Regionfullmäktige
KALLELSE

19 december 2016
Kallelsen med handlingar finns på internet www.gotland.se

Regionfullmäktige
kallas till sammanträde i
Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby

måndagen den 19 december 2016 kl. 13.00

w w w .gotland.se
Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Fyllnadsval för regionfullmäktige

3.

Utdelning av Region Gotlands kulturpris 2016
Utdelningen sker med början kl 14.30 i sammanträdeslokalen

4.

Olle Jansson, rektor vid Uppsala Universitet - Campus Gotland, informerar
om Campus Gotlands verksamhet samt om samarbetet mellan Region
Gotland och Uppsala universitet – Campus Gotland

5.

Anna Derwinger-Hallberg informerar om överenskommelse mellan staten
och Sveriges kommuner och landsting om stöd till riktade insatser inom
området psykisk ohälsa

6.

Revisorernas information

7.

Förlängning av Handlingsprogram 2014-2015 enligt lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor

8.

Hamntaxa 2017 för Region Gotlands hamnar

9.

Taxa för upplåtelse av offentlig plats

10.

Höjning av taxan för protetiska åtgärder

11.

Ny taxemodell för miljöbalkens U-verksamheter (mindre miljöfarliga
verksamheter utan anmälnings- eller tillståndsplikt)

12.

Reviderad timtaxa för miljöbalkens verksamhetsområden

13.

Ny taxemodell för verksamheter enligt plan- och bygglagen

14.

Reviderad timtaxa för verksamheter enligt plan- och bygglagen

15.

Information: Internbudget för nämnder

16.

Partistöd 2017

17.

Justering av principen för beräkning av förtroendevaldas arvoden

18.

Etablering ny förvaltning - finansieringsmodell

19.

Riktlinjer gällande jubileumsgåva

20.

Program med mål och riktlinjer för privata utförare

21.

Policy för gatukonst

22.

Bolagsordning i Gotlandshem värme AB samt ändrad styrelsesammansättning

23.

Kvalificerad vård i livets slutskede. Motion av Anna Hrdlicka (M)

24.

Fasa ut mikroplast. Motion av Elin Bååth (Fi)

25.

Håll Gotland rent. Motion av Eva Gahnström (C)

26.

Avsägelser och val

27.

Nyval i styrelser, bolag m.m. från och med 2017-01-01

28.

Medborgarförslag; nyinkomna

29.

Medborgarförslag; beslutade

30.

Medborgarförslag; ej avgjorda

31.

Motioner och medborgarförslag under beredning inom regionstyrelsen

32.

Anna Hrdlickas (M) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn
Jansson (S) om bostadsrättsföreningen Hermelinen i Åre

33.

Hannes Müllers (SD) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn
Jansson (S) om att Regions Gotland i möjligaste mån undvika annonsering
och prenumeration av Gotland medias produkter

34.

Anna Hrdlickas (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande
Tommy Gardell (S) om veckoparkering för enklare underhåll

35.

Stefan Nypelius (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn
Jansson (S) om erfarenheter av tidigare försålda fastigheter

36.

Stefan Nypelius (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn
Jansson (S) om riktlinjer vid försäljning av fastigheter

37.

Anna Hrdlickas (M) interpellation till byggnadsnämndens ordförande KarlAllan Nordblom (MP) om effektivitet i bygglovshanteringen

38.

Eventuella frågor

39.

Eventuella nya motioner och interpellationer

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se,
att hämtas i receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 93 35.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset,
Visborgsallén 19, Visby, för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av
regionfullmäktiges ärenden.
Visby den 10 december 2016
Bo Björkman
ordförande
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Handlingar till

Ärende 2

Fyllnadsval för regionfullmäktige
Innehåll

•

Ny ledamot i Regionfullmäktige 2016-12-19 – 2018-10-14 (efter Conny

Kristensen Gahnström, S)

(S)

•

Ny ersättare i Regionfullmäktige 2016-12-19 – 2018-10-14 (efter Filip
Reinhag, S)

(S)

•

Filip Reinhag, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby

Emma Cederlund, Furugatan 118, 621 44 Visby

Ny ledamot i Regionfullmäktige 2016-12-19 – 2018-10-14 (efter

Marianne Danfjorden, SD)

(SD) Rasmus Myrvälder, Stenkyrka Sudergårds 167, 624 42
Tingstäde

Anr

1/2

2016-11-24
Länsstyrelsen i
Gotlands län

REGION GOTLAND

PROTOKOLL
2016-11-23
Dnr: 201-3766-16

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
23 november 2016 till och med den 14 oktober 2018.
Kommun: Gotland
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ledamot: Filip Reinhag
Ny ersättare: Emma Cederlund
Avgången ledamot: Conny Kristensen Gahnström
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Visby
Ledamot

Ersättare

Hanna "Westerén
Lennart Petersson
Mona Magnusson
Meit Fohlin
LeifDahlby
Mikael Nilsson
Johnny Wiberg
Filip Reinhag *
Tommy Gardell
Aino Friberg Hansson

1. Alexandra Dahlberg
2. David Lindvall
3. Wiola Öst
4. Mats Sundin
5. Susanne Hafdelin
6. Magnus Ekström
7. Anita Klingvall
8. Greger Eneqvist
9. Boel Jomer
10. Bertil Eneqvist
11. Emma Cederlund *

Norra
Ledamot

Ersättare

Anneli Klovsjö
Eric Martell
Renée Lingström
Charlotte Andersson
Antonia Broén
Lena Eneqvist

1. Alexandra Dahlberg
2. David Lindvall
3. Wiola Öst
4. Mats Sundin
5. Susanne Hafdelin
6. Magnus Ekström
7. Anita Klingvall
8. Greger Eneqvist
9. Boel Jomer
10. Bertil Eneqvist
11. Emma Cederlund *

2/2

Södra
Ledamot

Ersättare

Björn Jansson
Bo Björkman
Linus Gränsmark
Torgny Ammunet
Tony Johansson

l. Alexandra Dahlberg
2. David Lindvall
3. Wiola Öst
4. Mats Sundin
5. Susanne Hafdelin
6. Magnus Ekström
7. Anita Klingvall
8. Greger Eneqvist
9. Boel Jomer
10. Bertil Eneqvist
11. Emma Cederlund *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Visborgsallén 4, 621 85 VISBY inom tio dagar
efter dagen för detta beslut.

Lena Norén

//Britt Silfvergren
Kopia till
Kommun/landsting: Region Gotland, Regionfullmäktige, Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Ny ledamot:
Ny ersättare:
Parti: Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Stenhuggarvägen 6, 621 53 Visby

Anr

1/2

2016-11-24
Länsstyrelsen i
Gotlands län

REGION GOTLAND

PROTOKOLL
2016-11-23
Dnr: 201-3766-16

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
23 november 2016 till och med den 14 oktober 2018.
Kommun: Gotland
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ledamot: Filip Reinhag
Ny ersättare: Emma Cederlund
Avgången ledamot: Conny Kristensen Gahnström
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Visby
Ledamot

Ersättare

Hanna "Westerén
Lennart Petersson
Mona Magnusson
Meit Fohlin
LeifDahlby
Mikael Nilsson
Johnny Wiberg
Filip Reinhag *
Tommy Gardell
Aino Friberg Hansson

1. Alexandra Dahlberg
2. David Lindvall
3. Wiola Öst
4. Mats Sundin
5. Susanne Hafdelin
6. Magnus Ekström
7. Anita Klingvall
8. Greger Eneqvist
9. Boel Jomer
10. Bertil Eneqvist
11. Emma Cederlund *

Norra
Ledamot

Ersättare

Anneli Klovsjö
Eric Martell
Renée Lingström
Charlotte Andersson
Antonia Broén
Lena Eneqvist

1. Alexandra Dahlberg
2. David Lindvall
3. Wiola Öst
4. Mats Sundin
5. Susanne Hafdelin
6. Magnus Ekström
7. Anita Klingvall
8. Greger Eneqvist
9. Boel Jomer
10. Bertil Eneqvist
11. Emma Cederlund *

2/2

Södra
Ledamot

Ersättare

Björn Jansson
Bo Björkman
Linus Gränsmark
Torgny Ammunet
Tony Johansson

l. Alexandra Dahlberg
2. David Lindvall
3. Wiola Öst
4. Mats Sundin
5. Susanne Hafdelin
6. Magnus Ekström
7. Anita Klingvall
8. Greger Eneqvist
9. Boel Jomer
10. Bertil Eneqvist
11. Emma Cederlund *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Visborgsallén 4, 621 85 VISBY inom tio dagar
efter dagen för detta beslut.

Lena Norén

//Britt Silfvergren
Kopia till
Kommun/landsting: Region Gotland, Regionfullmäktige, Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Ny ledamot:
Ny ersättare:
Parti: Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Stenhuggarvägen 6, 621 53 Visby

PROTOKOLL

Dnr
201-3767-16
1(1)

Datum
2016-11-23

Länsstyrelsen
GOTLANDS LÄN

Änr

2016-11-24
REGION GOTLAND

Ny ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den 23
november 2016 till och med den 14 oktober 2018.
Kommun: Gotland
Parti: Sverigedemokraterna
Ny ledamot: Rasmus Myrvälder
Avgången ledamot: Marianne Danfjorden
Någon ny ersättare kunde inte utses. Den som berörs av beslutet har markerats
med en asterisk (*) i följande sammanhang.
Visby
Ledamot

Ersättare

Rasmus Myrvälder *
Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Gotlands län, Visborgsallén 4,
621 85 VISBY inom tio dagapefter dagen för detta beslut.
/ Britt Silfvergren
Lena Norén
Kopia till:
Kommun: Regionfullmäktige, Region Gotland, 621 81 Visby
Ny ledamot: Rasmus Myrvälder, Stenkyrka Sudergårds 167, 624 42 Tingstäde
Parti: Sverigedemokraterna Gotland, c/o Kaj Lundmark, Högklint Holger Rosmans väg 13, 622 61 Visby

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

62185 VISBY

Visborgsallén 4

010-223 90 oo

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lanssryrelsen.se/gotland
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Handlingar till

Ärende 3

Utdelning av Region Gotlands kulturpris
2016
Innehåll
• Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-22, § 84
• Förteckning på tidigare kulturpristagare

Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-22
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-11-08

Protokoll

KFN § 84
KFN AU § 80

Kulturpris 2016
KFN 2016/293

−
−

KFF Val av kulturpristagare 2016, 2016-10-23
KFF Sammanställning: Nominerade till Region Gotlands kulturpris 2016

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Region Gotlands kulturpris 2016 tilldelas Roland ”Astäuen” Olsson med
följande motivering:
”Det går inte att i korta ordalag beskriva allt som Roland gör och har gjort inom
kulturområdet. Han har sedan 1970-talet arbetat för gutamålets bevarande i
Gutamålsgillet. Han skriver böcker och har fler än en gång vunnit ”Fäi-Jakåpräise” för
sina noveller. Han har också varit med och startat Gotlandsrevyn och Bottarveteater, och för
sin långa revygärning fick Roland tidigare i år Povel Ramel-sällskapets utmärkelse ”Povels
penna”. Vad blir det härnäst?
Region Gotland kan bara tacka och gratulera en synnerligen värdig kulturprismottagare”.

Region Gotland har sedan 1962 årligen utdelat ett kulturpris för bestående
kulturgärning åt person, personer eller förening.
Kulturpristagare utses av kultur- och fritidsnämnden i Region Gotland på förslag av
enskilda eller organisationer och priset delas ut i samband med regionfullmäktiges
decembersammanträde. Kulturpriset består av en prissumma om 25 000 kr samt ett
diplom.
Förvaltningen har genom annonsering i lokal media och på regionens webb och efter
spridning i lokala nätverk utlyst 2016 års kulturpris.
Förvaltningen har detta åt tagit emot 36 nomineringar. Dessa har presenterats för en
utsedd beredningsgrupp - kulturpriskommittén.
Kulturpriskommittén förslag till kulturpristagare 2016 är Roland ”Astäuen” Olsson.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-22
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-11-08

Protokoll

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Region Gotlands kulturpris 2016 tilldelas Roland
”Astäuen” Olsson, i enlighet med kulturpriskommitténs förslag.
Arbetsutskottet har, i likhet med förvaltningen, föreslagit att nämnden utser 2016 års
mottagare av Region Gotlands kulturpris.
Föredragande i ärendet: Avdelningschef kultur och ungdom Björn Ahlsén.

Expedieras:
Ledningskontoret/ Regionfullmäktige för utdelning av pris den 19 december.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Förteckning på tidigare års kulturpristagare

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Författare Gustaf Larsson, Norrlanda
Konstnär och författare David Ahlqvist, Ardre
Skulptör Bertil Nyström, Slite
Tonsättare Friedrich Mehler, Visby
Riksspelman Svante Pettersson, Lärbro
Konstnär Erik Olsson, Sanda
Författare Arvid Olsson, Vallstena
Författare Margit Olofsson, Levide (pseud. Anna-Kajsa Hallgard)
Konstnär Staffan Rosvall,Klintehamn
Chefredaktör Pelle Sollerman, Visby
Föreståndarinnan Ella Skoglund, Gotlands Hemslöjd, Visby
Musikledare Ernst Pettersson, Visby
Folkskollärare Sture Engqvist, Stenkyrka
Museiföreståndare Anna Erlandsson, Bunge
Allan Nilsson, När
Herr Bengt Ekedahl, Visby
Herr Gunnar Olsson, Väskinde
Herr Herbert Olsson, Fårö
Herr Gustaf Kotz, Vall
Herr Henry Karlsson, Slite
Herr Gustav Jakobsson, Eskelhem
Fil dr Herbert Gustafsson, Uppsala
Redaktör Violet Bergdahl, Visby
Ingrid och Gösta Johansson,Havdhem
Margit och Martin Lindström, Vibble
Ulf Ronander, Visby,
Hjalmar Heidenberg, Visby
Towan Obrador och Christer Hall, Visby
Waldemar Falck, Visby
Yngve Friberg, Lärbro
Anders Dahlgren, Visby
Wiveka Schwartz, Visby
Erling Lindvall, Väte
Ingeborg Lingegård, Visby
Erik W Ohlsson, Fårö
Evy Augustsson, Rute
Lars Jacobsson, När och Bosse Carlgren, Visby
Anders Mattsson, Visby
Harriet Löwenhielm, Ardre
Sven Wessman, Slite
Harald Norrby, Klintehamn
Ainbusk, När
Eva Sjöstrand, Visby
Bengt Hammarhjelm, Visby
Smaklösa
Lärbro Hembygdsförening
Svante Hedin och Anders R Johansson
Sofia Ahlin Schwanbom
Lars Jonsson, Hamra
Eva Pettersson, Väskinde
Conny Carlsson Sundman, Stockholm
Thomas Lindholm, Fårö
Calle Brobäck, Fårösund
Marita Jonsson, Sundre

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
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Handlingar till

Ärende 4

Samarbete Region Gotland och Uppsala
universitet - Campus Gotland
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-11-24, § 262
• Ledningskontoret 2016-10-26
• Förslag till Strategiskt partnerskap mellan Uppsala universitet och Region
Gotland 2017-2020

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-24

RS § 262

Samarbete Region Gotland och Uppsala
universitet - Campus Gotland

RS 2015/546
AU § 268

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Strategiskt partnerskap mellan Region Gotland och Uppsala universitet godkänns
enligt förslag.

Regiondirektören fick av regionstyrelsen 2016-09-17 i § 289 uppdrag att tillsammans
med Uppsala universitet Campus Gotlands rektorsråd ta fram en plan för ett
fördjupat samarbete mellan verksamheterna. Under hösten 2015 utarbetades en
gemensam målbild för ett samarbete mellan organisationerna. Under våren 2016 har
sedan ett gemensamt arbete pågått och begreppet ”strategiskt partnerskap” har
benämning av samarbetet.
Till det strategiska partnerskapet arbetas årligen en aktivitetsplan fram där det
specificeras mer konkret vilka insatser som ska prioriteras för det kommande året.
Ledningskontoret bedömer att det framtagna strategiska partnerskapet och ett
fördjupat samarbete med Uppsala universitet kan leda till kvalitetshöjande effekter i
Region Gotlands verksamheter vilket har både direkt och indirekt effekt hos de
gotländska medborgarna, att ett samarbete kan understödja att fler studenter bosätter
sig på ön efter sina studier och att utveckling av vissa arenor där även näringslivet
deltar stärks. Förhoppningen är också att arbetsgivare till än större del ska kunna
rekrytera den kompetens de efterfrågar, vilket innefattar Region Gotlands egna
verksamheter, och att medvetandegraden hos de gotländska medborgarna om högre
utbildning höjs.
Ett utvecklat samarbete kan leda till att Region Gotlands medarbetare utvecklas i sin
roll och höjer sin kunskap inom olika sakområden men skulle kunna uppfattas som
belastande om resurserna för samarbete är små. En ökning av fler studenter som
studerar på Campus kan inverka på bostadsmarknaden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelsen § 289 2015-09-17
Förslag till Strategiskt partnerskap mellan Uppsala universitet och Region Gotland

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2015/546
26 oktober 2016

Therese Kullåker

Regionstyrelsen

Strategiskt partnerskap mellan Region Gotland och Uppsala
universitet
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till strategiskt partnerskap
mellan Region Gotland och Uppsala universitet.

•

Förslaget till strategiskt partnerskap överlämnas för beslut i
Regionfullmäktige.

