lämnas av regionfullmäktiges
ledamöter.
Det är regionfullmäktige som fattar beslut om medborgarförslag som är av större vikt
för Gotland. Övriga medborgarförslag kan regionfullmäktige överlämna till
regionstyrelsen eller andra nämnder att fatta beslut om.
Vid årsskiftet 2015 har Region Gotland fattat beslut om drygt 650 medborgarförslag,
sedan starten vid halvårsskiftet 2004.
Alla beslutade medborgarförslag är utlagda på Region Gotlands hemsida
http://www.gotland.se/15125. Där finns även den blankett som ska användas för att
lämna in ett medborgarförslag. Under detta år är målsättningen att denna ska kunna
lämnas in elektroniskt med e-identifiering (bank-id eller motsvarande).
Kostnader för ett medborgarförslag

Ledningskontoret har försökt att beräkna kostnaden för ett ”genomsnittligt”
medborgarförslag, från att det lämnats in till dess att ett politiskt beslut har fattats
och förslagsställaren har fått detta besked.
De försiktiga och inte helt lätt genomförbara beräkningar som har gjorts visar på en
kostnad på drygt 10 000 kr per förslag. Detta under förutsättning att förslaget har
delegerats till nämnd för avgörande och beslut.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2015/346
Bedömning

Ledningskontoret anser att medborgarförslag fyller sitt syfte att ge allmänheten en
möjlighet att göra sin röst hörd och att i någon mån kunna påverka den förda
politiken i Region Gotland. Inkomna medborgarförslag har i en del fall inte blivit
åtgärdade inom den föreslagna tidsrymde på ett år. Detta är olyckligt och påpekanden
om detta har gjorts av regionfullmäktige, men även av ledningskontoret, till
nämnderna och deras förvaltningar. Kontoret bedömer att det har skett en
förbättring sedan detta påtalats.
Det är dock på sin plats att åter igen påpeka vikten av att inlämnade medborgarförslag bereds och får ett politiskt beslut innan ett år har gått.
Ledningskontoret förslår att regionstyrelsen avslår medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2015-05-20
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Förslagsställaren
Alla nämnder
Anmäls efter beslut till fullmäktige
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-04-12

BUN § 47
Au § 39

Medborgarförslag. Gratis cykelhjälmar till eleverna på
gymnasiesärskolan
BUN 2015/788

- Medborgarförslag överlämnat av Fullmäktige
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-24

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i november, 2015, att överlämna
medborgarförslag om gratis cykelhjälmar till eleverna på gymnasiesärskolan, till barnoch utbildningsnämnden för avgörande.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har utarbetat svar på medborgarförslaget. Av
svaret framgår bland annat att förslaget är bra för att det kanske skulle betyda att fler
använder cykelhjälm. Dock har Region Gotland ont om pengar och de pengar som
barn- och utbildningsnämnden har ska användas till bra skola för alla barn.
Förvaltningen har förhoppning om att användandet av cykelhjälmar ska öka genom att
skolorna undervisar i trafik och cykelsäkerhet och föreslår att medborgarförslaget
besvaras med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottet föreslog, i enlighet med förvaltningen, att medborgarförslaget anses
besvarat med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Expedieras: Förslagsställaren samt för kännedom regionstyrelsen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Änr

Region

MEDBORGARFÖRSLA1G

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2015 -10- O 7
REGION GOTLAND

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

Hej! vi på gymnasiesärskolan Desideria vill ha gratis
cykelhjälmar.

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

Vi har jobbat med trafik och cykelsäkerhet i en
temavecka. Och fler skulle använda cykelhjälm om
de var gratis, vi skulle spara pengar på färre olyckor
och minskad sjukvård. Och ni skulle kanske få en
sponsor att hjälpa till. Mvh år1.