Bakgrund

Regiondirektören fick vid regionstyrelsens möte den 17 september 2015 ett uppdrag
att tillsammans med Uppsala universitet Campus Gotlands rektorsråd ta fram en plan
för ett fördjupat samarbete mellan verksamheterna. Under hösten 2015 arbetades en
gemensam målbild fram för ett samarbete mellan organisationerna. Under våren 2016
har sedan ett gemensamt arbete pågått, framförallt genom tre workshops där
deltagare från både Region Gotland och Uppsala universitet deltagit för att diskutera
och identifiera vilka gemensamma och möjliga samarbetsområden som finns. En
gemensam studieresa har arrangerats till Campus Helsingborg för kunskapshöjning
och inspiration till samarbetet. De områden man avser att samarbeta kring och på
vilket sätt samarbetet ska ske finns presenterat i bifogat dokument. Under arbetets
gång har begreppet ”strategiskt partnerskap” arbetats fram som förslag till
benämning av samarbetet.
Till det strategiska partnerskapet arbetas årligen en aktivitetsplan fram där det
specificeras mer konkret vilka insatser som ska prioriteras för det kommande året.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att det framtagna strategiska partnerskapet och ett
fördjupat samarbete med Uppsala universitet kan leda till kvalitetshöjande effekter i
Region Gotlands verksamheter vilket har både direkt och indirekt effekt hos de
gotländska medborgarna, att ett samarbete kan understödja att fler studenter bosätter
sig på ön efter sina studier och att utveckling av vissa arenor där även näringslivet
deltar stärks. Förhoppningen är också att arbetsgivare till än större del ska kunna
rekrytera den kompetens de efterfrågar, vilket innefattar Region Gotlands egna
1 (2)

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
Ärende RS 2015/546

verksamheter, och att medvetandegraden hos de gotländska medborgarna om högre
utbildning höjs.
Samarbeten med exempelvis följeforskare kan bidra till att identifiera och synliggöra
arbetssätt som leder till en större medvetenhet kring exempelvis tillgänglighet,
jämställdhet och övrigt som innefattas av hållbarhetsperspektiv. Det strategiska
partnerskapet kan komma att inverka på barn och ungdomar utifrån en ambition att
höja utbildningsnivån på Gotland.
Ett utvecklat samarbete kan leda till att Region Gotlands medarbetare utvecklas i sin
roll och höjer sin kunskap inom olika sakområden men skulle kunna uppfattas som
belastande om resurserna för samarbete är små. En ökning av fler studenter som
studerar på Campus kan inverka på bostadsmarknaden.
Beslutsunderlag

Rs §289 Uppsala universitet - Campus Gotland 2015-09-17
Bilaga 1 ”Strategiskt partnerskap mellan Uppsala universitet och Region Gotland”

Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Stefan Persson, Ledningskontoret
Therese Kullåker, Ledningskontoret
Alla Region Gotlands förvaltningar och nämnder
Uppsala universitet Campus Gotland

2 (2)

Dnr: UFV 2016/1536

Dnr: RS 2015/546

Strategiskt partnerskap mellan Uppsala universitet och Region
Gotland 2017-2020
Bakgrund
Uppsala universitets uppgift är att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för
en bättre värld. Uppsala universitet är en lokal, nationell och internationell mötesplats för
kunskap, kultur och kritisk dialog. Universitetets internationellt framstående ställning stärks
genom att verksamheten ständigt utvecklas och finner nya vägar. I gränsöverskridande
samarbeten uppstår nya kunskapsområden. Uppsala universitet är öppet gentemot det omgivande
samhället. Forskning görs tillgänglig och kommer till nytta. Utbildning tillgodoser individernas
och samhällets behov av bildning och professionell kunskap. Aktiv samverkan bidrar både till att
utbildningen och forskningen utvecklas och till att hållbara lösningar på samhällets utmaningar
nås. Uppsala universitet etablerade sig på Gotland den 1 juli 2013. Vid Campus Gotland erbjuder
Uppsala universitet ett brett utbildningsutbud inom de tre vetenskapsområdena. Ambitionen är
att utveckla en fullvärdig akademisk miljö för utbildning, forskning och samverkan. Den mångoch tvärvetenskapliga miljön ska utvecklas och antalet lärare, forskare och studenter ska öka med
ett mål om minst 1500 helårsstudenter på campus senast år 2020.
Region Gotlands vision är att vara Östersjöns mest kreativa och magiska plats präglad av närhet
och hållbar tillväxt. I visionen formuleras ett antal övergripande mål som beskriver att Gotland
ska ha minst 65 000 invånare, att Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet och att
Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen. Gotland strävar också efter att vara en
världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor. Region Gotlands verksamhetsidé är att utifrån
sitt 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.
Uppsala universitets verksamhet är viktig för Region Gotland. Universitetet erbjuder utbildningar
som är relevanta för den regionala arbetsmarknaden och studenterna bidrar till
samhällsutveckling och ökad mångfald. Den forskning som bedrivs vid Campus Gotland stärker
både näringslivet och samhällets utveckling i stort.
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En väl fungerande samverkan mellan Uppsala universitet och Region Gotland är viktig för både
regionens och universitetets utveckling. Att Region Gotland och Uppsala universitet har
identifierat varandra som viktiga samverkanspartners avspeglas i den avsiktsförklaring som
tecknades mellan organisationerna 2013. Med ett strategiskt partnerskap höjer organisationerna
ambitionerna med sin samverkan.
Samverkan mellan Uppsala universitet och Region Gotland pågår inom en rad olika områden.
Några exempel är verksamheten vid Almedalsbiblioteket, Science Park Gotland,
forskningsstationen i Ar, arbetsplats förlagd utbildning och boendeförmedling för studenter. Det
strategiska partnerskapet ska stödja pågående men även initiera nya samverkansaktiviteter samt
öka och förenkla kontakterna mellan organisationernas olika verksamheter och medarbetare.

Målbild

Universitetsön Gotland
Tillsammans skapar vi en attraktiv och framstående universitets- och
utvecklingsmiljö utifrån de unika förutsättningar som Gotland erbjuder. Det
strategiska partnerskapet bildar en arena för ömsesidigt utbyte av kunskap och
erfarenhet som ger ett mervärde för båda parter och bidrar till samhällsnytta.
Med syfte att gemensamt och i samverkan bidra till samhällsnytta och stödja utvecklingen av det
regionala näringslivet tillämpas en trippel helix- modell där universitetet bidrar med
kunskapsinfrastruktur, Region Gotland med stödjande struktur och det regionala näringslivet
med produktionsstruktur. För att utveckla partnerskapet är organisationerna överens om att
kontinuerligt bedriva omvärldsbevakning för att få kunskap om och inspiration från andra
liknande samarbeten. Partnerskapet lägger en grund för att kunna stärka Gotlands
konkurrenskraft och attraktivitet.

Fokusområden 2017-2020
För varje fokusområde formuleras ett övergripande mål. Dessa kompletteras med detaljerade mål
och aktiviteter i den handlingsplan som upprättas årligen.

1. En attraktiv universitets- ö och utvecklingsmiljö
Övergripande mål

Campus Gotland ska vara en attraktiv plats att arbeta och vistas på för både studenter,
forskare och lärare vid Uppsala universitet och de gotländska invånarna känner en

2

stolthet över Campus Gotland. Fler studenter väljer att bo kvar på ön efter avslutade
studier och bidrar därmed till Gotlands utveckling och målet om att bli fler invånare.
För att utveckla Gotland till en stark och attraktiv universitets- och utvecklingsmiljö behöver
kontakterna mellan universitetets medarbetare och studenter öka i relation till Region Gotlands
medarbetare och förvaltningar. För studenten utgör till exempel sommarjobb,
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och uppsatsskrivande möjligheter till kontaktytor med det
Gotländska samhället. Även fritidsaktiviteter och boende utgör viktiga förutsättningar för att
locka nya bofasta till Gotland.
Partnerskapet ska stödja integrationen i det gotländska samhället för såväl studenter som
medarbetare. Ett gemensamt arbete för att göra Campus Gotland till en framstående
universitetsmiljö är också viktigt för att universitetet ska kunna rekrytera nya medarbetare till
Gotland.
Region Gotland och Uppsala universitet ser också att det finns stora möjligheter att utveckla en
struktur för hur studenter kan bidra till att stärka företag, organisationer och offentlig sektor
genom till exempel verksamhetsförlagda examensarbeten.
I Vision Gotland 2025 pekas Gotland ut som den naturliga mötesplatsen i Östersjön. Campus
Gotland har ett unikt läge vid Visby hamn och har potential att bli en attraktiv mötesplats för alla
delar av samhället där studenter, lärare och forskare kan mötas och interagera med bofasta,
besökare, internationella gäster och näringsliv. En positiv utveckling av hamnområdet kan
understödjas genom inkludering av Uppsala universitet i arbetet med den fysiska planeringen.
Genom att samarbeta kring utveckling av campusområdet kan flera olika intressen tas tillvara.
Förutom att vara en viktig mötesplats kan en attraktiv campusmiljö fungera attraherande för
forskare och näringsliv. Detta går väl i linje med visionsmålet om att Gotland ska vara en naturlig
mötesplats i Östersjön. Närheten mellan universitetet och det gotländska samhället är viktig.
Uppsala universitet har en ambition att vara öppet och inkluderande gentemot det omgivande
samhället. En ökad kunskap bland allmänheten om vad Uppsala universitet kan erbjuda skapar på
sikt förutsättningar till en sammantaget högre utbildningsnivå i regionen och fler företag med
forsknings- och evidensbaserade arbetsmetoder. Detta kan över tid inverka på gotlänningarnas
välstånd och hälsa som anges som mål i såväl Vision Gotland 2025 som i målen i för Tillväxtplan
2020.

2. Ömsesidigt kunskapsutbyte
Övergripande mål

En formaliserad struktur för samverkan ska etableras och leda till ett ökat antal
samverkansprojekt mellan parterna inom såväl utbildning som forskning samt bidra till
att höja kvalitén inom organisationernas verksamhetsområden.
3

Båda organisationerna ser positivt på möjligheten att använda forskningskompetens i
utredningsarbeten, vid processutveckling och i projekt inom Region Gotland. Dialog och möten
som kan leda till utvecklad samverkan uppstår ofta utifrån enskilda medarbetares drivkraft och
initiativ. För att nå resultat i ett partnerskap är det därför nödvändigt med en formaliserad
struktur som stödjer medarbetare i båda organisationerna.
Uppsala universitet erbjuder ett stort utbud av utbildningar. Båda organisationerna ser positivt på
att samverka kring kompetenshöjande utbildningsinsatser för Region Gotlands medarbetare i
form av såväl ordinarie kurser som uppdragsutbildningar.
Region Gotland tar emot studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning, ”VFU”. Detta
sker främst inom hälso- och sjukvårdsområdet och inom skolområdet. Organisationerna är
överens om att försöka öka antalet studenter som gör sin VFU även inom andra delar av Region
Gotlands verksamhet. Att ta emot studenter inom ramen för deras examensarbeten kan också
bidra till att utveckla Region Gotlands verksamheter och utveckla universitetets utbildningar.
På Gotland är utbildningsnivån lägre än genomsnittet i riket. Utbildning påverkar hälsan liksom
möjlighet till arbete och delaktighet i samhället. En hög utbildningsnivå innebär ofta färre
hälsorisker, mindre ekonomisk utsatthet och mer inflytande över den egna livssituationen.
Arbetet för höjd utbildningsnivå är kopplat till målen i Vision Gotland 2025 om att gotlänningar
ska ha bäst hälsa i landet. Förutom individuella aspekter är en hög utbildningsnivå en
förutsättning för en fungerande kompetensförsörjning och en hållbar tillväxt. För att långsiktigt
höja utbildningsnivån på Gotland behöver fler barn och ungdomar bli intresserade av
eftergymnasial utbildning. För att det ska bli möjligt bör Region Gotland och universitetet
samverka kring aktiviteter som bidrar till en sådan utveckling. Detta ligger i linje med Uppsala
universitet intention att bli ett naturligt val av lärosäte för fler gotlänningar.
Utifrån det regionala kompetensförsörjningsbehovet förs en kontinuerlig dialog kring
universitetets utbildningsutbud.

3. Forskning och innovation
Övergripande mål

En nära och tät dialog ska leda till att flera forsknings- och innovationsprojekt kan
genomföras i samverkan mellan parterna. Projekten ska gynna existerande näringsliv och
organisationer samt stimulera till att företag bildas och växer.
Ett tätare samarbete mellan Region Gotland och Uppsala universitet bidrar till att fler
samarbetsområden kan synliggöras. Möjligheten för forskare att, i ett tidigt skede, delta i
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diskussioner av strategisk karaktär ökar möjligheterna för forskningsprojekt som gynnar båda
parter.
Gotland är en plats där forskningsprojekt kan utföras och implementeras i en avgränsad miljö.
Digitala lösningar kan underlätta och främja innovativa och avståndsoberoende lösningar.
Universitetets forskning på Campus Gotland har stärkts under de senaste åren och ambitionen är
att stärka den ytterligare. Campus Gotland utgör i sig en unik miljö inom Uppsala universitet
eftersom alla tre vetenskapsområden finns representerade på en relativt begränsad yta. Närheten
mellan medarbetare och studerande med olika ämnesbakgrund och möjligheten till spontana
möten mellan dessa är en viktig parameter för att lyckas med tvärvetenskapliga satsningar. Även
Region Gotland rymmer nationellt sett unika organisatoriska lösningar och kombinationer av
verksamheter. Det kan skapa förutsättningar för lyckosamma samarbeten. Ett exempel är Visby
Lasarett, ett akutsjukhus betydligt mindre än Akademiska sjukhuset i Uppsala, vilket skulle kunna
ge förutsättningar för ett effektivt samarbete. Här skulle universitetets kompetens inom
medicinteknik, e-hälsa men även speldesign kunna bidra till nya lösningar på de utmaningar som
finns inom vården. Sol- och vindenergi är andra områden där universitetet har stark forskning
och där gemensamma projekt kan möjliggöras.
Science Park Gotland har en viktig roll som mötesplats mellan forskning, näringsliv och offentlig
sektor. Forskare, studenter och personer från näringslivet som vill utveckla en idé, tjänst eller
produkt är den främsta målgruppen för Science Park. För att ytterligare stärka innovationskraften
och bli en prioriterad mötesplats för forskning, näringsliv och offentlig sektor är det viktigt med
projekt som kan engagera flera parter. Den typ av projekt som har ett fokus på både forskning
och nyttogörande kan engagera såväl forskare vid universitetet som andra regionala aktörer.
Science Park Gotland har goda förutsättningar för att driva denna typ av projekt.
Mer tillämpad forskning och projekt i nära samverkan mellan Region Gotland, Uppsala
universitet och näringsliv bidrar till ökat kunskapsutbyte och nya perspektiv. Detta i sin tur
möjliggör innovativa lösningar och en vitalisering av berörda näringar.

Organisation, uppföljning och ekonomi
Det strategiska partnerskapets tidsram är 2017-2020. Parternas avsikt är att, efter utvärdering,
förnya överenskommelsen. Partnerskapet styrs och följs upp av en styrgrupp som leds av
rektorsrådet vid Uppsala universitet Campus Gotland samt regiondirektören i Region Gotland.
Ordförandeskapet växlar årsvis mellan rektorsrådet och regiondirektören. Styrgruppens funktion
är att i enlighet med partnerskapets ambitioner skapa goda förutsättningar i respektive
organisation för fördjupad samverkan. Regiondirektören ansvarar för att löpande informera och
förankra arbetet inom partnerskapsarbetet i den politiska organisationen. Rektorsrådet ansvarar
för att löpande informera och förankra arbetet inom partnerskapet i universitetsledningen och i
Planeringsrådet för Campus Gotland. Styrgruppen träffas två gånger per termin.
Varje organisation utser en partnerledare. Dessa har uppdraget att koordinera arbetet inom
partnerskapet. Partnerledarna har täta avstämningar och håller ihop arbetet, ser till att hinder kan
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överbryggas och utgör kontaktväg in i respektive organisation. Partnerledarna understödjer och
initierar dialog mellan organisationerna på olika nivåer.
Styrgruppen och partnerledarna ansvarar gemensamt för att ta fram en aktivitetsplan som utgår
från de tre identifierade fokusområdena och som följs upp årligen. Aktivitetsplanen beslutas av
styrgruppen. Den statistik som inhämtas vid uppföljning ska vara könsuppdelad där så är möjligt.
Regiondirektören för Region Gotland och rektorsrådet för Campus Gotland ska årligen enas om
omfattningen för partnerledarnas arbete samt finansiering för partnerskapets genomförande.
Avsatta medel kan användas av arbetsgrupper för t.ex. forskartid, resor, arrangemang och
seminarier. Vid diskussion gällande nya gemensamma initiativ ska möjligheten till extern
finansiering undersökas. Vid ansökan om externa medel ska formell ansökan först godkännas av
styrgruppen innan den lämnas in. Respektive organisation upplåter vid behov
kommunikationsstöd i syfte att stödja partnerskapet.
Parterna är överens om att ordna ett årligt möte då Universitetsledningen träffar såväl
Regionstyrelsen som Gotlands Riksdagsledamöter. Detta för att kunna diskutera strategiskt
viktiga utvecklingsfrågor som är angelägna för universitetet respektive Region Gotland.

Uppsala den X 2016

Visby den X 2016

Uppsala universitet

Region Gotland

Eva Åkesson

Björn Jansson

Rektor

Regionstyrelsens ordförande
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-12-19

Handlingar till

Ärende 5

Överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting om
stöd till riktade insatser inom området
psykisk ohälsa 2016
Innehåll
• Ledningskontoret 2016-11-10
Bilaga Handlingsplan psykisk hälsa Gotland
Analys psykisk hälsa Gotland

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/658
10 november 2016

Anna Derwinger-Hallberg

Regionstyrelsen

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting om Stöd till riktade insatser inom området psykisk
ohälsa 2016
Förslag till beslut

•

Handlingsplanen om psykisk hälsa på Gotland 2016 följs upp i
regionstyrelsen senast 2017-12-31.

•

Regionfullmäktige ska informeras i ärendet.

Sammanfattning

Staten och Sveriges kommuner och landsting är eniga om behovet av en långsiktig
plan för området psykisk hälsa. Syftet med överenskommelsen är att skapa
förutsättningar för ett långsiktigt arbete med gemensamt ansvarstagande från berörda
aktörer. Inom ramen för 2016 års överenskommelse inom psykisk ohälsa uppdras åt
huvudmännen att gemensamt göra en analys av den psykiska hälsan i regionen och
utifrån analysen identifiera angelägna utvecklingsområden på kort och lång sikt.
Överenskommelsen är ställd till Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden i
Region Gotland men uppdraget har hanterats av den gemensamma ledningen och
styrningen Regional samverkan och stödstruktur RSSS i vilken ingår hälso- och
sjukvårdsförvaltning, socialförvaltning, utbildnings- och arbetslivsförvaltning, kulturoch fritidsförvaltning tillsammans med ledningskontoret. Med anledning av det breda
engagemanget och handlingsplanen som berör flera förvaltningar beslutades 4
oktober av RSSS förvaltningschefer och nämndordföranden att information om
analys och handlingsplan skulle ges varje berörd nämnd under oktober månad samt
till regionstyrelsen och regionfullmäktige under december 2016.
Beslutsunderlag

Analys psykisk hälsa Gotland 2016 samt handlingsplan bifogas.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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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
Regional samverkan och stödstruktur
Region Gotland
Handlingsplan
Ärende SON 2016/162 och HSN 2016/200
2016-09-30

Handlingsplan psykisk hälsa Gotland
Region Gotland har som ett av flera visionsmål att gotlänningarna ska ”ha en
god hälsa och må bäst i landet”. Som ett led i det regionala arbetet mot det
målet och i det regionala arbetet med statens överenskommelse med Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) om psykisk hälsa, genomfördes under våren
2016 en analys av psykisk hälsa på Gotland.

Slutsatser från analysen
I jämförelse med riket finns en rad förutsättningar för hälsa som är bättre
på Gotland än snittet i riket t ex upplevelse av trygghet och tillit samt tillgång
till fritidsmöjligheter. Det självskattade psykiska välbefinnandet i befolkningen
på Gotland är i nivå med riket. Men i nivå med riket betyder dessvärre att nästa
var femte person på Gotland har nedsatt psykiskt välbefinnande.
Dock är psykiskt välbefinnande i nivå med riket positivt med tanke på den i
jämförelse med riket tuffare utgångspunkten; högre förekomsten av
diagnossatta psykiatriska funktionsnedsättningar och sjukdomar för
barn, unga och vuxna än i riket, förekomsten av självmord är något
högre på Gotland än i riket, att sjukskrivningar för psykisk ohälsa ökat,
elevhälsa och barn- och ungdomspsykiatri ser ökad psykisk ohälsa hos
unga i ökad efterfrågan på deras tjänster.
En utmaning på Gotland, liksom i riket, är att en femtedel av eleverna
saknar kompletta betyg efter grundskolan och att en lika stor andel inte
fullföljer gymnasiet. Det har betydelse för folkhälsan.
Utifrån analyserad statistik syns inte tydliga skillnader mot riket gällande den
äldre befolkningens psykiska hälsa på Gotland med undantag för en högre
förekomst av demenssjukdom. Det ska dock framhållas att det finns en
utmaning i rapportering av upplevd ensamhet bland äldre.
Bland unga är det vanligare än i riket att leva med vuxen som har psykisk
sjukdom eller funktionsnedsättning. Antalet anmälningar till socialtjänsten
ökar och fler barn och unga på Gotland än i riket är placerade i familjehem
eller på institution. Data gällande kriminalitet och utsatthet för våld bland
flickor på Gotland oroar. Fler unga på Gotland än i riket har även sjuk- eller
aktivitetsersättning och insatser enligt LSS.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ledningskontoret
Region Gotland

Förekomsten av psykisk ohälsa på Gotland gör att det är relativt vanligt i
arbetslivet att medarbetare eller deras anhöriga har eller har haft psykisk ohälsa
och vi ser ökat antal sjukskrivningar på grund av stress och ångest. Det kräver
god kunskap och förebyggande åtgärder hos arbetsgivare, där Region Gotland
är den största.
Detta sammantaget gör att välfärdstjänsterna på Gotland behöver anpassas i
högre grad än i riket för att ge kompensatoriskt stöd i olika avseenden för att
ge förutsättningar för god hälsa hos hela befolkningen. I tider av prioriteringar
finna anledning att fokusera på riskgrupper mer än generella insatser och
barn och vuxna mer än äldre.
I översynen av verksamheternas kompetens och insatser kan man på en
övergripande nivå i analysen göra bedömningen att den generella
förebyggande/identifierande nivån i de gotländska verksamheterna har god
kunskap om psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som
gör att man upptäcker och hänvisar. Tillgängligheten till en bedömning i den
specialiserade psykiatriska nivån är god. Vid behov får man inom vårdgarantins
tid kvalificerad utredning och diagnos. Det som i analysen sticker ut som
begränsat är en lättillgänglig behandlande och åtgärdande första linje
och behandling i den specialiserade vården. Personer som upptäcks med
psykisk ohälsa eller sjukdom behöver enkelt få tillgång till stöd och behandling.
Den nu lägre tillgängligheten till primärvården eller annan första linje behöver i
det sammanhanget åtgärdas. Men vi behöver också fråga oss vad som
ytterligare kan göras i samhälle, arbetsliv och regionens verksamheter för att
skapa en grundförutsättning och miljö som främjar psykisk hälsa.
Givet den högre andelen personer med diagnosticerad psykisk
sjukdom/funktionsnedsättning så är också stöd till anhöriga viktigt. Här
behöver samarbete mellan primärvård, psykiatri och socialtjänst kartläggas för
att motverka sekundär ohälsa och eventuell sjukskrivning.
Det ökade antalet anmälningar tillsammans med det jämfört med riket något
högre antalet placeringar av unga gör att satsningar på socialpsykiatriskt team
och Skolfam under de senaste åren varit väl riktade. Att flera barn på Gotland
växer upp i familjer där minst en förälder har psykisk sjukdom och/eller
funktionsnedsättning och där kanske även barnen har särskilda behov ställer
krav på socialtjänstens resurser och kompetens inte minst i samverkan med
skolan. Att arbeta med familjer i komplexa livssituationer tar tid.
Det arbete som startade inom den förra överenskommelsen om psykisk hälsa
PRIO med fokus på personer med allvarlig psykisk sjukdom eller
funktionsnedsättning i behov av insatser från både hälso- och sjukvård och
socialtjänst behöver fortsätta. Här är SIP väsentlig för att stöd och insatser ska
hållas samman och planeras i delaktighet med den som är berörd. Den
samordnade styrningen och ledningen i Regional samverkans- och stödstruktur
(RSSS) är en grundläggande förutsättning för samverkan och kunskapsstyrning
mellan olika verksamheter och förvaltningar.

2 (8)

Ledningskontoret
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Region Gotland

Handlingsplan psykisk hälsa
Handlingsplanen för psykisk hälsa på Gotland baseras på slutsatserna av
analysen av psykisk hälsa på Gotland. I slutsatsen till den analysen lyfts i texten
särskilt markerade områden som angelägna att utveckla på kort (1 års) och
längre (5 års) sikt. I det följande beskrivs område, åtgärd och ansvarig funktion.
För att förtydliga inleds planen med aktiviteter riktade till alla åldrar för att sen
inriktas på åldersgrupp.
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Aktivitet på 5
år
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brukarfokus

-

Förvaltningsc
hefer i
Regional
samverkan
och
stödstruktur
RSSS

Samordna
d
individuel
l plan SIP

Revidering av
överenskomm
elser, rutiner
och material
kring
samverkan
och SIP

Kontinuerlig
uppföljning
och utveckling
av samverkan
genom SIP via
Regional
samverkan
och
stödstruktur

Effektiv
samverkan
via
samordning
av analyser
och
processer
över
förvaltningsg
ränser med
fokus på
brukare med
insatser från
flera
Den som är
berörd ska
uppleva
delaktighet
och
samordning i
SIP

Enkät SIP

Förvaltningsc
hefer i
Regional
samverkan
och
stödstruktur
ansvarar för
att utse
ansvarig i

Område

Alla
åldrar

Utbildning till
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Region Gotland

nya chefer och
medarbetare i
SIP

respektive
förvaltning
samt för
uppföljning

(RSSS)

Tydlig
information till
patienter,
brukare och
anhöriga om
SIP
Suicidpre
vention

Implementerin
g enligt
program för
självmordsföre
byggande
arbete

Fortsatt
implementerin
g samt
uppföljning
och revidering
av program för
självmordsföre
byggande
arbete

Minskat
antal
självmord
och
självmordsfö
rsök

Socialstyr
elsens
register

Folkhälsochef

Jämlik
hälsa

Ta fram
strategi för
god o jämlik
hälsa inom
Region
Gotland

Framtagande
av Regional
utvecklingsstra
tegi (RUS) inkl
social
hållbarhet och
därpå följande
arbete

Minskade
skillnader i
hälsa i
befolkninge
n

Hälsa på
lika
villkor

Regiondirekt
ör
tillsammans
med
Folkhälsochef

För- och
grundskolan
och
gymnasium på
Gotland
fokuserar
särskilt på att
utveckla tidiga
insatser och
integrerande
arbetssätt för
att ge alla barn
och elever
förutsättninga
r inlärning

Fortsatt arbete
enligt plan, se
år 1

Fler elever
med
godkänd
grundskola
och
genomförd
gymnasieutb
ildning

Betyg åk
9 samt
gymnasie
-examen

Direktör för
utbildningsoch
arbetslivsförv
altningen

Barn 0-18
år
Skolresult
at

Grundskolan

Säkra hög
kompetens
hos såväl
pedagoger
som hos
skolledningen i
samtliga
skolformer
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arbetar för en
likvärdig
fördelning av
specialpedago
gisk
kompetens till
region
Gotlands
skolor
Skolfam
utvecklar sitt
stöd till
placerade barn
och
ungdomars
skolgång
Elevhälsa

Arbetar för att
öka
evidensbasera
de insatser i
elevhälsan
Utveckling av
psykosocialt
program i
grundskolan

Fortsatt arbete
enligt plan, se
år 1
Säkra hög
kompetens
hos samtliga
yrkesgrupper
inom
elevhälsan

Förebyggand
e av och
tidig
upptäckt
och tidiga
insatser vid
psykisk
ohälsa

Elevhälso
samtal

Direktör för
utbildningsoch
arbetslivsförv
altningen

Tillgängliga
insatser vid
psykisk
ohälsa bland
barn och
ungdomar

Väntetide
r i vården

Hälso- och
sjukvårdsdire
ktör
tillsammans
med
socialdirektör

Utveckla mall
för hälsoplan
kring bl a
riskgrupper
Första
linjens
insatser

Utveckling av
första linjens
insatser till
barn och
ungdomar
genom att se
över
förutsättninga
r för
samverkan
mellan hälsooch
sjukvården
och
socialtjänsten

Utveckla en
integrerad
verksamhet
mellan hälsooch
sjukvården
och
socialtjänsten
med fokus på
psykisk ohälsa
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Region Gotland

Familjstö
d

Kartläggning
av
socialtjänstens
stöd och
insatser för
familjer i
komplexa
livssituationer

Utveckling av
metoder för
långsiktigt
arbete i
familjer i
komplexa
livssituationer
i samverkan
med för- och
grundskola
och hälso- och
sjukvård

Tillgång till
adekvata
samordande
insatser för
familjer i
behov av
stöd

Brukaren
kät IFO

Socialdirektör
tillsammans
med RSSS

Socialpsyk
iatri

Uppföljning av
socialpsykiatris
kt team

Med utgångspunkt från
utvärderingen
utveckla
insatser för
ungdomar
med komplex
psykosocial
problematik

Tillgång till
adekvata
insatser för
ungdomar
med
komplex
psykosocial
problematik
och deras
familjer

Boende

Utveckla
startboende
för unga vuxna
med
neuropsykiatri
sk problematik

Utveckla
boendestöd
och
samordning
mellan
insatser enligt
SoL och LSS för
samma
målgrupp

Skapa
förutsättnin
gar för
självständigt
boende för
unga vuxna
med
neuropsykiat
risk
problematik

Brukaren
kät

Socialdirektör

Stöd unga
vuxna

Utveckla
samverkan
mellan
verksamheter
som möter
unga vuxna

Utveckla en
integrerad
verksamhet
mellan hälsooch
sjukvården
och
socialtjänsten
med fokus på
psykisk ohälsa
hos unga
vuxna

God
tillgänglighet
till stöd och
samverkan
kring unga
vuxna med
psykisk
ohälsa/sjukd
om

Väntetide
r i vården

Hälso- och
sjukvårdsdire
ktör
tillsammans
med
socialdirektör
tillsammans
med
ledningen för
RSSS

Hälso- och
sjukvårdsdire
ktör
tillsammans
med
socialdirektör

Vuxna 1865 år
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Region Gotland

Tillgänglig
het

Produktionspl
anering inom
primärvård
och psykiatri

Utveckling av
insatser och
psykologisk
behandling
inom
primärvården

God
tillgänglighet
på såväl
telefon som
för
bedömning
och
behandling
vid psykisk
ohälsa/sjukd
om
Väl känt och
tillgängligt
anhörigstöd
vid psykisk
ohälsa

Väntetide
r i vården

Hälso- och
sjukvårdsdire
ktör

Anhöriga

Göra en
översyn av
anhörigstöd
vid psykisk
ohälsa

Utveckla
anhörigstöd i
samverkan
socialtjänst
och hälso- och
sjukvård

-

Hälso- och
sjukvårdsdire
ktör
tillsammans
med
socialdirektör

Nyanländ
a

Kompetensutv
eckla berörda
enheter kring
nyanländas
psykiska hälsa

Kontinuerligt
preventivt
arbete med
integration i
det gotländska
samhället
tillsammans
med alla
samhällets
parter

Tillgång till
adekvat stöd
vid psykisk
ohälsa

-

Hälso- och
sjukvårdsdire
ktör
tillsammans
med RSSS

Förebyggande
och
hälsofrämjand
e enheten i
socialtjänsten
har ett
uppdrag att
utveckla
sociala arenor
tillsammans
med ideella
organisationer
Säkra
kompetensen i
Första hjälpen
till psykisk
hälsa hos
medarbetare
inom
äldreomsorge
n samt om
psykisk ohälsa
genom

Fortsatt
utveckling av
olika
aktivitets- och
mötesarenor i
samverkan

Den som
upplever
ensamhet
ska kunna få
stöd i sociala
sammanhan
g

Hälsa på
lika
villkor

Socialdirektör
en och
Kultur- och
fritidsdirektör
en

Kontinuerlig
kompetensutv
eckling inom
området
psykisk ohälsa,
sjukdom,
funktionsneds
ättning hos
äldre

Tidig
upptäckt
och tillgång
till stöd eller
behandling
för äldre
med psykisk
ohälsa

-

Socialdirektör
en

Äldre 65år
Ensamhet

Tidig
upptäckt
och stöd
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Särskilt
boende

webutbildning
en psyk e-bas
och SPISS
Översyn av
framtida
behov av
särskilt
boende för
målgruppen
äldre med
demens och
svår psykisk
sjukdom
och/eller
funktionsneds
ättning

Förtydliga
samverkansfor
merna mellan
hälso- och
sjukvård och
socialtjänst
kring äldre
med demens
och svår
psykisk
sjukdom
och/eller
funktionsneds
ättning

Tillgång till
boendeform
er med
särskild
kompetens
för dem med
demens och
svår psykisk
sjukdom
och/eller
funktionsne
dsättning

-

Socialdirektör
en
tillsammans
med hälsooch
sjukvårdsdire
ktör

Denna handlingsplan är framtagen inom Regional samverkans- och
stödstruktur Gotland och kommer att årligen följas upp av densamma.
Handlingsplanen är övergripande. Varje verksamhet har därutöver sin egen
verksamhetsplan.
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1

Inledning

Psykisk hälsa är en av våra viktigaste välfärdsfrågor. Psykisk ohälsa ökar och är
idag det vanligaste skälet till längre sjukfrånvaro och orsak till mer än var tredje
sjukskrivning. Att drabbas av psykisk ohälsa och/eller sjukdom innebär ett
lidande för den enskilda individen liksom för anhöriga inklusive barn.
Därutöver är samhällets kostnader betydande. Kostnaden för den psykiska
ohälsan i Sverige är ungefär 70 miljarder per år enligt OECD.
Syftet med rapporten är att ge en bild av den psykiska hälsan på Gotland och
problemområden. Rapporten kommer dels att vara underlag till den
handlingsplan som redovisas till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
under hösten 2016 som en del i överenskommelsen mellan staten och SKL om
ekonomiskt stöd inom området psykisk hälsa. Rapporten kommer även att
vara underlag som en del i Region Gotlands arbete med regional
utvecklingsstrategi (RUS).
1.1 Definition av psykisk hälsa

Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver hur psykisk hälsa bland annat
handlar om att människor upplever sin tillvaro meningsfull, att de kan använda
sina resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att
hantera livets normala motgångar. Psykisk hälsa är mer än frånvaron av psykisk
ohälsa, vilket i dag ofta används som en övergripande term som täcker både
psykiska besvär och psykisk sjukdom. Psykiska besvär beskriver olika tillstånd
då människor visar tecken på psykisk obalans eller symtom som oro,
nedstämdhet eller sömnsvårigheter. De psykiska besvären kan beroende på typ
och omfattning i olika grad påverka funktionsförmågan. Symtomen behöver
inte vara så omfattande att diagnos kan sättas och är ofta normala reaktioner på
en påfrestande livssituation.
Psykiska sjukdomar och psykiska funktionshinder är när symtom eller
funktionsnedsättning är av den typ eller grad att det kvalificerar till en psykisk
diagnos. Även en person med psykiatrisk diagnos kan uppleva god hälsa och
psykiskt välbefinnande med rätt bemötande, behandling och kompensatoriskt
stöd.

2 Metod
Data om förekomst av psykisk hälsa och faktorer som påverkar hälsa har
hämtats från:
 uppföljningen av det folkhälsopolitiska programmet, 2015: länk


Aktuell folkhälsostatistik: länk



Nationella databaser, exempelvis KOLADA och socialstyrelsens
statistikdatabas



Verksamhetsdata från hälso- och sjukvårdsförvaltning,
socialförvaltning, utbildnings- och arbetslivsförvaltning och kultur- och
fritidsförvaltning
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Information om genomförda och pågående åtgärder i förvaltningarna
inom de 5 områden som är aktuella i överenskommelsen mellan staten
och SKL om psykisk hälsa: a) förebyggande och främjande arbete, b)
tillgängliga tidiga insatser, c) enskildas delaktighet och rättigheter, d)
utsatta grupper samt e) ledning, styrning och organisation. Länk till
överenskommelsen

Data som har tagits är framför allt kvantitativ. Till en sådan här analys hade det
även varit värdefullt med kvalitativa data i form av anhörigas, brukares och
patienters upplevelser av att leva med psykisk ohälsa på Gotland. Det har dock
inte varit möjligt att samla in på ett systematiskt sätt inom given tidsram.
Diskussion och analys av framtagen data gjordes sedan inom ramen för
Regional samverkan och stödstruktur (RSSS), med deltagare från
förvaltningarna och ledningskontoret. Därtill har samtal förts med Polisen på
Gotland liksom FINSAM.
Dialog angående framtaget underlag har förts med patient-, brukar- och
anhörigföreningar genom NSPH Gotland (Nationell Samverkan för Psykisk
Hälsa).
Därefter fortsätter arbetet att prioritera och planera åtgärder i två olika delar.
Den första delen är att inom RSSS göra en handlingsplan på kort sikt (1år) och
lång sikt (5år) för arbete riktat mot riskgrupper. De handlingsplanerna omfattar
Region Gotlands verksamheter inom hälso- och sjukvård, kultur- och fritid,
socialtjänst och utbildnings- och arbetsliv.
Den andra delen är att ta med kunskap och framkomna behov från den här
rapporten in i arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS).
Psykisk hälsa kommer att ingå i mål/strategier för god och jämlik hälsa i RUS.
En handlingsplan som utgår från mål i RUS kommer att tas fram för de
närmaste fem åren. Handlingsplanen kommer att beröra alla förvaltningar i
Region Gotland. Den kommer att ha bredare folkhälsofokus än den plan som
tas fram via RSSS, för att prioritera och planera åtgärder som påverkar den
psykiska hälsan för att bidra till god och jämlik hälsa i befolkningen.