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

f*]
l |

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

Namnteckn ing

2015- 10-01 Te/wvi/e^

/feen

Namnförtydligande

Jennifer Nilsson
iunqmansqatan125

Adress

Postadress

62152 visby
E-postadress

jennifernil567(5)qmail.com
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Rolf Andersson

Ärendenr BUN 2015/788
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum

24 mars 2016

Barn- och utbildningsnämnden

Medborgarförslag. Gratis cykelhjälmar till eleverna på
gymnasiesärskolan
Förslag till beslut

Medborgaförslaget anses besvarat med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Bakgrund

Jennifer Nilsson skriver i ett medborgarförslag att : ”vi på gymnasiesärskolan
Desideria vill ha gratis cykelhjälmar”.
Bakgrunden till förslaget är att gymnasiesärskolan Desideria, årskurs 1, har
jobbat med trafik och cykelsäkerhet i en temavecka och att eleverna i årskurs 1
anser att fler skulle använda cykelhjälm om det var gratis.
Förslagsställaren/förslagsställarna menar även att det skulle sparas pengar
genom färre olyckor och minskad sjukvård.
Bedömning

Region Gotland, precis som alla andra kommuner och landsting i Sverige,
måste rätta sig efter Kommunallagen. I början av Kommunallagen, andra
kapitlet, § 2 står det ”Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar
lika, om det inte finns skäl för något annat.” (Likställighetsprincipen)
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen kan inte se något skäl till att
gymnasiesärskolans elever skulle behandlas på något annat sätt än andra elever
på Gotland. Detta innebär att motsvarande förmån måste erbjudas alla
Gotlands elever. Det skulle betyda en mycket stor kostnad.
Region Gotland har ont om pengar. Barn- och utbildningsnämnden behöver
precis som alla andra nämnder spara. De pengar som barn- och
utbildningsnämnden har behöver användas till det allra viktigaste – bra skola
till alla barn och elever på Gotland. Det är också nämndens huvuduppdrag.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bun@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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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärendenr BUN 2015/788

Region Gotland

Genom bra utbildning i skolan om bland annat trafiksäkerhet så lär sig barn
och elever hur viktigt det är att använda cykelhjälm. Förvaltningen hoppas
därför att fler och fler kommer att använda cykelhjälm för att det är viktigt!
För barn under 15 år är det inte, enligt lag, tillåtet att cykla utan hjälm. Det är
föräldrarnas och/eller vårdnadshavarnas ansvar att se till att barnen inte cyklar
utan hjälm..
Sammanfattning

Förslaget är bra för att det kanske skulle betyda att fler använder cykelhjälm.
Region Gotland har ont om pengar. De pengar som barn- och
utbildningsnämnden har ska användas till bra skola för alla barn (löner till
lärare, lokaler, skolmat, skolskjuts med mera). Genom att skolorna undervisar i
trafik och cykelsäkerhet hoppas vi att alla själva köper och använder
cykelhjälmar för att det är så viktigt!

Rolf Andersson
Handläggare

Anders Jolby
Skoldirektör
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Tekniska nämnden 2016-04-27

Protokoll

TN § 89

Medborgarförslag om att låta staketet runt
kolonilotterna vara kvar med öppen grind

AU §

TN 2016/701

39

Tekniska nämndens beslut


Enligt arbetsutskottets förslag.

Yrkanden
Eva Gahnström (C) föreslår att medborgarförslaget bifalls såtillvida att förändringarna
sker etappvis, utvärderas stegvis och att man börjar med att hålla befintliga grindar
öppna.
Ordförande yrkar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden


Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Yrkanden
Eva Gahnström (C) och Bo Ekelund (M)föreslår att medborgarförslaget bifalls såtillvida att
förändringarna sker etappvis, utvärderas stegvis och att man börjar med att hålla befintliga
grindar öppna.
Ordförande yrkar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämndens arbetsutskott
bifaller förvaltningens förslag.
Bernt Herlitz föreslår i ett medborgarförslag att Region Gotland inte bör lägga pengar
på att montera ner befintliga staket runt kolonilotter med tanke på det ansträngda
ekonomiska läget inom regionen.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tekniska nämnden 2016-04-27

Protokoll

Forts § 89
Förslagsställaren föreslår istället att 3-4 öppna portar skulle finnas för allmänhetens
tillgång till området. Förslagsställaren jämför frågan med att en rivning av ringmuren
inte skulle vara aktuellt för bättre tillgänglighet till innerstaden.
Bedömning
Genom att förbättra tillgängligheten till de odlingsområden som ligger på Region
Gotlands mark, ser teknikförvaltningen totalt en större vinst för allmänheten jämfört
med den kostnad det innebär att montera ner och sätta en nytt, lägre staket. Ett område
som allmänheten har möjlighet att besöka ger inspiration till odling samt rekreation som
kan leda till förbättrad folkhälsa, medan ett område inhägnat med högt staket och
taggtråd förmedlar en otrevlig och hotfull stämning. Att ha höga staket och taggtråd
runt koloniområden på kommunal mark är en ovanlighet sett till hur det ser ut i andra
kommuner i Sverige.
Förvaltningen bedömer inte att tillgängligheten till ett koloniområde med staket runt
och tillgängligheten till innerstaden med norra Europas bäst bevarade stadsmur och en
central del i Visby världsarv, Ringmuren runt är två jämförbara aspekter.
Teknikförvaltningen planerar att montera ner staketet etappvis vilket innebär att
kostnaden fördelas på flera år. Teknikförvaltningen planerar också att genomföra denna
åtgärd i överenskommelse med koloniföreningen som är verksam på området. Åtgärden
innebär inte någon ekonomisk omfördelning och inga nya kostnader för förvaltningen
eftersom förvaltningen har en befintlig budget som är riktad till att skapa en trevlig och
inbjudande närmiljö för allmänheten. Förvaltningen beslutar vilka åtgärder som ska
vidtas inom ramarna för budgeten, för att arbeta mot det målet.

___
Protokollsutdrag
RS, förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-06-20

Handlingar till

Ärende 32-42

Interpellationer
Innehåll
• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Anna Hrdlickas (M)
interpellation om arbetsgrupp för att stoppa gentrifieringen av Visby
innerstad. RS 2016/320
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Johan Thomassons
(L) interpellation om parkeringsavgifter. RS 2016/312
• Regionrådet Meit Fohlins (S) svar på Anna Hrdlickas (M) interpellation om
kommunal service. RS 2106/321
• Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzlers svar på Lars
Thomssons (C) interpellation om planerna för Västerhejde skola. RS 2016/322
• Socialnämndens ordförande Maria Björkman (S) svar på Anna Hrdlickas (M)
interpellation om sjukskrivningar inom hemtjänsten. RS 2016/323
• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Elin Bååths (Fi)
interpellation om helårskontrakt för studentbostäder. RS 2016/324
• Byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) svar på Mats
Hedströms (M) interpellation om Slitebadens annexbyggnad. RS 2016/317
• Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzlers svar på Anna
Hrdlickas (M) interpellation om ungas utbildning i naturvetenskap och
hantverk. RS 2016/318
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Lars Thomssons
(C) interpellation om parkeringsavgifter i Visby innerstad. RS 2016/319
• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Anna Hrdlickas (M)
interpellation om årets tillväxtkommun kontra parkeringsavgifter. RS 2016/325
• Byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) svar på Anna
Hrdlickas (M) interpellation om svartbyggen. RS 2016/313

Interpellation
Till
Om

Regionstyrelsen ordförande Björn Jansson
Arbetsgrupp för att stoppa gentrifieringen av Visby innerstad

Arbetsgrupp för att stoppa gentrifieringen av Visby innerstad
Ledningskontoret har föreslagit att det ska tillsätts en grupp som ska arbeta med strategiska fastigheter som Regionen Gotland äger i Visby innerstad. Bland dessa kan
nämnas Kulturskolans lokaler på Mellangatan och Björkanderska magasinet. Det
handlar om fastigheter som inom en snar framtid inte kommer att behövas för regionens egen användning.
Det förefaller också finnas en grupp som ska arbeta ”mot gentrifiering av Visby innerstad”. Gentrifiering är den process som innebär att äldre områden som blivit en
smula nergångna lockar investeringar som innebär att det som en gång var en ”sämre del av staden” nu blir det mest eftertraktade.
Denna process har redan pågått i många tiotals år i Visby och inleddes väl redan på
1970-talet. Andra mer kända exempel är Södermalm - där kvarteren runt Nytorget /
SOFO idag är det mest inne men för 30 år sedan sågs som rätt bedagade kvarter…
Gentrifiering innebär en socioekonomisk omvälvning, centrala billiga lägen förvandlas
och värdet stiger och med det flyttar de som en gång bodde där. Processen kan också ses i villakvarter runt Visby när yngre familjer flyttar in.
Det är politik som avgör om värdeskapande och utveckling av en plats ska förhindras
- för att allt ska vara som det är. Ett beslut att motverka gentrifiering är således ett politiskt beslut som ytterst måste underställas den politiska processen.
Om det finns en sådan grupp ....