3 Psykisk hälsa på Gotland
3.1 Upplevd hälsa och psykiskt välbefinnande

Gotlands regionala utvecklingsprogram, Vision 2025 har som ett av fem
övergripande mål att gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet. Under
2015 gjordes uppföljning av Gotlands folkhälsopolitiska program som
innehåller delmål för folkhälsan utifrån Vision 2025. Uppföljningen visade att
självupplevd hälsa och psykiskt välbefinnande i befolkningen på Gotland inte
avsevärt skiljer sig mot hälsan i befolkningen nationellt. Enligt
befolkningsenkät har ungefär 18 procent av kvinnorna och 14 procent av
männen på Gotland nedsatt psykiskt välbefinnande. 7 procent av kvinnorna
och 5 procent av männen upplever sin hälsa som dålig.
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Det hade inte varit förvånade om Gotlands resultat varit något sämre än rikets.
Det finns en del förhållanden i befolkningen på Gotland som gör att det är
svårare att uppnå hälsoutfall i nivå med riket jämfört med andra län.
Befolkningens åldersstruktur och socioekonomiska faktorer påverkar
möjligheten att nå hälsa i nivå med riket eller över genomsnittet. Förekomst av
sjukdomar ökar vid stigande ålder. Medelåldern på Gotland är högre än i riket.
Andelen personer över 55 år är större och andelen personer under 45 år är
mindre jämfört med riket som helhet.
Forskning visar även att det finns ett tydligt samband mellan social position
och hälsa, den sociala gradienten. Ju högre social position en person har desto
bättre är hälsan. Faktorer som påverkar social status är exempelvis
yrkestillhörighet, utbildningslängd och inkomst. På Gotland är andelen
personer med eftergymnasial utbildning lägre jämfört med riket.
Upplevd hälsa och självskattat psykiskt välbefinnande mäts i den
återkommande nationella folkhälsoenkäten. På Gotland precis som i riket är
upplevd hälsa och nedsatt psykiskt välbefinnande olika i olika grupper i
befolkningen. Det finns en ojämlikhet i hälsa. Det är vanligare med bättre
självupplevd hälsa och psykiskt välbefinnande bland personer med lång
utbildning, tjänstemannayrken och hög inkomst. Exempel på ojämlikhet i hälsa
på Gotland är att:


Nedsatt psykiskt välbefinnande är vanligare bland kvinnor, i yngre åldrar
och bland personer med låg hushållsinkomst. Det är mindre vanligt bland
företagare/lantbrukare.

Upplevd hälsa som bra är vanligare bland personer med längre utbildning
och bland tjänstemän
På Gotland är skillnaden i hälsa mellan olika grupper i vissa fall mindre än i
riket. Det är något mindre ojämlikt. Exempel på det är att det är mindre vanligt
med nedsatt psykiskt välbefinnande på Gotland bland personer med kort
utbildning och personer med låg inkomst än i riket.



Någon förändring i psykiskt välbefinnande och upplevd hälsa kan inte ses i
befolkningen under de senaste åren.
3.2 Registrerade diagnoser för psykisk hälsa

För att få en bild av förekomst av olika psykiatriska diagnoser har uppgifter
hämtats från socialstyrelsens patientregister. Jämförelse har gjorts mellan antal
patienter som har registrerad kontakt med vården på grund av psykiatrisk
diagnos per 100 000 invånare, på Gotland och i riket. Vid sådana jämförelser
av sjukdomsförekomst behöver hänsyn tas till åldersstrukturen i befolkningen
eftersom förekomsten av olika diagnoser varierar i olika åldersgrupper. För att
analysera förekomsten av diagnoser i förhållande till befolkningens ålder har så
kallad indirekt survey använts. Det innebär att uppgifter om förekomst i olika
åldersgrupper i riket har hämtats från patientregistret och utifrån hur många
personer det finns i respektive åldersgrupp på Gotland har förväntat antal fall
räknats ut. Det vill säga hur många personer med vissa diagnoser som skulle ha
kontakt med vården under ett år på Gotland om förekomsten var på samma
nivå som snittet i riket. Jämförelse har sedan gjorts med faktiskt antal personer
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som haft kontakt med vården. Då ses eventuellt en differens mellan förväntat
antal fall och hur det ser ut i verkligheten.
Vid analys av statistiken från patientregistret behöver hänsyn tas till att den kan
påverkas av olika verksamheters rutiner att registrera diagnoser rätt vid besök.
Vid dessa beräkningar syns att fler personer på Gotland har registrerade
psykiatriska diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar än
förväntat, i åldrarna 0-60 år (se bilaga). Vidare visar det sig att i denna
åldersgrupp har fler personer vårdats för bruk av psykoaktiva substanser än
rikssnittet. Det här mönstret ses inte för vuxna över 60 år. Däremot ses hög
förekomst av demenssjukdomar bland de äldre.
Hög förekomst av psykiatriska diagnoser, inklusive de som orsakats av
psykoaktiva substanser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ge en
möjlig förklaring till den något högre förekomsten av självmord på Gotland
jämfört med riket. Statistik från försäkringskassan visar att sjukskrivningarna på
grund av stress och ångest ökar på Gotland. Länk.
En möjlig förklaring till den högre förekomsten av psykiatriska diagnoser
jämfört med riket kan vara att Gotland har längre tradition av kvalificerad
diagnosticering av exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Något
som tyder på det är att den högre andelen diagnoser finns i tre generationer.
Såväl socialtjänst, hälso- och sjukvård som skola känner igen sig i att andelen
personer med psykiska diagnoser och kognitiva svårigheter är hög på Gotland.
Bedömning görs att den höga förekomsten jämfört med snittet i riket inte kan
förklaras av organisatoriska eller strukturella orsaker i hälso- och sjukvården. I
andra delar av landet ökar antalet diagnosticerade personer i takt med att
kunskap och fokus läggs på dessa diagnosgrupper.
3.2.1 Jämförelse mellan könen

Förekomsten av psykiatriska diagnoser i åldersgruppen 0-19 år är högre än
förväntat för båda könen. Förekomsten totalt är vanligare bland pojkar än
flickor. I åldersgruppen 20-59 år är förekomsten av psykiatriska diagnoser
liksom i riket högre bland kvinnor än män. Även här är förekomsten för båda
könen högre på Gotlands än riket. Slutligen, i åldergruppen 60 år och över ses
inte motsvarande tydliga skillnader mellan könen i förekomst av psykiatriska
diagnoser.
3.3 Sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa

Antal sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa stiger på Gotland, vilket
stämmer med bilden även i resten av landet. Sjukskrivningarna ökar mest i
samband psykisk ohälsa som stress och ångest. I Försäkringskassans jämförelse
av sjukskrivningar för psykiatriska diagnoser mellan kommuner (2016) placeras
Gotland i mitten. Stress var orsak till drygt 40 procent av samtliga
sjukskrivningar för psykisk ohälsa på Gotland under år 2015. Även
sjukskrivningar för andra psykiatriska diagnoser har ökat sedan 2010 både på
Gotland och i riket.
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3.4 Psykisk hälsa hos unga

Elevhälsan rapporterar ökad psykisk ohälsa hos eleverna. 10 procent av barn
och ungdomar på Gotland har kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin per
år. Barn- och ungdomspsykiatrin ser en ökning av antalet remisser/kontakter
jämfört med för några år sen. I en undersökning i gymnasiet 2013 där man i
samtliga klasser skattade psykisk hälsa av en grad som påverkar studierna fann
man att cirka 20 procent upplevde olika typer av psykisk ohälsa. Den siffran är
i linje med nationella undersökningar av psykisk ohälsa bland unga (16-25 år).
MiniMaria som arbetar med unga (upp till 24 år) och missbruk rapporterar att
samsjukligheten med psykiatriska tillstånd är hög hos missbrukande ungdomar.
MiniMaria hade 2015 kontakt med 130 ungdomar. 2016 ser den siffran ut att
öka. Ungefär 50 procent av kontakterna är med unga över 18 år.
3.5 Självmord

Varje år tar mellan 6-15 per år sitt liv på Gotland, i snitt 10 personer per år.
Räknas dödsfall av oklar anledning ihop med antal säkra självmord har det varit
i snitt 4 kvinnor och 8 män per år under de senaste 15 åren. Förekomsten av
självmord på Gotland är något högre än snittet i riket. Det syns tydligast bland
män.
Någon trend kan inte ses av att antalet varken ökar eller minskar. De är fler
män än kvinnor som tagit sitt liv på Gotland precis som i riket. Av de personer
som tagit sitt liv på Gotland var de flesta i åldern 40-79 år. Jämförs antal
självmord med antal personer i befolkningen i olika åldersgrupper syns det att
det är vanligast i åldersgruppen 40-59 år. Näst vanligast är det i åldersgruppen
80 år och äldre, trots att det handlar om få personer som tagit sitt liv i den
åldergruppen. I åldersgruppen 0-19 år är det minst vanligt med självmord. Det
är en sällanhändelse att en ung person under 24 år tar sitt liv på Gotland men
vid jämförelse med antal per 100 000 invånare hamnar Gotland högt i
statistiken varje år en så ung person tar sitt liv.
Cirka 50 personer vårdas varje år på sjukhus efter självmordsförsök eller annan
självskada. Det har ökat under de senaste åren. Det är vanligare bland kvinnor
än bland män. Jämfört med antal personer i befolkningen i olika åldersgrupper
är det vanligare bland yngre personer upp till 39 år. Unga kvinnor är en tydlig
riskgrupp. Det är vanligare bland män på Gotland jämfört med riket.
Det är också vanligare bland både unga (0-24 år) kvinnor och män på Gotland
än i riket.

4 Grundläggande förutsättningar för
psykisk hälsa
Hur vi mår och upplever vår hälsa, både fysisk och psykiskt, påverkas av en
mängd faktorer i våra levnadsvillkor och livsmiljö. De kallas ofta för hälsans
bestämningsfaktorer. Vid analys av statistiken för Gotland bedöms vissa faktorer
viktiga att lyfta fram. De presenteras nedan. Aktuell folkhälsostatistik för
Gotland och nationellt: länk.
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4.1 Delaktighet och inflytande
4.1.1.Utbildning

Ungefär var 5:e flicka och pojke på Gotland uppnår inte kunskapskraven i
grundskolans årskurs 9. Det är bättre resultat än i riket. Tydligast ses skillnad i
bättre resultat för pojkar på Gotland jämfört med pojkar i riket. Av de flickor
och pojkar som påbörjar gymnasiet på Gotland slutför inte en femtedel
studierna. Det är något vanligare med avhopp bland flickor än bland pojkar på
Gotland. Det är vanligare att pojkar på Gotland slutför gymnasiet än att pojkar
i riket gör det.
På Gotland är det en mindre andel av befolkningen än i riket som har
eftergymnasial ytbildning.
4.1.2.Sysselsättning

Sysselsättningen på Gotland har tidigare varit något lägre än riket, med
arbetslöshet på ungefär samma nivå som i riket.
Nu har arbetslösheten sjunkit på Gotland så att den är lägre än i riket och
Arbetsförmedlingen bedömer att läget är gynnsamt. Ett problem är att det
finns lediga arbeten där kompetensen inte finns hos de som är arbetssökande.
Ohälsotalet1 på Gotland ligger något högre än i riket, både för män och för
kvinnor.
Antalet unga personer (19-24 år) med sjuk- och aktivitetsersättning på grund av
psykisk ohälsa är högre på Gotland än i riket
4.1.3 Ekonomi

Medianinkomsten för kvinnor är lägre än inkomsten för män. På Gotland är
medianinkomsten lägre bland män jämfört med riket.
Andelen personer med långvarigt ekonomiskt bistånd är lägre på Gotland än i
riket. En förklaring är att det finns god tillgång till säsongsarbete så att vissa
personer inte behöver försörjningsstöd hela året. Bland äldre är det inte särskilt
vanligt med ekonomiskt bistånd och då mest i samband med större
oförutsedda utgifter.
4.1.4 Tillit

På Gotland uppger var femte man och kvinna att de inte litar på andra
människor. Gotland är ett av de län där minst andel personer uppger att de inte
litar på andra. Både på Gotland och i riket upplever yngre personer och
personer med låg socioekonomisk position mindre tillit till andra. På Gotland
är skillnaden för upplevelse av tillit mellan olika grupper mindre än i riket.
Upplevelsen av att lita på andra är något mer jämlikt fördelad på Gotland.
4.1.5 Socialt deltagande

På Gotland har 18 procent av kvinnorna och 22 procent av männen lågt socialt
deltagande (mätt genom befolkningsenkät).
Det sociala deltagandet minskar med åldern. Socialt deltagande ökar med
stigande hushållsinkomst. Tjänstemän och företagare/lantbrukare har mer

1

Ohälsotalet visar antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadepenning, rehabiliteringspenning och aktivitetsoch sjukersättning från socialförsäkringen. Ohälsotalet beräknas genom att summa av utbetalda dagar divideras med
antal personer i befolkningen i åldern 16-64 år.
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socialt deltagande än personer med arbetaryrken. På Gotland är de skillnaderna
mindre än i riket. Det kan sägas som att det sociala deltagandet på Gotland är
något mindre ojämlikt än i riket.
På Gotland är det sociala deltagandet högre bland personer bosatta i Visby än
på norra och södra Gotland. Lägst socialt deltagande har personer bosatta på
norra Gotland.
4.1.6 Ensamhet äldre

Mer än hälften av äldre personer som har hemtjänst eller bor i särskilt boende
besväras av ensamhet. På Gotland är det i stort sett lika vanligt som i riket.
4.2 Livsmiljö
4.2.1 Socialt stöd

Det är vanligare att män saknar socialt stöd än att kvinnor gör det, både på
Gotland och i riket. På Gotland uppger 10 procent av kvinnorna och 15
procent av männen i befolkningsenkät att de saknar socialt stöd. Det är ett
resultat som inte skiljer sig från riket.
4.2.2 Trygghet

På Gotland anger 25 procent av kvinnorna och 5 procent av männen i
befolkningsenkät att de ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli
överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. Gotland tillhör de län där
befolkningen är mest trygga.
Upplevelse av otrygghet är vanligare bland personer i åldern 16-29 år och 6585 år än i övriga åldersgrupper. Det är mindre vanligt bland
företagare/lantbrukare och bland personer med hög hushållsinkomst. På
Gotland är det vanligare med upplevelse av otrygghet bland personer som bor i
Visby än på andra delar av Gotland.
På Gotland är det mindre skillnad i upplevelse av trygghet mellan olika
åldersgrupper och utifrån socioekonomiska faktorer än i riket. Tryggheten är
något mindre ojämlikt fördelad på Gotland än i riket.
4.2.3 Våld

I befolkningsenkät uppger 3 procent av kvinnor och män på Gotland att de
utsatts för fysiskt våld senaste året. 4 procent av kvinnorna och 3 procent av
männen uppger att de utsatts för hot om fysiskt våld. Resultatet på Gotland är
i nivå med riket. Andelen personer som uppger att de utsatts för kränkande
bemötande är större: 24 procent av kvinnorna och 16 procent av männen.
Även här skiljer inte resultaten på Gotland sig från resultaten i riket. För äldre
personer har undersökning inom projektet FREDA visat att 15 procent uppger
sig varit utsatta för psykiskt eller fysiskt våld.
4.2.4 Fritid

I medborgarenkät beräknas befolkningens svar kring fritidsmöjligheter i ett
index mellan 0-100 där 100 är bäst. Resultatet på Gotland var hösten 2015
mellan 59 och 68. Lägst index fanns i åldersgruppen 25-34 år och högst i
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gruppen 55-64 år. Det är högre resultat än snittet för de kommuner som ingick
i undersökningen.
Det är vanligare på Gotland att pojkar deltar i idrottsaktiviteter än att flickor
gör det. Totalt sett deltar fler unga på Gotland i sådana aktiviteter jämfört med
snittet i riket.
4.2.5 Barn och ungas uppväxtförhållanden

På Gotland är fler barn inskrivna i förskolan jämfört med riket. Biblioteken på
Gotland lånar också ut fler barnböcker än i riket.
Ungefär 9 av tio flickor och pojkar känner sig trygga i skolan på Gotland, det
är i stort sett i nivå med riket. Något som sticker ut lite är att pojkar på
Gotland i årskurs åtta är mer trygga än flickor på Gotland och mer trygga än
pojkar i riket.
Ungefär var femte flicka och var tionde pojke i årskurs 9 anger att de varit
utsatta för mobbning. Det är något mindre vanligt bland pojkar på Gotland.
8 procent av flickorna och 7 procent av pojkarna i årskurs 8 anger att de varit
utsatta för våld senaste året så att de behövt söka vård. Det är vanligare bland
flickor på Gotland än i riket.
Ungefär 12 procent av barnen på Gotland tillhör ekonomiskt utsatta familjer,
det är på samma nivå som i riket. Var femte flicka och pojke i åldern 0-19 år
har minst en långtidsarbetslös förälder, på Gotland och i riket.
I åldern 0-22 år är det vanligare på Gotland än riket, med insatser enligt LSS,
framförallt bland män.
På Gotland är 12,4 per 1000 unga i åldern 0-22 år placerade på institution eller
i familjehem. Det är något fler jämfört med riket.
Inventering i socialtjänsten på Gotland 2013 (del av nationella PRIO
utvecklingsarbetet) visade även att vi har fler personer med psykisk sjukdom
och/eller funktionsnedsättning som lever tillsammans med egna barn än snittet
i riket.
Socialtjänsten på Gotland noterar ett ökat antal anmälningar med orsaken
missbruk/psykisk sjukdom hos förälder och/eller hos barnen och man ser att
insatserna familjebehandling och stöd av familjepedagog ökar liksom insatser i
familjer i komplexa livssituationer över längre tid. Gotland har också relativt
många barn placerade.
I Kolada finns statistik över lagförda brott hos personer i åldrarna 15-17 år.
Här framkommer att pojkar på Gotland lagförs för brott i samma utsträckning
som i riket. Däremot är det vanligare bland flickor på Gotland än i riket. I
samtal med Polisen framkommer att det ofta handlar om droger och att
ändrade arbetssätt numer gör att flickor uppmärksammas. Vidare uppger
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Polisen att de ser att flickor mer än tidigare finns i sociala sammanhang som
innebär risk för kriminalitet.