Mina frågor till Björn Jansson är:
- Under vilken nämnd lyder denna grupp?
- Vilket är dess uppdrag?
- När redovisar gruppen sina resultat?

Anna Hrdlicka (M)

Interpellation till
Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
Med anledning av Tekniska nämndens senaste beslut gällande höjning av p-avgifterna i
Visby, samt införande av avgift från första minut.
-På vilka grunder ändrade man avgifterna och tiderna gällande parkering i Visby.?
-Vilken utredning ligger till grund för detta beslut?

-Har man med hänsyn till handeln och boende i Visby gjort någon typ av
konsekvensanalys?
Visby 2016-04-25
Johan Thomasson
Liberalerna på Gotland

Interpellation
Till:
Om:

Regionrådet Meit Fohlin
Välkommen till Gotland?

Välkommen till Gotland?
Vi får ju ofta frågan vad vi gör på vintern vi som bor på Gotland. Jag funderar snarast
på vad vi gör på sommaren - med kommunal service. Jag tänker på bygglov, avfall,
avlopp och annat som berör både fast boende och sommarboende. Frågor som
”bubblar upp” under sommardagar, när folk är på plats.
Under åren har det kommit flera förslag om servicetjänster som ska göra det lättare
för abonnenterna - jag tänker på sms-avisering av slamtömning - men det har inte
gillats av vare sig nämnd eller förvaltning.
Genom att finnas tillgängliga under den tiden folk finns här på ön kan vi kanske visa
poängerna med att faktiskt bo här. Att det inte är så krångligt som många får intryck
av när det inte når oss.
Min fråga till regionrådet är:
- Vad ser regionrådet kan förbättras när det gäller tillgänglighet till kommunal
service inom samhällsbyggnad under den tid då ön har flest besökare?

Anna Hrdlicka (M)

Interpellation
Till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (V)

Planerna för Västerhejde skola
Regionfullmäktige har beslutat om att investera i en ny skola på befintlig
plats i Västerhejde vid budgetbeslutet juni 2015. Det efter många och
svåra avvägningar, men beslutet togs enhälligt mycket på grund av att
behoven är så uppenbara och dagens skolbyggnader verkligen sjunger på
sista versen.
Nu har det framkommit att BUN själva valt att utreda Västerhejde skola
en gång till, trots tagna beslut! Detta samtidigt som BUN tagit det
kontroversiella beslutet att flytta Eskelhems mellanstadium till
Västerhejde. Samtidigt som fler och fler rapporter kommer om att dagens
provisoriska baracker, som stått på skolan i flera decennier, nu
bokstavligen håller på att ramla ihop.
Därför ställer jag följande frågor.
•

Gäller inte Regionfullmäktiges fattade beslut för Barn- och
utbildningsnämnden?

•

Varför vill BUN skjuta på denna investering ytterligare, när
tidsplanen redan från början var väldigt pressad?

•

Vad händer om dagens baracker döms ut av berörda
myndigheter?