5 Sammanfattning av psykisk hälsa och faktorer som
påverkar psykisk hälsa
Sammanfattningsvis kan sägas att den upplevda hälsan och det självskattade
psykiska välbefinnandet i befolkningen på Gotland är i nivå med riket och att
den inte förändrats se senaste åren. Skillnaden i psykiskt välbefinnande mellan
olika grupper utifrån ålder och socioekonomi är mindre på Gotland än i riket.
Ungas skolresultat är också i nivå med riket och till viss del även bättre.
Resultatet är positivt med tanke på att förekomsten av diagnossatta psykiatriska
funktionsnedsättningar och sjukdomar är större än i riket, att sjukskrivningar
för psykisk ohälsa ökat och att elevhälsa och barn- och ungdomspsykiatri ser
ökad psykisk ohälsa hos unga. Dessutom är utbildningsnivån i befolkningen på
Gotland lägre än i riket. Utbildningsnivå är en faktor som har tydligkoppling till
psykisk hälsa.
Det finns dock flera stora utmaningar på Gotland som påverkar möjligheten
till god och jämlik psykisk hälsa. Det är trots allt nästa var femte person på
Gotland som har nedsatt psykiskt välbefinnande. Det är många personer i
befolkningen som lever med psykisk funktionsnedsättning eller diagnossatt
psykisk ohälsa/sjukdom och sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa
ökar. Förekomsten av självmord är något högre på Gotland än i riket och det
är vanligare med sjukhusvård på grund av självskada bland män och unga
personer på Gotland jämfört med i riket.
Var femte elev har inte godkända betyg från grundskolan och var femte elev
som börjar gymnasiet fullföljer inte studierna.
Ungefär var femte person har lågt socialt deltagande. En betydande del av
befolkningen uppger att de saknar socialt stöd och en stor del äldre besväras av
ensamhet. Ungefär var femte person upplever att de blivit utsatt för kränkande
bemötande.
Bland unga är det vanligare än i riket att leva med vuxen som har psykisk
funktionsnedsättning. Antalet anmälningar till socialtjänsten ökar och fler unga
på Gotland än i riket är placerade i familjehem eller på institution. Fler unga på
Gotland än i riket har även sjuk- eller aktivitetsersättning och insatser enligt
LSS.
Det finns också faktorer som är gynnsamma på Gotland. Det finns goda
möjligheter till fritidsaktiviteter och deltagandet bland unga inom
idrottsföreningar är högre än i riket. Det är vanligare på Gotland jämfört med
riket att barn är inskrivna i förskola. Befolkningen upplever trygghet och tillit
till andra i högre grad jämfört med snittet nationellt. Det finns också mindre
ojämlikhet i befolkningen när det gäller socialt deltagande, upplevelse av
trygghet, tillit, hälsa och psykiskt välbefinnande.
Detta sammantaget gör att välfärdstjänsterna på Gotland behöver anpassas i
högre grad än i riket för att ge kompensatoriskt stöd i olika avseenden för att
ge förutsättningar för god hälsa hos hela befolkningen. Det innebär också att
det är relativt vanligt i arbetslivet att medarbetare eller deras anhöriga har eller
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har haft psykisk ohälsa och vi ser ökat antal sjukskrivningar på grund av stress
och ångest. Det kräver god kunskap och förebyggande åtgärder hos
arbetsgivare, där Region Gotland är den största.
Vidare har Gotland tuffare förutsättningar för att uppnå psykisk hälsa på grund
av den sociala gradienten med sämre socioekonomiska förutsättningar som
utbildningslängd och inkomst. Åtgärder inom utbildning, sysselsättning och
arbetsliv kan på sikt påverka dessa grundförutsättningar och i sin tur hälsan på
Gotland.
5.1 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Väger man samman den lägre utbildningsnivån på Gotland med lägre
socioekonomiska förutsättningar vilka man vet är riskfaktorer för psykisk
ohälsa och till det lägger att Gotland har en väsentligt högre andel vuxna
personer med psykisk sjukdom inklusive psykiska störningar och
beteendestörningar till följd av bruk av psykoaktiva substanser, äldre med
demens och en avsevärt högre andel vuxna personer och barn med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning så kommer det att påverka såväl
vårdkonsumtion generellt som behovet av stöd och insatser från primärvård,
specialistpsykiatri, beroendevård och re-/habilitering i den gotländska hälsooch sjukvården. Alla tre verksamhetsområdena är enligt genomlysning från
SKL slimmade verksamheter på Gotland jämfört med andra delar av hälsooch sjukvården.
Vårdkonsumtionen påverkas även av den högre andelen äldre i befolkningen
på Gotland än i riket. Dessutom kommer fler och fler äldre att få diagnoser
inom de närmaste åren när de som idag har diagnos blir äldre. Till detta
kommer även ett ökat antal nyanlända som får uppehållstillstånd och vi vet att
det är ofta första då som psykisk ohälsa bryter ut i den gruppen.
5.2 Socialförvaltningen

Hög förekomst av neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser ställer krav på
socialtjänsten. En inventering av hälsa, boende och sysselsättning hos personer
med psykisk funktionsnedsättning som gjordes i socialtjänsten på Gotland
2013 visar att det finns ett behov av att utveckla sysselsättningsformer för
dessa personer, anpassade boendeformer för personer med neuropsykiatriska
svårigheter samt för komplex problematik.
Att växa upp med föräldrar med psykisk sjukdom, funktionsnedsättning
och/eller missbruk medför en ökad risk för att barnet också ska utveckla
psykisk ohälsa. Därtill finns en hereditet som gör att föräldrar med egna
svårigheter eventuellt har att hantera ett svårare föräldraskap till barn med egna
svårigheter. Socialtjänsten erbjuder föräldrastöd och stöd till barn som
anhöriga och i förekommande fall boendestöd eller hemtjänst. Runt personer
med psykisk sjukdom, funktionsnedsättning och/eller missbruk finns anhöriga
som i perioder behöver socialtjänstens anhörigstöd.
En hög förekomst av demens på Gotland ställer högre krav på äldrevården
jämfört med snittbehovet i riket. Därtill kommer även att andelen äldre med
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diagnosticerad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kommer att öka under de
kommande tio åren.
5.3 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Förskola, grundskola och gymnasium på Gotland har under många år arbetat
med att utveckla pedagogisk kompetens i mötet med barn och unga med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Skolresultaten på Gotland är i nivå
med riket men man kan konstatera att utmaningen att kunna erbjuda olika
typer av anpassningar för en inkluderande undervisning är större på Gotland
än i riket som helhet. Ökad psykisk ohälsa bland unga och ökat antal nyanlända
påverkar behovet av elevhälsan.
5.4 Kultur- och fritidsförvaltningen

En högre förekomst av personer med psykiatriska
diagnoser/funktionsnedsättning/missbruk i befolkningen medför att man
ytterligare kan behöva anpassa verksamheter för att öka tillgänglighet till
ungdomsverksamhet, kultur och fritid på Gotland.

6 Pågående insatser i Region Gotlands verksamheter
Mot den bakgrund som beskrivits inledningsvis finns det anledning av försäkra
sig om på vilket sätt verksamheter inom Region Gotland erbjuder a)
förebyggande och främjande arbete, b) tillgängliga tidiga insatser, c)
förutsättningar för enskildas delaktighet och rättigheter, d) stöd till utsatta
grupper samt e) organiserar ledning, styrning och samverkan. Varje område
belyses i det följande för såväl barn och unga som vuxna och äldre.
6.1 Förebyggande och främjande arbete för psykisk hälsa på Gotland

Att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och/eller sjukdom är av
betydelse för såväl barn som vuxna och äldre. Nedan redovisas verksamheter
som arbetar främjande riktat till olika åldersgrupper och i förekommande fall
metoder eller procedurer de praktiserar. En viktig uppgift är att
uppmärksamma riskgrupper.
6.1.1 Barn och unga

Mödrahälsovården tillsammans med barnhälsovården på Gotland gör
screening av psykisk ohälsa hos blivande och nyblivna föräldrar då man vet att
psykisk ohälsa allvarligt kan påverka barnets tidiga anknytning och utveckling.
Barnhälsovården, tillsammans med förskoleverksamheten inklusive den öppna
förskoleverksamheten, är också viktiga upptäckare av psykisk ohälsa och/eller
utvecklingsavvikelser hos de mindre barnen. Strukturer för upptäckt finns via
samverkan i så kallade förskoleteam.
Elevhälsan har ett hälsofrämjande och förebyggande uppdrag enligt skollagen.
Det betyder att elevhälsan arbetar på såväl individ- som grupp- och
organisationsnivå. På Gotland träffar t ex skolsjuksköterska barn och unga
med regelbundenhet i så kallade elevhälsosamtal. I de samtalen finns även
frågor om psykisk hälsa. Därtill uppmärksammar personal i skola och i kulturoch fritidsverksamhet barn och unga som inte mår bra och kan hänvisa dem
vidare.
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Det bör i sammanhanget understrykas att genomförda grundskole- och
gymnasiestudier i sig är en förebyggande och främjande insats. Andelen elever
på Gotland som avslutar åk 9 med godkänt i alla skolämnen är i nivå med riket
och något högre i jämförelse med andra turism- och besöksnäringskommuner.
Detsamma gäller grundläggande gymnasiebehörighet att söka yrkesprogram
liksom slutförda gymnasiestudier. Förutom studieresultaten så är arbete mot
mobbing och kränkningar och med trivsel och trygghet via värdegrund och
likabehandling avgörande för en god arbetsmiljö i skolan.
Barnhälsovårdens föräldrautbildning barnets första år tillsammans med
socialtjänstens föräldrautbildning ”alla barn i centrum” (ABC) är också en del
av Gotlands förebyggande arbete för barn och unga.
6.1.2 Vuxna

Även för vuxna är det viktigt att motverka psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa står
för det största inflödet i sjukförsäkringen. Här har arbetsgivare ett stort ansvar
och det behövs ökad kunskap hos såväl arbetsgivare som i befolkningen om
faktorer som främjar psykisk hälsa i människors vardag och arbetsliv. Arbetet
kommer att kunna hämta stöd i de nya arbetsmiljöföreskrifterna från
Arbetsmiljöverket (2016) med inriktning på organisatorisk och social
arbetsmiljö.
Region Gotland är en stor arbetsgivare i regionen. Årligen genomförs
medarbetarsamtal där upplevelse av arbetssituation och hälsa är möjlig att
beröra. Vid behov finns företagshälsovårdstjänster individuellt eller i grupp.
På organisatorisk nivå genomför Region Gotland en arbetsmiljöutbildning för
nya chefer och deras skyddsombud. Utbildningen är totalt 3 dagar. I
utbildningen ingår moment om ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet,
systematiskt arbetsmiljöarbete SAM, arbetsanpassning och arbetslivsinriktad
rehabilitering, psykosocial arbetsmiljö, riskbruk och beroenden, hälsofrämjande
och förebyggande arbetsmiljöarbete. Den årligen medarbetarenkäten har en
psykosocialdimension som på vissa parametrar ligger under gränsen för vad
som är godtagbart och där har åtgärder vidtagits. Arbetsmiljöarbetet sker
enlighet med samverkansavtalet.
Primärvården arbetar med hälsofrämjande arbetssätt genom att samtliga
vårdcentraler har levnadsvanemottagningar dit medborgare som vill göra
livsstilförändringar (remissfritt) kan vända sig eller får hjälp att vända sig i
samband med andra besök i hälso- och sjukvården. Fokus är de fyra
levnadsvanorna tobak, kost, fysisk aktivitet och alkohol. Men samtalet om
livsstil blir bredare och den psykiska hälsan griper genom hela livet. De
distriktssköterskor som arbetar med levnadsvanor har samtliga fördjupad
kunskap i MI.
6.1.3 Äldre

För att motverka isolering och öka möjligheterna till delaktighet i samhället har
Socialförvaltningens förebyggande och hälsofrämjande enheten ett uppdrag att
erbjuda mötesplatser och aktiviteter tillsammans med frivillig organisationerna.
Därtill finns sedan ett antal år kompetens inom äldreomsorgen på Gotland i
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”första hjälpen till psykisk ohälsa” (MHFA) – ett sätt att upptäcka och vägleda
vid psykisk ohälsa.
6.1.4 Regionövergripande handlingsprogram

Det förebyggande och främjande arbetet med psykisk hälsa på Gotland syns
även i det arbete som genomförs utifrån programmen mot våld i nära
relationer och för arbete att förebygga självmord. Programmen ger underlag
för systematiskt arbete i förvaltningarna och även för spridning av kunskap i
befolkningen.

6.2 Tillgängliga tidiga insatser
Barn, unga, vuxna och äldre med psykisk ohälsa måste kunna räkna med att
kunna få tillgång till rätt insatser i rätt tid. Det gäller såväl vård-, som
stödinsatser. Vidare är det viktigt att säkerställa att kunskapsbaserade insatser
kan erbjudas tidigt vid ohälsoutveckling. Detta gäller såväl vid psykisk ohälsa
som att tidigt upptäcka och ge insatser i samband med psykisk sjukdom. Ett
första steg för att kunna få hjälp är information och rådgivning. Detta finns på
sjukvårdsupplysningen www.1177.se eller telefon 1177.
6.2.1 Barn och unga

För att vårdnadshavare eller de som arbetar med barn och unga ska kunna
vägleda till hjälp och stöd finns förutom sjukvårdsupplysningen även
www.sagagotland.se som utifrån problembild ger vägledning till samtliga barnoch ungdomsverksamheters olika erbjudanden och stöd. Man får även en bra
överblick över olika verksamheters olika målgrupper och insatsnivåer via
översikten http://gotland.se/83442 som skapats inom BarnSam. Här finns
även skola och kultur- och fritidsverksamheten med.
Med första linjens verksamheter menas de av hälso- och sjukvårdens
verksamheter dit man själv kan söka hjälp och stöd vid upplevd ohälsa. För
personer över 18 år har primärvården ansvar för såväl psykisk som somatisk
ohälsa. För barn och ungdomar finns första linjens bedömning, utredning, råd
och insatser inom några av hälso- och sjukvårdens barn och
ungdomsverksamheter. Detta uppdrag har förtydligats 2016.
MiniMaria bedrivs i samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten
och möter unga personer med missbruk och ofta även psykisk ohälsa.
Tillgängligheten till primärvården och BUP inkl första linjens PrimBUP är god
(ca 90 procent) för barn och unga enligt data från ”väntetider i vården”.
För familjer, barn och föräldrar som söker stöd inom socialtjänstens
verksamheter finns på samma sätt en katalog av öppna stöd och insatser man
kan ta del av individuellt eller i grupp. Det handlar om t ex familjesamtal,
föräldrautbildningar och stöd till barn och unga individuellt eller i
gruppverksamheter. En särskilt viktig grupp är barn som anhöriga. Se
http://gotland.se/87318
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6.2.2 Vuxna

Med första linjens verksamheter menas de av hälso- och sjukvårdens
verksamheter dit man själv kan söka hjälp och stöd vid upplevd ohälsa. För
personer över 18 år har primärvården ansvar för såväl psykisk som somatisk
ohälsa. Unga vuxna 18-25 år står för 13 procent av besöken som rör psykisk
hälsa i primärvård (58 procent av dem är kvinnor). Ungefär 5 procent av den
gotländska befolkningen har under ett år kontakt med primärvården för en
diagnos som omfattar psykisk ohälsa och/eller sjukdom. Lika många, 5
procent, av den befolkningen hade av samma skäl kontakt med den
specialiserade psykiatriska vården. Den något högre andelen av psykiska
diagnoser (F-diagnoser ICD-10) i befolkningen kan möjligen förklara den
relativt höga andelen besök i specialistpsykiatrin men andelen besök i
primärvården syns relativt låg. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL)
bör fördelningen mellan specialistnivå och första linjens nivå vara ungefär 2-5
procent respektive 10-20 procent.

Tillgängligheten till första kontakt och läkarbesök inom såväl den specialiserade
psykiatrin som primärvården är god (85-90 procent). Förutom läkare och
sjuksköterskor har vårdcentralerna på Gotland tillgång till psykolog och/eller
psykoterapeut. Däremot är tillgängligheten inte tillräcklig för att komma fram
på telefon till vårdcentral, vilket är en förutsättning för att kunna boka tid för
första kontakt. Efter första kontakt är tillgängligheten inte heller så god som
den behöver vara för fortsatta insatser. Det är relativt lång väntan på
psykologisk/psykoterapeutisk behandling i både primärvården och psykiatrin. I
primärvården uppgår väntetiden till cirka fyra månader, i psykiatrin kan väntan
vara längre.
I syfte att öka tillgängligheten till KBT-behandlingar pågår för närvarande ett
pilotprojekt inom primärvården där patienter med ångestproblematik erbjuds
KBT-behandling via nätet. I primärvården pågår också ett utvecklingsarbete
som handlar om att personer med upplevd psykisk ohälsa snabbt får
bedömning.
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Socialtjänst öppna insatser riktade till vuxna handlar om föräldrastöd (se ovan),
anhörigstöd och visst öppet stöd i samband med våld i nära relationer via
familjefrid eller missbruk via alkohol- och drogrådgivning (ADR).
Anhörigstödet är i sammanhanget värt att lyfta fram. Närmare var femte
person i vuxen ålder vårdar, hjälper eller stödjer en närstående och man vet att
anhörigskap både till egna barn, egen partner eller äldre närstående innebär en
ökad belastning för individen som kan ge sekundär psykisk ohälsa och i flera
fall egen sjukskrivning. Läs mer på http://www.gotland.se/anhorigstod.
Anhörigstödet på Gotland utvecklades ursprungligen som stöd till äldre som
vårdar en anhörig men har numera ett breddat uppdrag som omfattar även
anhöriga till personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Förutom
anhörigstödet inom socialtjänsten på Gotland så finns även visst föräldrarespektive anhörigstöd inom specialistpsykiatri och habilitering.
6.2.3 Äldre

För primärvård gäller samma för den äldre som den yngre vuxna befolkningen
(se ovan). Anhörigstödet finns även för äldre i anhörigskap. Inom
äldreomsorgen finns som sagt kompetens i ”första hjälpen vid psykisk ohälsa”
(MHFA) – vilket ökar sannolikheten för att psykisk ohälsa bland äldre som har
hemtjänst eller bor i särskilt boende ska uppmärksammas och kunna få kontakt
med vården.
6.3 Enskildas delaktighet och rättigheter

Med ny kunskap och nya skrivningar i lagstiftningen står vård och omsorg
inför ett förändringsarbete som handlar om ett förändrat synsätt på
brukaren/patienten från passiv mottagare till aktiv och delaktig medskapare. I
möte med barn måste hänsyn tas till barnets mognad och ålder.
För personer med allvarlig psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning som har
behov av insatser från flera verksamheter och huvudmän är möjlighet till
delaktighet särskilt central. När stöd och insatser ges från flera är samordnad
individuell plan (SIP) en viktig åtgärd för att dokumentera och säkra
samverkan. Läs mer om SIP på Gotland (alla åldrar) www.gotland.se/sip När
man 2015 följde upp arbetet med SIP nationellt visade det sig att Gotland gjort
högst andel SIP per 1000 barn (3,5/1000) i landet. På Gotland har familjens
upplevelse av delaktighet i SIP följts upp efter varje möte och 90 procent
upplevde god delaktighet i SIP arbetet 2015. För vuxna och äldre personer
återstår fortfarande ett arbete att göra.
Inom den tidigare överenskommelsen om psykisk ohälsa, PRIO, fanns ett
särskilt fokus på målgruppen vuxna personer med allvarlig psykisk sjukdom
eller funktionsnedsättning. På Gotland har detta förbättringsarbete skett i
samverkan med brukar-, patient, och anhörigföreningarna via Nationell
samverkan för psykisk hälsa (NSPH). Inom socialtjänsten gjordes 2013 en
inventering av boende, sysselsättning och hälsa bland personer inom
målgruppen. Utifrån analys av inventeringen kunde man ta fasta på ett
utvecklingsarbete inriktat ökad delaktighet i både verksamhetsplanering och
individuell planering (genomförandeplan), på meningsfull sysselsättning samt
på vissa boendeformer. Psykiatrin har under samma period arbetat med
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kvalitetsregister och förbättringar i samband med att barn, unga och vuxna
vårdas med stöd av tvångslagstiftningen samt ökad delaktighet i utformningen
av vårdplan. Psykiatrin arbetar också för att skapa och implementera modell
för personcentrerad vård, vilket innebär att i högre grad fokusera på de
resurser varje person har och vad det innebär att vara människa och i behov av
vård.
Arbete som startat inom PRIO med fokus på denna utsatta målgrupp fortsätter
i samverkan mellan socialtjänst och psykiatri och i dialog med NSPH.
6.4 Utsatta grupper