Vänge 2016-04-25

Lars Thomsson

Interpellation
Till
Om

Socialnämndens ordförande Maria Björkman
Sjukskrivningar inom hemtjänsten

Sjukskrivningar inom hemtjänsten
Inom SONs verksamhetsområde finns hemtjänsten. Sjukskrivningstalen inom
hemtjänsten har på senare tid ökat till 11 % - en häpnadsväckande hög siffra.
Sjukskrivningar drabbar både de enskilda medarbetarna och brukarna - en olycklig
kombination av följdverkningar.
Situationen är oroande och vi undrar vad Socialnämndens ordförande avser att göra
för att åtgärda den uppkomna situationen.
Mina frågor till Maria Björkman är:
- Vad beror de höga sjukskrivningstalen på?
- Vad avser socialnämndens ordförande att göra för att åtgärda detta?

Anna Hrdlicka (M)

Interpellation:
Till:

Helårskontrakt för studentbostäder
Regionstyrelsens ordförande

I Visby är attraktiva studentlägenheter med trygga och varaktiga boendeförhållanden en bristvara.
Den största aktören för studentboenden är det kommunalägda bostadsbolaget Gotlandshem, som
kan erbjuda ca 200 studentboenden med heltidskontrakt. En annan stor aktör är ägarna av fastigheten “Soldaten 1” på Volontärsgatan, som består av 120 studentlägenheter.
I det ursprungliga bygglovet för Soldaten 1 beviljas uppförande av 120 studentbostäder. Ingenting
nämndes i detta bygglov om korttidsuthyrning, och på Region Gotlands hemsida publicerades följande uttalande:
“Studenterna som bosätter sig i de nya kvarteren kommer inte att bli utan bostad under
sommarmånaderna. Alla som vill bo kvar kommer att ha möjlighet att göra det. De lägenheter som blir tomma till somrarna kommer att hyras ut till turister.“
Källa: Kommunalråd tog första spadtaget”, sidan uppdaterad 2004-05-28, hämtad 2016-05-11, http://www.gotland.se/14713

Kort innan byggstart lämnades dock en kompletterande ansökan om bygglov in i vilken 80 av lägenheterna begärdes kunna nyttjas för korttidsuthyrning till turister. Denna komplettering godkändes av Byggnadsnämnden, och löftet som står att läsa på regionens hemsida bröts därmed.
Nu har det hela gått ännu längre, när nuvarande ägare, Fastighets AB Balder (genom bolaget Din
Bostad i Hasslanda AB) uppger att man f.o.m. 1. januari 2016 endast erbjuder kontrakt på läsår/termin till nya hyresgäster.
Min fråga/mina frågor är därför:
- Vilken bostadspolitik för studenter på Gotland driver Regionstyrelsen?
- Med vilken intention och i vilket syfte lät Region Gotland bygga 120 studentlägenheter på Soldaten 1, och varför lät man ändra i bygglovet efter byggstart?
- Vilka lagar/föreskrifter reglerar vilken typ av kontrakt som erbjuds studenter?
- Hur försvaras ändringen av boendeförhållanden f.o.m. 1. januari 2016 på Soldaten 1, i relation till
det beviljade bygglovet?
- Vilka avtal och förväntningar finns mellan Regionstyrelsen och nuvarande samt tidigare ägare av
Soldaten 1?

Elin Bååth, Feministiskt initiativ
2016-04-12

INTERPELLATION
Till: Byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom

BETR: Slitbadens annexbyggnad

Slitbadens annexbyggnad
Donnergymnasiet beviljades ett tillfälligt byggnadslov på 5 år för uppförande av
annexbyggnad som skolsalar för undervisningsändamål.
Slitebaden har sedan skolverksamheten upphörde haft två ägare som ansökt om att
annexet skulle kunna nyttjas till hotellverksamhet men fått avslag.
Annexet skulle vara nedmonterat och bortforslat senast nov. 2014 men står
fortfarande kvar.
Slitebaden har åter bytt ägare och i byggnaden finns nu sängutrustning där också
själva huvudbyggnaden har konverterats till ett HVB hem för ensamkommande
flyktingbarn.
Annexet står dessutom för nära grannfastigheten som också bytt ägare vilket
ytterligare innebär att annexet skall bort.
Jag vill nu veta följande:
När verkställs nedmonteringen och bortforsling av byggmodulerna?
Slite den 22 april 2016
Mats Hedström (M)

Interpellation
Till
Om

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Bentzler
Nyfiken på naturvetenskap, eller på hantverk?