Jämlik hälsa är ett av regeringens mål. Arbetet mot detta mål förutsätter
medvetenhet om olika grupper och individers olika behov och förutsättningar.
Man vet att vissa grupper har en förhöjd risk för psykisk ohälsa. Nedan nämns
några och det arbete som görs på Gotland.
6.4.1. Sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck

Under 2014 genomfördes insatser riktade till medarbetare inom hälso- och
sjukvården med en ambition att få en spridning på alla nivåer. Liknande plan
men med kompletterande riktade insatser till de som behöver mer
spetskompetens har tagits fram i samverkan med Ledningskontoret för
verksamhetsåret 2016. Även utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
socialförvaltningen har plan för ökad kompetens inom HBTQ-området.
Kultur- och fritidsförvaltningens ungkulturhus Fenix arbetar systematiskt med
HBTQ-frågor i möte med unga. Inom socialförvaltningens äldreomsorg och
omsorgen om funktionsnedsatta är behov av kompetensutveckling kring
HBTQ identifierat.
6.4.2 Barn som anhöriga

Den 1 januari 2010 infördes bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) (HSL), som innebär att barns behov av information, råd och stöd
särskilt ska beaktas av hälso- och sjukvården och dess personal om barnets
förälder eller någon annan vuxen är sjuk. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i
Region Gotland har rutiner för detta förhållningssätt och inom psykiatrin och
några somatiska verksamheter finns kompetens i metoderna ”Föra barn på tal”
och ”Beardslees familjeintervention”. 2016 bildades ett nätverk av barnombud
i psykiatrin och inom socialtjänstens familjefokus för kontinuerligt
kompetensutbyte.
Socialförvaltningen erbjuder barn och ungdomsgrupper (Tryggve)
http://gotland.se/59114 till stöd för barn i olika former av anhörigskap.
6.4.3 Barn som är placerade

Antalet anmälningar på Gotland har ökat de senaste åren. Särskilt bland de
yngre barnen (0-12 år) ser socialtjänsten en påtaglig ökning (140 procent för
flickor och 76 procent för pojkar på 10 år). Ett högre antal anmälningar kan
betyda att kunskapen hos dem som finns runt barnen ökat vilket är bra för
barnen men det säger något om hur många barn man ser med oro på. I
socialtjänstens verksamhetsdata ser man att insatsen ”familjebehandling eller
familjepedagog” har fördubblats de senaste tre åren. På Gotland är drygt 100
barn och unga placerade i familjehem eller HVB.
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Sedan 2011 pågår ett nationellt initierat arbete att utveckla barn- och
ungdomsvården. Inom socialtjänsten på Gotland har man systematiskt
förbättrat utredningsmetodik (barns behov i centrum BBIC) och den
kontinuerlig uppföljning av barn och unga med fokus främst på barn och
ungdomar som är placerade i familjehem eller hem för vård eller
boende(HVB). Förutom sociala faktorer har rutiner upprättats för uppföljning
av hälsa och skolresultat. I det senare är Skolfam, som ger konsultativt stöd till
familjehemmen och de placerade barnens skolor, en viktig satsning
(http://gotland.se/skolfam ). Sedan två år tillbaka pågår även projektet
socialpsykiatriskt team vars syfte är att genom intensiva insatser i hemmet
förhindra placeringar av ungdomar.
6.4.4 Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är tillsammans med missbruk och/eller psykisk
sjukdom/funktionsnedsättning något som berör såväl barn som vuxna och
äldre personer. Socialtjänstens FREDA-verksamhet finns till för äldre personer
och personer med funktionsnedsättning som utsatts för våld av en närstående
(http://gotland.se/freda ). Inom Familjefrid finns socialtjänstens stöd till
våldsutsatta kvinnor och barn samt stöd till män, läs mer på
http://gotland.se/62555. Familjefrid ger även stöd till medarbetare i andra
verksamheter i Regionen i frågor om våld i nära relationer.
6.4.5 Personer med funktionsnedsättning

Personer med stöd av socialtjänstens omsorg om personer med
funktionsnedsättning via t ex särskilt boende och/eller daglig verksamhet är en
grupp som man vet behöver uppmärksammas för såväl psykisk som somatisk
ohälsa i en högre grad än vad som sker idag. LSS verksamheten har tillgång till
handledning men har inte kompetensutvecklats med samma systematik som
äldreomsorgen inom området psykisk hälsa.
6.4 6 Samsjuklighet psykiatriska/neuropsykiatriska tillstånd och missbruk

Samsjuklighet är mycket vanligt vid psykisk sjukdom, neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och missbruk. Mot bakgrund av den högre
förekomsten av psykiatriska- och neuropsykiatriska tillstånd och missbruk på
Gotland behöver verksamheter och metoder utvecklas för att bättre möta
patienter med samsjuklighet.
På Gotland har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Socialförvaltningen
arbetat fram två överenskommelser som delvis rör den aktuella målgruppen.
En överenskommelse om samverkan kring personer med psykiska
funktionsnedsättningar http://www.gotland.se/74619 och en
överenskommelse avseende samverkan kring personer med missbruk
http://www.gotland.se/83832
Ett samarbete mellan MiniMaria och vuxenpsykiatriska öppenvården har
påbörjats och planen är till hösten 2016 avsätta psykologresurser från
vuxenpsykiatrin till arbete på MiniMariamottagningen. Många av de unga
vuxna som besöker MiniMaria har en samsjuklighet och målsättningen är att
patienterna genom detta samarbete ska få bättre vård.
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6.4.7 Nyanlända

Våren 2016 finns cirka 900 personer som sökt asyl (familjer och ensamstående
vuxna) boende på ön. Migrationsverket har nio asylboenden. Region Gotland
ansvarar för 205 ensamkommande barn och ungdomar. Dessutom bor cirka 50
ensamkommande barn och ungdomar från andra kommuner på privata
boenden.
Asylhälsan på Gotland har ansvaret för hälsoundersökningar av personer som
under sin asyltid bor på Gotland. Ännu ser man inte där ett ökat inflöde av
vuxna med psykisk ohälsa. För ensamkommande ungdomar sker
hälsoundersökning på någon av Regionens vårdcentraler. I denna målgrupp har
man i högre grad uppmärksammat psykisk ohälsa. BUP ser ett ökat behov
bland nyanlända barn och ungdomar. BUP har för att möta efterfrågan från
Haima, boenden för ensamkommande ungdomar, 2016 prövat en hälsoskola i
samverkan med boendena.
Inom utbildnings- och arbetslivsområdet finns integrationsenheten med a) stöd
för personer som fått uppehållstillstånd och med b) stöd till nyanlända familjer
med barn i för- och grund- och gymnasieskolan genom bland annat pedagogisk
kartläggning inför skolstart.
6.5 Ledning, styrning och organisation

Samverkan med brukar-, patient- och anhörigorganisationer sker på flera
organisatoriska nivåer i Region Gotland. Tillgänglighetsrådet är regionens
samlade samverkansforum. Där möter handikappföreningarna via
representantskap politisk representant ur Regionstyrelsen. Därtill finns samråd
där hälso- och sjukvårdsnämnd tillsammans med socialnämnd via
nämndordföranden möter representanter för handikapporganisationerna. På
verksamhetsledningsnivå möts ledning för psykiatri och socialtjänst och
nätverket NSPH (Nationell Samverkan Psykisk Hälsa) och därtill finns även
brukarråd i flera av berörda verksamheter. I dialog med NSPH har nyligen
fastslagits ett behov av att under 2016 se över mötesformalia så som syfte,
dagordning, ledning och dokumentation för att förbättra dialogen.
6.5.1 Gemensam ledning och styrning

Den 29 oktober 2015 fattade Regionstyrelsen beslut om Regional samverkan
och stödstruktur i region Gotland med placering på ledningskontoret
tillsammans med verksamhetsledare. Beslutet bygger vidare på ett beslut i
Regionstyrelsen från 26 maj 2011 i frågor om som rör samverkan och
evidensbaserad praktik kring barn och ungdomar – BarnSam.
Den regionala samverkan och stödstrukturen (RSSS) styrs och leds av
förvaltningschefer för socialförvaltning, hälso- och sjukvårdsförvaltning,
utbildnings- och arbetslivsförvaltning och kultur- och fritidsförvaltning samt
ledningskontoret. RSSS är ett utskott till koncernledningsgruppen (KLG).
Fokus i det gemensamma samordnings-, kunskaps- och utvecklingsarbetet är
den verksamhetsnära effekten för barn, elever, brukare, patienter och anhöriga,
så kallad evidensbaserad praktik. De närmaste åren är området psykisk hälsa
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prioriterat med särskilt fokus på barn och unga via BarnSam. Den regionala
samverkan och stödstrukturen rymmer tidigare beslutade gemensamma
styrnings- och ledningssystem BarnSam och samordnad styrning och ledning
socialtjänst och hälso- och sjukvård (SLS).

7 Slutsatser
Sammanfattningsvis finns en rad grundförutsättningar för hälsa som är bra
på Gotland t ex fritidsmöjligheter, trygghet och tillit och det självskattade
psykiska välbefinnandet i befolkningen på Gotland är i nivå med riket. Men i
nivå med riket betyder dessvärre att nästa var femte person på Gotland har
nedsatt psykiskt välbefinnande.
Å andra sidan är psykiskt välbefinnande i nivå med riket positivt med tanke på
den i jämförelse med riket tuffare utgångspunkten; högre förekomsten av
diagnossatta psykiatriska funktionsnedsättningar och sjukdomar för
barn, unga och vuxna (men inte äldre) än i riket, förekomsten av
självmord är något högre på Gotland än i riket, att sjukskrivningar för
psykisk ohälsa ökat, elevhälsa och barn- och ungdomspsykiatri ser ökad
psykisk ohälsa hos unga i ökad efterfrågan på deras tjänster. Vidare finns en
utmaning i att en betydande del av befolkningen har lågt socialt deltagande och
saknar socialt stöd. Dessutom är utbildningsnivån i befolkningen på Gotland
lägre än i riket. Utbildningsnivå är en faktor som har tydlig koppling till psykisk
hälsa.
En utmaning på Gotland, liksom i riket, är att en femtedel av eleverna
saknar kompletta betyg efter grundskolan och att en lika stor andel inte
fullföljer gymnasiet. Det har betydelse för folkhälsan.
Utifrån analyserad statistik syns inte tydliga skillnader mot riket gällande den
äldre befolkningens psykiska hälsa på Gotland med undantag för en högre
förekomst av demenssjukdom. Det ska dock framhållas att det finns en
utmaning i rapportering av upplevd ensamhet bland äldre.
Bland unga är det vanligare än i riket att leva med vuxen som har psykisk
sjukdom eller funktionsnedsättning. Antalet anmälningar till socialtjänsten
ökar och fler barn och unga på Gotland än i riket är placerade i familjehem
eller på institution. Data gällande kriminalitet och utsatthet för våld bland
flickor på Gotland oroar. Fler unga på Gotland än i riket har även sjuk- eller
aktivitetsersättning och insatser enligt LSS.
Förekomsten av psykisk ohälsa på Gotland gör att det är relativt vanligt i
arbetslivet att medarbetare eller deras anhöriga har eller har haft psykisk ohälsa
och vi ser ökat antal sjukskrivningar på grund av stress och ångest. Det kräver
god kunskap och förebyggande åtgärder hos arbetsgivare, där Region Gotland
är den största.
Detta sammantaget gör att välfärdstjänsterna på Gotland behöver anpassas i
högre grad än i riket för att ge kompensatoriskt stöd i olika avseenden för att
ge förutsättningar för god hälsa hos hela befolkningen. I tider av prioriteringar
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finna anledning att fokusera på riskgrupper mer än generella insatser och
barn och vuxna mer än äldre.
I översynen av verksamheternas kompetens och insatser kan man på en
övergripande nivå i analysen göra bedömningen att den generella
förebyggande/identifierande nivån i de gotländska verksamheterna har god
kunskap om psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som
gör att man upptäcker och hänvisar. Tillgängligheten till en bedömning i den
specialiserade psykiatriska nivån är god. Vid behov får man inom vårdgarantins
tid kvalificerad utredning och diagnos. Det som i analysen sticker ut som
tunt är en lättillgänglig behandlande och åtgärdande första linje och
behandling i den specialiserade vården. Personer som upptäcks med
psykisk ohälsa eller sjukdom behöver enkelt få tillgång till stöd och behandling.
Den nu lägre tillgängligheten till primärvården eller annan första linje behöver i
det sammanhanget åtgärdas. Men vi behöver också fråga oss vad som
ytterligare kan göras i samhälle, arbetsliv och regionens verksamheter för att
skapa en grundförutsättning och miljö som främjar psykisk hälsa.
Givet den högre andelen personer med diagnosticerad psykisk
sjukdom/funktionsnedsättning så är också stöd till anhöriga viktigt. Här
behöver eventuellt samarbete mellan primärvård, psykiatri och socialtjänst
kartläggas för att motverka sekundär ohälsa och eventuell sjukskrivning.
Det ökade antalet anmälningar tillsammans med det jämfört med riket något
högre antalet placeringar av unga gör att satsningar på socialpsykiatriskt team
och Skolfam under de senaste åren varit väl riktade. Att flera barn på Gotland
växer upp i familjer där minst en förälder har psykisk sjukdom och/eller
funktionsnedsättning och där kanske även barnen har särskilda behov ställer
krav på socialtjänstens resurser och kompetens inte minst i samverkan med
skolan. Att arbeta med familjer i komplexa livssituationer tar tid.
Det arbete som startade inom den förra överenskommelsen om psykisk hälsa
PRIO med fokus på personer med allvarlig psykisk sjukdom eller
funktionsnedsättning i behov av insatser från både hälso- och sjukvård och
socialtjänst behöver fortsätta. Här är SIP väsentlig för att stöd och insatser ska
hållas samman och planeras i delaktighet med den som är berörd.
7.1 Fortsatt arbete

Rapporten kommer att vara underlag för tre olika utvecklingsarbeten:
1) Under hösten 2016 tas handlingsplan fram för arbete i Region
Gotlands verksamheter för förbättrad psykisk hälsa. Det görs via
Regional samverkan och stödstruktur (RSSS). Handlingsplanen
kommer att redovisas till SKL som ett underlag för att ta del av
ekonomiskt stöd inom området psykisk hälsa och innehåller aktiviteter
på kort sikt (1 år) och längre sikt (5 år).
2) Under hösten 2016 tas strategier fram i Region Gotland för närmaste 5
årens arbete för att nå god och jämlik hälsa.
3) Under 2017 tas Regional utvecklingsplan (RUS) fram med mål för
hållbar utveckling på Gotland på lång sikt.
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Bilaga 1

Registrerade diagnoser för psykisk hälsa i
specialiserad öppenvård

Patienter i specialiserad öppenvård, per år, medeltal år 2011-2014

Tabellerna visar antal patienter per 100 000 invånare per år som haft kontakt
med specialiserade vården (exempelvis i psykiatri, habilitering, akutmottagning)
där psykiatrisk diagnos angetts som huvuddiagnos vid besöket.
I en kolumn presenteras även beräkning av antal patienter fler eller färre än
förväntat antal patienter på Gotland om resultatet skulle motsvara rikssnittet i
respektive åldersgrupp.
I tabellen visas förekomsten av samtliga diagnoser som anger psykiska
sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, diagnos F00-F99 och även
vissa utvalda diagnoser.
Observera att en och samma person under ett år kan fått vård för flera av de
redovisade diagnoserna.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-12-19

Handlingar till

Ärende 7

Förlängning av Handlingsprogram 20142015 enligt lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor
Innehåll
• Regionstyrelsen 2016-11-24, § 263
• Ledningskontoret 2016-10-24
Bilaga Handlingsprogram 2014-2015 enligt lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-24

RS § 263

Handlingsprogram 2014-2015 enligt lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor

RS 2015/682
AU § 269

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Nuvarande handlingsprogram för skydd mot olyckor (operativa insatser och
förebyggande insatser) för perioden 2014-2015 förlängs till att gälla till och med
2017-05-01.

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ett nytt handlingsprogram för
räddningstjänst och förebyggande verksamhet fastställas av regionfullmäktige eller av
ansvarig nämnd för varje mandatperiod. Det nu gällande handlingsprogrammet
fastställdes av regionfullmäktige 2013-12-18 och gällde t o m 2015-12-31. Arbetet
med framtagande av ett nytt program för perioden inleddes i början av 2015.
Under 2015 inkom ett antal faktorer som på olika sätt bedömdes påverka utformning
och innehåll i det kommande programmet. Därför föreslog ledningskontoret 201511-02 att det nuvarande handlingsprogrammet skulle förlängas att gälla t o m 201606-30. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med detta förslag 2015-12-14 i § 309.
Vid tekniska nämndens extra arbetsutskott 2016-02-15 beslutades i § 14 bl.a. att ge
förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) och räddningschefen i
uppdrag att ta fram ett förslag på uppdrag för att se över räddningstjänstens
organisation och att en arbetsgrupp med politiker och tjänstemän skall utses för att ta
fram förslag till ny organisation. Syftet är att få en hållbar organisation som också är
ekonomisk anpassad för framtiden. Med hänvisning till detta beslutade
regionfullmäktige 2016-04-25 i § 60 om en förlängning av programmet till och med
2016-12-31.
Processen har därefter genomförts enligt ovan, med några tidsmässiga förändringar/
framskjutningar. Dessutom framförde länsstyrelsen vid det senaste tillsynsbesöket att
man önskar en längre remiss- och samrådstid än ovan redovisad. Det nya handlingsprogrammet planeras att behandlas av regionfullmäktige 2017-02-27. Tidigare
redovisade beredskapsbrister utifrån länsstyrelsens genomförda tillsynsbesök kvarstår
tills nytt handlingsprogram träder i kraft.
Med hänvisning till ovanstående så föreslår ledningskontoret att det nuvarande
handlingsprogrammet förlängs att gälla t o m 2017-05-01.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktige § 171 2013-12-16
Regionfullmäktige § 409 2015-12-14
Tekniska nämndens arbetsutskott § 14 2016-02-15
Regionfullmäktige § 60 2016-04-25

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2015/682
24 oktober 2016

ASB-enheten, Christer Stoltz

Regionstyrelsen

Förlängning av nuvarande handlingsprogram 2014-2015 enligt
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

Nuvarande handlingsprogram för skydd mot olyckor (operativa insatser och
förebyggande insatser) för perioden 2014-2015 förlängs till att gälla till och med
2017-05-01.

Sammanfattning

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ett nytt handlingsprogram för
räddningstjänst och förebyggande verksamhet fastställas av regionfullmäktige eller av
ansvarig nämnd för varje mandatperiod.
Det nu gällande handlingsprogrammet fastställdes av regionfullmäktige 2013-12-18
och gällde t o m 2015-12-31. Arbetet med framtagande av ett nytt program för
perioden inleddes i början av 2015.
Under 2015 inkom ett antal faktorer som på olika sätt bedömdes påverka utformning
och innehåll i det kommande programmet.
Därav föreslog ledningskontoret 2015-11-02 att det nuvarande handlingsprogrammet
skulle förlängas att gälla t o m 2016-06-30. Det var den förlängning som utifrån de då
gällande förutsättningarna bedömdes vara rimlig och realistisk och då även med
beaktade av tillsynsmyndighetens krav.
Regionstyrelsen tillstyrkte ledningskontorets förslag (2015-11-25 §361) och
regionfullmäktige beslutade i enlighet med detta förslag (2015-12-14 Rf §309).
Vid tekniska nämndens extra arbetsutskott 2016-02-15 (Au §14) beslöts att:
- förvaltningschef SBF och räddningschef får i uppdrag att till tekniska nämndens
arbetsutskott den 10 mars ta fram ett förslag på uppdrag för att se över
räddningstjänstens organisation.
- en arbetsgrupp med politiker och tjänstemän skall utses för att ta fram förslag till ny
organisation
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Ärende RS 2015/682

- information lämnas till krisgrupp/regionstyrelsen gällande räddningstjänsten om att
tekniska nämnden kommer under mars månad att tillsätta en arbetsgrupp som ser
över hela räddningstjänstens organisation och bemanning. Syftet är att få en hållbar
organisation som också är ekonomisk anpassad för framtiden.
Planerad tidplan:
- förvaltningschef i augusti
- samråd i oktober
- tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden i oktober
- regionstyrelsen i november
- regionfullmäktige i december
Regionstyrelsen tillstyrkte ledningskontorets förslag (2016-04-07,§57) och
regionfullmäktige beslutade i enlighet med detta förslag (2016-04-25, §60).
Sedan detta beslut fattades så har processen genomförts, enligt ovan, dock med några
tidsmässiga förändringar/framskjutningar. Dessutom framförde Länsstyrelsen vid det
senaste tillsynsbesöket att man önskar en längre remiss- och samrådstid än ovan
redovisad.
Det nya handlingsprogrammet planeras att behandlas av regionfullmäktige den
27 februari 2017.
Bedömning

Med hänvisning till ovanstående så föreslår ledningskontoret att det nuvarande
handlingsprogrammet förlängs att gälla t o m 2017-05-01.
Beslutsunderlag

- Handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor –
Rf 2013-12-16 § 171.
- Förlängning av nuvarande handlingsprogram – Rf 2015-12-14 § 309.
- TN au 2016-02-15 § 14
- Förlängning av nuvarande handlingsprogram – Rf 2016-04-25 § 60
Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län
Internt: Tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-12-19

Handlingar till

Ärende 8

Hamntaxa 2017 för Region Gotlands
hamnar
Innehåll
• Regionstyrelsen 2016-11-24, § 274
• Ledningskontoret 2016-10-20
• Tekniska nämnden 2016-09-21, § 172, med förslag till hamntaxa

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-24

RS § 274

Hamntaxa 2017 för Region Gotlands hamnar

RS 2016/633

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tekniska nämndens förslag till ny hamntaxa fastställs.
• Ny hamntaxa ska gälla från och med 1 januari 2017.
•

Senast hamntaxorna reviderades var inför 2016. Då genomfördes en generell höjning
av taxorna med 2 % och en fortsatt anpassning av kryssningstaxorna till
”branschen”. Hamnverksamheten har som helhet en ekonomi i balans. Det har dock
under flera år varit en obalans mellan den skattefinansierade och den affärsdrivande
hamnverksamheten, där den skattefinansierade är underfinansierad. Det är viktigt att
notera att de olika hamnverksamheterna särredovisas.
För att behålla nuvarande nivå på den skattefinansierade hamnverksamheten 2017
har förvaltningen gjort bedömningen att hamntaxorna kommer behöva justeras så att
intäkten ökar med ca 200 tkr.
Hamntaxan har för 2017 inte genomgått någon större omarbetning utan ändringar
har i huvudsak gjorts av text i syfte att förtydliga. För att nå målsättningen på ökad
intäkt med ca 200 tkr föreslås framför allt en höjning av fartygsavgiften med ca 4 %.
Kryssningstaxorna fortsätter att anpassas till ”branschen” och en förändring föreslås
av det avgiftsmaximerat gross tonnage (GT). På sikt kommer denna begränsning tas
bort helt och ett steg i detta är att för revideringen 2017 höja denna med 5 000 GT
till 40 000 GT. Rabattstegen för antal anlöp justeras även något. Använder man
statistiken för 2015 i beräkningsmodellen kommer intäkterna för 2017 att öka med ca
200 000 kr.
Det bör också framhållas att stora investeringar görs samt att underhållsbehovet i
hamnarna framöver medför allmänt ökade kostnader.
Ledningskontoret är positiva till tekniska nämndens förslag till ny hamntaxa 2017
och de prisjusteringar som framgår av dokument ”Hamntaxa 2017”.
Ledningskontoret tillstyrker nämndens begäran.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2016-09-21, § 172
Ledningskontoret 2016-10-20

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/633
20 oktober 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Förslag till ny hamntaxa 2017 för Region Gotlands hamnar
Förslag till beslut

•

Tekniska nämndens förslag till ny hamntaxa fastställs.

•

Ny hamntaxa gäller från och med 2017-01-01.

Ärendebeskrivning

Senast hamntaxorna reviderades var inför 2016. Då genomfördes en generell höjning
av taxorna med 2 % och en fortsatt anpassning av kryssningstaxorna till
”branschen”. Hamnverksamheten har som helhet en ekonomi i balans. Det har dock
under flera år varit en obalans mellan den skattefinansierade och den affärsdrivande
hamnverksamheten, där den skattefinansierade är underfinansierad. Det är viktigt att
notera att de olika hamnverksamheterna särredovisas.
För att behålla nuvarande nivå på den skattefinansierade hamnverksamheten 2017
har förvaltningen gjort bedömningen att hamntaxorna kommer behöva justeras så att
intäkten ökar med ca 200 tkr.
Hamntaxan har för 2017 inte genomgått någon större omarbetning utan ändringar
har i huvudsak gjorts av text i syfte att förtydliga. För att nå målsättningen på ökad
intäkt med ca 200 tkr föreslås framför allt en höjning av fartygsavgiften med ca 4 %.
Kryssningstaxorna fortsätter att anpassas till ”branschen” och en förändring föreslås
av det avgiftsmaximerat gross tonnage (GT). På sikt kommer denna begränsning tas
bort helt och ett steg i detta är att för revideringen 2017 höja denna med 5 000 GT
till 40 000 GT. Rabattstegen för antal anlöp justeras även något.
Använder man statistiken för 2015 i beräkningsmodellen kommer intäkterna för
2017 att öka med ca 200 000 kr.
Det bör också framhållas att stora investeringar görs samt att underhållsbehovet i
hamnarna framöver medför allmänt ökade kostnader.
Bedömning

Ledningskontoret är positiva till tekniska nämndens förslag till ny hamntaxa 2017
och de prisjusteringar som framgår av dokument ”Hamntaxa 2017”.
Ledningskontoret tillstyrker nämndens begäran.
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/633

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 172 2016-09-21 – förslag till ny hamntaxa 2017 (bilaga)
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, serviceförvaltningen, ekonomi
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Protokoll

Tekniska nämnden 2016-09-21

TN §

172

Förslag till ny hamntaxa 2017 för Region Gotlands hamnar

AU §

98

Dnr TN 2016/1866

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden antar förslaget till ny hamntaxa 2017 och överlämnar till
regionfullmäktige för beslut.

Senast hamntaxorna reviderades var inför 2016. Då genomfördes en generell höjning av
taxorna med 2 % och en fortsatt anpassning kryssningstaxorna till ”branschen”.
Hamnverksamheten har som helhet en ekonomi i balans Det har dock under flera år varit
en obalans mellan den skattefinansierade och den affärsdrivande hamnverksamheten, där
den skattefinansierade är underfinansierad. Det är viktigt att notera att de olika
hamnverksamheterna särredovisas.
För att behålla nuvarande nivå på den skattefinansierade hamnverksamheten 2017 har
förvaltningen gjort bedömningen att hamntaxorna kommer behöva justeras så att intäkten
ökar med ca 200 tkr.
Hamntaxan har för 2017 inte genomgått någon större omarbetning utan ändringar har i
huvudsak gjorts av text i syfte att förtydliga. För att nå målsättningen på ökad intäkt med ca
200 tkr föreslås framförallt en höjning av fartygsavgiften med ca 4 %. Vi fortsätter också
att anpassa kryssningstaxorna till ”branschen” och föreslår en förändring av det
avgiftsmaximerat grosstonnage (GT). På sikt kommer denna begränsning tas bort helt och
ett steg i detta är, att för revideringen 2017, höja denna med 5 000 GT. Rabattstegen för
antal anlöp justeras även något.
Använder man statistiken för 2015 i beräkningsmodellen kommer intäkterna för 2017 att
öka med ca 200 000 kr.
Det bör också framhållas att stora investeringar görs samt att underhållsbehovet i
hamnarna framöver medför allmänt ökade kostnader.
___
Protokollsutdrag: RS+handlingar
Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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HAMNTAXA 20162017
gällande
Region Gotlands hamnar

Att gälla från och med 1 januari2016 januari 2017 tills vidare
Fastställd av regionfullmäktige i Region Gotland 14 december 2015, § 310

Taxan finns även tillgänglig på www.visbyport.com

Formaterat: Genomstruken
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GENERELL INFORMATION
Avgifter anges i SEK, inklusive/exklusive moms anges under kapitelrubrik.
Formaterat: Genomstruken

Dygn räknas klockan 00 - 24.
Godsuppläggning i samband med lastning och lossning längre tid än
24 h endast efter godkännande av hamnavdelningen
Fartygsgenererat avfall
Avgifter för fartygsgenererat avfall från föregående hamn ingår som ett generellt tillägg i fartygsavgiften.
Avgiftsbefriade fartyg enligt pkt. 1.7 nedan, erlägger avfallsavgift enligt servicetaxa.
ISPS
Följande hamnar är ISPS-klassade: Visby, Klintehamn, Slite, Kappelshamn och Ronehamn.
Säkerhetsavgiften ingår i hamnavgiften. Gäller inte reguljär linjetrafik.
Trossföring
Beställs och faktureras av Gotlands Stuveri AB, enligt deras gällande taxa.
För beställning: info@gotlandsstuveri.se eller 0498-21 02 07.

Kontaktuppgifter
Hemsida: www.visbyport.com
E-post: visby.port@gotland.se
Besöksadress: Färjeleden 2, Visby
Postadress: Färjeleden 2, 621 57 Visby
Telefon: 0498- 26 94 70
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Ändrad fältkod
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1 FARTYGSAVGIFTER
Gäller för 1 dygn24 h, därefter liggetidsavgift, se pkt.
1.5 Nedanstående avgifter exklusive moms i kronor
(kr).
Hamnavgift skall, där ej nedan annorlunda sägs, utgå med följande belopp för varje
anlöp till hamn.
1.1. Normaltariff
1.1.1

Fartyg till kaj
per enhet av fartygets GT
(lägsta avgift 250 kr)

3,55 kr 3,70 kr

1.1.2 Yacht per meter av LOA och dygn
<40 m

3 265 kr

40-60 m

4 130 kr

60-80 m

5 000 kr

>80 m

5 865 kr

Om bevakning erfordras enligt ISPS-koden, debiteras en avgift om
510 kr/tim och bevakningsperson.
1.1.3

Fartyg som lastar eller lossar mellan gotländska hamnar
betalar endast en hamnavgift.

1.2. Pråm- och bogserbåtstariff Bogserbåt och pråmtariff
Pråm- och bogserbåt/pusher till kaj

6,15 kr/GT. När GT saknas 102 kr/meter Loa.

1.2.1 Bogserbåt och pråm till kaj 6,15 kr
När GT saknas 102 kr/ meter LOA
Formaterat: Indrag: Första raden: 0
cm

1.2.2 Pusher och pråm erlägger avgift enligt 1.1.1 Saknas uppgifter om GT tillämpas 1.2.1
1.3. Linjetariff
1.3.1

1.3.2

Med fartyg i linjetrafik avses fartyg i regelbunden för allmänheten tillgänglig
färje- och passagerartrafik i huvudsaklig överensstämmelse med turlista,
som godkänts av hamnägaren med anlöp minst en gång per vecka, även
som för fartyg vilket insättes i sådant fartygs ställe, erlägger de i
punkt 1.1 angivna avgifterna med

20 %

Fartyg i linjetrafik enligt pkt 1.3.1 ovan, med anlöp minst en gång per vecka
för tid understigande 6 månader per kalenderår,
erlägger de i punkt 1.1 angivna avgifterna med

45 %

1.4. Kryssningstariff
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Avgiftsmaximerad till 35 000 GT.40 000 GT
Kryssningsfartyg, som bokat kajplats i hamn, erlägger fartygsavgift enligt taxa om
inte avbeställning sker senast en vecka före ankomst, såvida inte väderlekseller andra förhållanden utanför rederiets kontroll lägger hinder i vägen för anlöp.
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Kryssningsfartyg tillhöriga ett och samma rederi erlägger, under förutsättning att
hamnanlöpen sker samma kalenderår, de i punkt 1.1 angivna avgifterna med ev. nedsättning för uppfylld miljörabatt och med procentsatser enligt nedanstående tabell:
Anlöp nr.
1
2-4
5-6
37>7

Procent av normaltariff
9095
7585
6570
5060

1.4.2

Kryssningsfartyg, som anlöper hamn under tiden 1/10 - 30/4, erlägger från
första anlöpet de i punkt 1.1 och avgifterna med. (Lägsta fartygsavgift 50 %)

1.4.3

För kryssningsfartyg som erfordrar bevakning enligt ISPS-koden, debiteras
en avgift om 510 kr/tim och bevakningsperson, för de timmar som överstiger
anlöpets första 12 timmar.

1.5.

50%

Specialtariff
Fartyg, som ligger i hamn mer än ett dygn24 h, erlägger ett
tillägg till avgift under 1.1 – 1.7 per meter Loa och påbörjat
dygn

7,15 kr

1.6.1

För fartyg i reguljär linjetrafik, per på- eller avstigande passagerare

5,35 kr

1.6.2

För fartyg i reguljär linjetrafik, till Karlsöarna och , Gotska Sandön och övriga
gotländska öar, per betalande passagerare

5,35 kr

1.6.3

För passagerare på kryssningsfartyg som lägger till vid
kaj, per passagerare

24,00 kr

1.6.4

För kryssningsfartyg, på redden, per passagerare

30,60 kr

1.6.

I avgiften enligt punkt 1.6.3 och 1.6.4 ingår ISPS avgift med 15,00 kr/pass.
1.7. Befrielse från fartygsavgift
Befrielse från fartygsavgift enligt pkt 1.7.3 t.o.m. 1.7.6 gäller efter hamnmyndighetens medgivande och i max 24 timmar. Därefter fartygsavgift enligt ordinarie taxa pkt 1.5
1.7.1

Statsfartyg och sjöräddningsfartyg samt fartyg Sjöfartsverket utnyttjar för sitt ändamål.

1.7.2

Fartyg som tillhör hamnen eller utnyttjas i dess tjänst.

1.7.3

Registrerade Skol- eller museifartyg som ej bedriver charter eller
annan kommersiell verksamhet, utanför sin ordinarie
(exempelvis visning ombord), under hamnanlöpet.

1.7.4

Pusher och bogseringsfartyg vid omedelbar färd efter in- eller utbogsering av annat
fartyg/pråm.

1.7.5

Fartyg i nöd.
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1.7.5.1 Väderleksförhållande som i rimlig grad äventyrar fartygets säkerhet.
1.7.5.2 Vid sjukdom eller olycksfall ombord som kräver skyndsam sjuk- eller
tandläkarvård.
1.7.5.3 För reparation av fartyget eller dess utrustning som oundgängligen
krävs för fartygets säkerhet.
1.7.6

Fartyg på prov- eller besiktningsresa.

1.8. Fiskefartyg
1.8.1

För VY-registrerade fiskefartyg, som innehar giltig yrkesfiskelicens,
erlägges årsavgift räknat för kalenderår:
Fartyg < 5m Loa

918 kr

tillägg >5m Loa/m

306 kr

Årsavgiften inkluderar även varuavgift för landad fisk.
2 VARUAVGIFTER
Nedanstående avgifter exklusive moms.
Avgift erläggs med nedan angivna belopp för varor som lossas eller lastas
från eller till fartyg i hamnen.
Uppkommer under löpande taxeperiod synnerliga skäl för komplettering/revidering i
varubenämning eller avgifter får tekniska nämnden, med giltighet tills ny taxa
fastställts, göra erforderliga ändringar.
Avgift beräknas per 1000 kg, såvida ej annat finnes angivet i taxan.
Avgift räknas efter varans bruttovikt.
För gods, som i fartygets handlingar tas upp i annan enhet än vad som taxan anger omräknas
detta efter rådande evalveringstal.
Vid behov tillämpas tullverkets lista för tulltaxenummer.
Varubenämning

Fryst fisk samt sStål och betongelement och
varor som ej är specificerade nedan

Avgift per 1000 kg
ank/avg

22,50 kr

Spannmål, foderärtor, övriga ärtor. Produkter av kvarnindustri:
malt, mjöl, gryn mm. Oljeväxtfrön, oljehaltiga frukter, melass.
Återstoder och avfall från livsmedel industrin, beredda fodermedel

8,95 kr

Sand, grus, jord, lera, marmor, granit, kalksten, kalk, cement mm.
singel, makadam, mm

5,50 kr
8,80

Råolja

23,50

Lättoljor (bensin)
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Mellanoljor (fotogen), dieselbrännoljor, eldningsoljor, smörjoljor och
tallbecksolja

15,80 kr

Gödningsmedel

10,20 kr
7,15 kr

Brännved, träavfall, bark och flis, grot, bränslepellets, fast mått m3
Massaved, fast mått m

4,85 kr

Sågtimmer, fast mått m3

5,10 kr

Tackjärn, järnskrot mm.

7,15 kr

3

Fordon
Bussar, per styck
Personbilar, per styck
Campingvagnar, per styck
Annat släpfordon till personbil, per styck
Motorcykel, per styck
Traktorer, per styck
Andra fordon (inbegripet släpfordon), för fordon och last, per
decimeter av fordonets totala längd

Avgift
27,30 kr
16,35 kr
17,65 kr
9 kr
5,85 kr
22,45 kr
1,75 kr

2.1

Fria från varuavgift

2.1.1

Drivmedel, proviant och förnödenheter för fartygets eget behov.

2.1.2

Oljehaltiga barlast- eller tankspolvatten eller annat avfall från fartygets egen drift.

2.1.3

Material för Sjöfartsverkets farledsanordningar.

2.1.4

Vara, som befordras med fartyg, vilket är befriat från hamnavgift jämlikt 1.7.1
under förutsättning att varan tillhör och är avsedd för fartygets ägare eller den
som förfogar över fartyget.

2.1.5

Gods som tagits i beslag.

2.1.6

Resandes effekter, även som av resande för eget bruk medförd moped eller cykel.