Nyfiken på naturvetenskap, eller på hantverk?
I de gotländska tidningarna ser vi varje år i september bilder på de barn som går i
första klass och får berätta vad de ska bli när de blir stora. Bonde, hårfrisörska,
veterinär, lärare, cirkusartist, och en rad andra kända och mindre kända yrken och
drömmar presenteras. Jag undrar alltid hur det blir.
Vi vet dock att valen av yrken kommer att påverkas av både socioekonomiska
faktorer och kön. Flickor väljer traditionellt kvinnliga yrken och pojkarna manliga.
Könsfördelningen av de som studerar undersköterskeutbildningen respektive tekniskt
program är tydlig.
Vårt samhälle behöver låta drömmar förverkligas. Alla kan inte bli tv-ankare men
grupper som undersköterskor, snickare, civilingenjörer, sjuksköterskor, arkitekter,
rörmokare osv behövs idag och kommer att behövas när dessa 7-åringar ska välja
bana.
Tjejer kan bli ingenjörer och killar kan bli undersköterskor. Men vad gör skolan för att
visa förebilderna?

Mina frågor till regionrådet är:
- Vad vill du göra för att fler unga ska hitta sin plats i utbildningslandskapet.

Anna Hrdlicka (M)

Interpellation
Till Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)

Parkeringsavgifter i Visby innerstad
Tekniska nämnden har hastigt infört radikalt andra villkor för handel,
arbetande, studenter och boende i Visby innerstad när de tagit bort de 2
fria timmarnas parkering vintertid som gällt sedan tidigare. Detta riskerar
att leda till väldigt dramatiska och negativa konsekvenser för innerstan.
Många handlare funderar just nu på att flytta ur stan, andra kanske
tvingas lägga ned på grund av den försämrade tillgängligheten för till
exempel den sista kvarvarande livsmedelsbutiken.
Om 2 år så är nya kryssningskajen på plats. Är det tänkt att dessa
resenärer skall mötas av en död kuliss? Den risken är uppenbar när man
inför sådana radikala försämringar för företagandet innanför murarna som
nu görs.
Därför ställer jag följande frågor.
•

Varför införs så radikala förändringar av parkeringsavgifterna
året innan en större översyn skall ske i form av en
Parkeringsstrategi?

•

Varför införs de nya reglerna omedelbart och inte efter
sommaren 2016?

•

Vilken dialog har du haft med de företag och deras anställda som
drabbas av dessa beslut?

Vänge 2016-04-25

Lars Thomsson

Interpellation
Till:
Om:

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson
Årets tillväxtkommun 2018

Årets tillväxtkommun 2018
Parkeringsavgifter från första timmen i april. Det känns obegripligt onödigt.
Idag gapar Visby innerstads gator tomma på dagarna. Långt ifrån bilden av ”en
levande innerstad” som jag trodde att vi alla eftersträvar. Frågan som direkt infinner
sig är hur denna tomhet rimmar med Visby som en levande handelsplats, en stad där
affärsinnehavare och näringsidkare kan se en stadig tillströmning av kunder hela året.

Mina frågor till regionrådet är:
- Anser Regionrådet Jansson att parkeringsavgifter i Visby innerstad från första
minuten är en åtgärd i linje med att Gotlands ska bli årets tillväxtkommun 2018?
- Anser Regionrådet att detta gynnar eller straffar näringsidkarna i Visby
innerstad?

Anna Hrdlicka (M)

Interpellation
Till
Om

Byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom
Svartbyggebalans och proportionalitet

Svartbyggebalans
Under 2015 ställde moderaterna en interpellation om hur många svartbyggeärenden
som finns obehandlade hos BN. Vad vi förstår har antalet ärenden samlats i än större
högar sedan interpellationen ställdes.

Mina frågor till Byggnadsnämndens ordförande är:
- Hur många svartbyggnadsärenden finns idag obehandlade respektive under
handläggning?
- Hur väljer förvaltningen ut ärenden som ska drivas och på vilka grunder?