2.1.7

Gods, som lossas eller lastas till och från fiskefartyg, för vilken erlagts
årsavgift enligt 1.8.
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3 BÅTPLATSTAXA
Nedanstående avgifter inklusive moms.
Gällande:
VISBY, KAPPELSHAMN, FÅRÖSUND, SLITE, BOTVALDEVIK, HERRVIK,
RONEHAMN, VÄNDBURG, KALKUGNSKAJEN OCH
KLINTEHAMNVisby, Kappelshamn, Fårösund, Slite, Botvaldevik, Herrvik,
Ronehamn, Vändburg, Kalkungskajen och Klintehamn
Beräkningsgrund
Båtplatsavgifter för tiden 1/1 - 31/12 utgår för alla båtar inom hamnområdet. Avtal kan tecknas
för kajplats, uppläggningsplats eller kajplats + uppläggningsplats.
Om båten är i sjön perioden 1/1-31/3 (eller tid därav) tillkommer 50% på båtplatsavgiften
Under perioden 1/10-31/3 kan onumrerad kajplats oberoende av grupp 1-3 erbjudas, i annan
hamn mån av plats.
Onumrerad kajplats, under perioden 1/10-31/3, för båt utan kontrakt, debiteras årsavgift delbar
per månad.
Avtal som nytecknas för båtplats efter 31 juli erläggs halva avgiften för innevarande år.
Om båtplats lämnas till förfogande senast 31 maj återbetalas halva avgiften för
innevarande år.
Erhållen kajplatsdekal, skall fastsättas på båten, väl synlig från kajen.
I annat fall kan gästhamnsavgift debiteras båtägaren.
Grupp 1

Visby hamn

Grupp 2

Slite, Herrvik, Ronehamn, Vändburg, Klintehamn, Fårösund

Grupp 3

Övriga regionala hamnar.
Grupp Grupp Grupp
1
2
3

Kajplats längs med kaj
Kajplats t.o.m. 1,70 m bredd
tiden 1/1 – 31/12

Formaterat: Genomstruken

Kajplats t o m 1,70 m bredd
tiden 1/4 – 31/12
För varje påbörjad dm däröver tillkommer
Tillägg för båtar med Loa>10m

1 900 kr

1 775 kr

1 485 kr

1 265 kr

1 185 kr

990 kr

117 kr

107 kr

86 kr

311 kr/m

311 kr/m 311 kr/m

Kajplats med akterförtöjning eller Y-bom
Kajplats med akterförtöjning t.o.m.
1,70 m bredd tiden 1/1 – 31/12

2 640 kr

2 460 kr

2 015 kr

Kajplats med akterförtöjning t.o.m.
1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/12

1 760 kr

1 640 kr

1 345 kr

7 (11)

Formaterat: Genomstruken

För varje påbörjad dm däröver tillkommer
Tillägg för båtar med Loa >10m

117 kr

107 kr

86 kr

311 kr/m

311kr/m

311kr/m

423 kr

265 kr

204 kr

Uppläggningsavgifter
Uppläggningsplats för båt upp till 1,70 m bredd,
med kontrakt på båtplats
För varje påbörjad dm däröver tillkommer
Tillägg för båtar med Loa >10 m

26,50 kr 18,50 kr 13,75 kr18,50 kr
72 kr/ m

72kr/m

72kr/m

Författningssamling för Region Gotland
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Grupp*) Grupp Grupp
12
3
Uppläggningsplats på asfaltsplan, för båt upp till 1,70 m bredd, utan kontrakt på båtplats.
Årsavgift, delbar per månad
2700 kr 2 700 kr
2 700 kr
För varje påbörjad dm däröver tillkommer

115 kr 107 kr

85 kr

2 040 kr

2 040 kr

61 kr

61 kr

Strandplats för båt upp till 1,70 m bredd

590 kr

590 kr

för varje påbörjad dm däröver tillkommer

63 kr

53 kr

Dito på grusplan, för båt
Upp till 1,70 m bredd
För varje påbörjad dm däröver tillkommer

Tillägg för båtar med Loa >10 m

311 kr/m 311 kr/m 311kr/m

*) Endast under perioden 1/1-31/3
4 GÄSTBÅTSTAXA
Nedanstående avgifter inklusive moms.
Avgifter per dygn exklusive el.
För båtplats med tillgång till elanslutning erläggs avgift enligt servicetaxa nedan.
Erlagd avgift gäller för 24 timmar från den tidpunkt då båten anlänt till hamnen.
Erhållen märkningslapp avseende betald avgift skall fästas på båten väl synlig enligt
hamnpersonalens anvisningar.
Längd

*/Visby hamn

Övriga hamnar

0-8m

138 kr

107 kr

8 - 11 m

214 kr

158 kr

11 - 14 m

265 kr

214 kr

14 - 19 m

428 kr

265 kr

19 - 30 m

860 kr

430 kr

2 150 kr

1 020 kr

30 -

m

- I segmentet 0-8 meter samt 8-11 meter hamnar båten i nästa
storlekssegment om bredden överstiger 3 meter.
- I segmentet 11-14 meter samt 14-19 meter hamnar båten i
nästa storlekssegment om bredden överstiger 4 meter.
*/ Enligt beslut av Tekniska nämnden den 29 april 2003 skall ett tillägg med 30 kr/dygn påföras
avgifterna för Visby hamn under perioden 1 juli – 15 augusti.
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5 SERVICE TAXA
Nedanstående avgifter exklusive moms.
Beställning av arbeten enligt taxan nedan skall inges till hamnkontoret senast
dagen innan arbetet önskas utfört.
Beställda arbeten utföres i den ordning de blivit anmälda, dock förbehåller sig
hamnen att lämna företräde för haverister och liknande angelägenheter.
Beställning annulleras en timme efter en timmes oanmäld väntetid.
Med oanmäld väntetid avses försening som inte anmälts av beställaren senast
en timme innan beställd tid.
Arbetstidskostnad för en man per timme är 360 kr under ordinarie arbetstid.
För allt övertidsarbete erlägges en tilläggsavgift med 360 kr per timma och man.
Minsta debiterad avgift för uppdrag är för en timma.
Överskjutande tid debiteras för varje påbörjad halvtimma.
Övertid debiteras alltid för minst två timmar.
Övertid i anslutning till ordinarie arbetstid debiteras varje påbörjad halvtimma.
Ordinarie arbetstid är helgfri måndag-fredag kl. 07.00-16.00. All annan tid är övertid.
Formaterat: Genomstruken

För utgift eller skada, som åsamkats trafikant, genom att kranen/slipen på grund av
driftsstörning eller annan force majeure ej kan användas, är hamnen ej
ansvarig eller ersättningsskyldig.
För skada av slag det vara må, som under arbete med kran/slip åsamkas person, gods
eller andra föremål, är beställaren ensam ansvarig och ersättningsskyldig såvida skadan ej
bevisligen uppkommit till följd av sådant fel på kran/slip, eller därtill hörande delar, som
hamnens personal uppenbarligen borde iakttagit och avhjälpt genom försummelse eller
grovt oförstånd varit vållande.

Formaterat: Genomstruken

Formaterat: Genomstruken

Formaterat: Genomstruken

5.1 Krantaxa
Fast kran i Visby hamn (10 ton), inkl. kranförare
Platshyra för båt vid kran utöver upptagnings- resp. sjösättningsdag

940 kr/tim
153 kr/dygn

Endast akuta arbeten får utföras i anslutning till den fasta kranen.
Vid användning av kran tillhandahålles en kranförare, under det att
beställaren anskaffar och bekostar all övrig personal, erforderligt material
för uppallning av båt.
5.2 Taxa arbetsbåt
Arbetsuppdrag i Visby inkl. båtförare

1 050 kr/tim

Uppdrag på annan ort utföres enligt överenskommelse från fall till fall.
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5.3 Sliptaxa
Hamnen ställer en man till förfogande vid upp- och nedtagning.
Undanskaffande av is debiteras till självkostnad.
Besättning ombord på båt som sliptas skall vara behjälplig för nödvändiga
arbetsuppgifter i samband med upp- och nedtagning av båt.
Fartygs- och båtägare svarar själv för att fartyget och båtarna hålles
brand- och skadeförsäkrat under sliptiden (reparentförsäkring).
Upp- och nertagning

2 070 kr

För fartyg över 50 brutto registerton tillkommer en rörlig kostnad
på 12,00 kr per överskjutande GT.
För varje mellanliggande dag (exklusive el)

460 kr

El debiteras enligt taxan 5.5.5
5 .4 L a s t ma s ki n
Lastmaskin inklusive förare
5.5

617 kr/tim

Övriga taxor

5.5.1 Färskvattentaxa

Vattenavgift

39 kr/ton

Vid leverans under 10,0 ton debiteras en minimiavgift av

390 kr

Uppkoppling vid vattenleverens

245 kr/gång

Krävs uppkoppling av hamnserviceman debiteras enligt servicetaxa
5.5.2 Flottar, kablar och dylikt material

Flotte, stor

337 kr/dygn

Flotte, liten

138 kr/dygn

För längre tider enligt överenskommelse.
Hamnens mindre arbetsbåt i Visby eller
Klintehamn inkl. förare.

643 kr/tim

Pontonflotte inklusive förare

643 kr/tim

5.5.3 Taxa för upplagsplatser

För upplagsplats på asfaltyta inom hamnområdet debiteras
platshyra med

5,10 kr/m2 och mån

För upplagsplats på grusyta debiteras platshyra med

3,05 kr/m2 och mån

Upplag, som inom ett dygn förflyttas från hamnområdet är
befriat från avgift. För tid härutöver räknas del av månad som full månad.
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5.5.4 Avfallsmottagning

Fast avfall till container, max 1,5 ton

4 590 kr/cont

Därutöver debiteras en avgift per ton

3 060 kr/ton

5.5.5 Eltaxa

Elleveranser med mätning
Inkoppling av elskåp eller handske

245 kr/gång

Leverans av elström

1,45 kr/kWh

Leverans av elström till fiskefartyg i hemmahamnen, som
erhållit låsbart eluttag för eget bruk, debiteras förbrukningsavgift
enligt ovan.
Leverans av elström till platshyror eller gästande fiske- och fritidsbåt
från flerurtagsskåp (220 V. uttag)

43,00 kr/dygn

Elleveranser utan elmätare, avgift per dygn
Beräkningsgrund: 75 % av maxförbrukning/dygn
16 Ampere 200 kr
32

”

400 kr

63

”

790 kr

125

”

1 565 kr

Krävs uppkoppling av hamnserviceman debiteras enligt servicetaxa
5.5.6 Lås och nycklar

Byte låscylinder

306 kr

Extra nyckel eller ny nyckel

122 kr

Byte av låscylinder, extra nyckel eller ny nyckel
Tillkommer arbetstidskostnad enligt servicetaxa
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faktisk kostnad

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-12-19

Handlingar till

Ärende 9

Taxa för upplåtelse av offentlig plats
Innehåll
• Regionstyrelsen 2016-11-24, § 275
• Ledningskontoret 2016-10-27
• Tekniska nämnden 2016-09-21, § 174 med taxeförslag
Bilaga: Räkneexempel på förslag på ny taxa för Almedalsveckan

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-24

RS § 275

Taxa för upplåtelse av offentlig plats

RS 2016/628
AU § 281

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Ändringar i Region Gotlands taxa för upplåtelse av offentlig plats fastställs enligt
tekniska nämndens förslag.
• Ny taxa ska gälla från och med 1 januari 2017.
•

Tekniska nämnden har 2016-09-21, § 174, beslutat föreslå regionfullmäktige att göra
vissa ändringar i gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats. Den huvudsakliga
förändringen avser avgifterna för markupplåtelser under Almedalveckan. Syftet är att
modernisera taxans modell utifrån arrangörernas efterfrågan varför avgiften beräknas
per kvadratmeter efter visst intervall istället för förutbestämda ytor. Intäkterna för
regionen eller kostnaderna för arrangören påverkas inte alls eller marginellt. Modellen
skapar flexibilitet och valfrihet. Dessutom införs en ny delegationsbestämmelse som
ger tekniska nämnden rätt att i visst fall avvika från taxans avgiftsbestämmelser.
Ledningskontoret har inget att erinra mot tekniska nämndens förslag. Några
nämnvärda konsekvenser utöver ekonomiska bedöms inte förslaget föranleda.
Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2016-09-21, § 174
Ledningskontoret 2016-10-20

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/628
27 oktober 2016

Jan Olsson

Regionstyrelsen

Förslag till ändring i taxan för upplåtelse av offentlig plats
Förslag till beslut

•

Ändringar i Region Gotlands taxa för upplåtelse av offentlig plats fastställs enligt
tekniska nämndens förslag.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har 2016-09-21, § 174, beslutat föreslå regionfullmäktige att göra
vissa ändringar i gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats. Den huvudsakliga
förändringen avser avgifterna för markupplåtelser under Almedalveckan. Syftet är att
modernisera taxans modell utifrån arrangörernas efterfrågan varför avgiften beräknas per
kvadratmeter efter visst intervall istället för förutbestämda ytor. Intäkterna för regionen
eller kostnaderna för arrangören påverkas inte alls eller marginellt. Modellen skapar
flexibilitet och valfrihet. Dessutom införs en ny delegationsbestämmelse som ger
tekniska nämnden rätt att i visst fall avvika från taxans avgiftsbestämmelser.
Alla förslag till förändring är markerade med rosa i medföljande bilaga.
Ärendebeskrivning

Stöd för regionen att utfärda nu aktuella avgiftsbestämmelser finns i den kommunala
avgiftslagen med namn, lag (1957:259) om rätt för kommuner att ta ut avgift för vissa
upplåtelser av offentlig plats m.m.
Bedömning

Ledningskontoret har inget att erinra mot tekniska nämndens förslag.
Några nämnvärda konsekvenser utöver ekonomiska föranleder inte förslaget.
Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2016-09-21, § 174, med bilaga om ändrad text i § 4 och ny
i § 11 samt bilaga med avgiftsjämförelser.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Ledningskontoret - Kanslienheten/Författningssamlingen
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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 2016-09-21

TN §

174

Förslag till taxa offentlig plats 2016

AU §

100

Dnr TN 2016/1809

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige besluta om revidering av taxan för
upplåtelse av offentlig plats, enligt förvaltningens förslag, efter smärre redaktionella
ändringar.
Förvaltningen har inkommit med kompletteringar enligt begäran från arbetsutskottet.
Gällande F-skatt är det ändrat till FA-skatt.
Den huvudsakliga förändringen avser taxan för markupplåtelser under Almedalveckan.
Syftet är att modernisera taxans modell utifrån arrangörernas efterfrågan. Förslaget är att
debitera per kvadratmeter istället för förutbestämda ytor. Intäkterna för regionen eller
kostnaderna för arrangören påverkas inte alls eller marginellt. Modellen skapar flexibilitet
och valfrihet. En del andra, mindre förändringar och förtydliganden är föreslagna.
•

Alla förslag till förändring är markerade med rosa, enligt bilaga. Det gäller följande
paragrafer:
§4
Nytt taxeförslag Almedalsveckan.
§ 11
Tekniska nämndens bemyndigande. Samma innehåll som i taxan från 2009.
Nuvarande taxa är svår att applicera på kundernas behov och för alla olika typer av
aktiviteter som sökanden önskar. Modellen ska vara rättvisande, funktionell och lätt att
förstå.
Gunnel Lindby föreslår likalydande benämning på platsytor (kvm) och förtydligande i
tabellen Ny taxa centrala områden.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Ärendet hänskjuts till tekniska nämnden.

Förvaltningen återkommer till nämnden med kompletteringar huruvida ideella
föreningar räknas som näringsidkare och i vilken omfattning F-skattesedlar gäller för
sökanden av offentlig plats för försäljning.
Förvaltningens förslag till beslut:
Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om revidering av taxan för
upplåtelse av offentlig plats enligt förvaltningens förslag.
___
Protokollsutdrag: RS+handlingar
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS

Antagen av kommunfullmäktige 1995-04-24. Ändrad 1997-04-28, 2001-04-23, 2001-09-10,
2005-04-25, 2006-03-20, 2008-10-27, 2009-02-23 och 2015-04-27 § 159.
Taxan gäller från och med 1 juni 2015.
Taxan gäller från och med 2016-12-01.
Inledande bestämmelser

§ 1 Denna taxa gäller för regionen upplåtelse av offentlig plats och plats
för torghandel enligt ordningslagen och torghandelsstadgan.
Avgifter

§ 2 Avgifter för torgplatser tas ut enligt tabell nedan.
För Stora torget Visby
Typ av upplåtelse

Avgift

Torgplats för försäljning av enbart jordbruksoch trädgårdsprodukter, året runt
•

Förslag ny taxa
2016
Oförändrad

1 060 kr/år
100 kr/dag

grundtaxa

• pris per dag
Torgplats för övriga produkter perioden
1 juni - 31 augusti
Pris per säsong:

Oförändrad

•

grundtaxa

•

uthyrning av torgstånd för den som
önskar

8 500 kr
2 000 kr

Pris per vecka:
1 600 kr

• grundtaxa
Annan säsong

150 kr/dag

Oförändrad

För övriga försäljningsplatser på Gotland
Typ av upplåtelse
Torgplats för försäljning av enbart jordbruksoch trädgårdsprodukter, året runt
•

grundtaxa

Avgift
Oförändrad
550 kr
50 kr/dag

• pris per dag
Torgplats för övriga produkter perioden
1 juni – 31 augusti
Pris per säsong:

Oförändrad

3 200 kr
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•

175 kr

grundtaxa

• pris per dag
Annan säsong

100 kr/dag

Oförändrad

§ 3 Avgifter för övrig markupplåtelse tas ut enligt tabell nedan
Typ av upplåtelse

Avgiftsklass 1*

Avgiftsklass 2**

Kommersiella upplåtelser Restauranger och caféer
Uteservering med
alkoholtillstånd
Sommarsäsong enligt TN:s
800 kr/kvm/år
400 kr/kvm/år
riktlinjer
Vintersäsong enligt TN:s
riktlinjer
Uteservering utan
alkoholtillstånd
Sommarsäsong enligt TN:s
riktlinjer

100 kr/kvm/år

Förslag ny taxa
2016
Oförändrad

50 kr/kvm/år
Oförändrad

300 kr/kvm/år

Vintersäsong enligt TN:s
50 kr/kvm/år
riktlinjer
Försäljningsmoduler såsom gatukök, kiosker etc.

150 kr/kvm/år

25 kr/kvm/år

Helår

60 000 kr

26 500 kr

Oförändrad

Per påbörjad månad,
max 4 månader

12 000 kr

5 000 kr

Oförändrad

Per dag, endast vid särskilda
event

1 500 kr

600 kr

Oförändrad

Skyltvaror utanför butik

1 400 kr/kvm/år

700 kr/kvm/år

Oförändrad
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Typ av upplåtelse

Avgift

Förslag ny taxa 2016

Kommersiella upplåtelser, övriga
11 000 kr/säsong
300 kr/dag

Försäljningsplatser Östercentrum 2 kvm
1 juni – 31 augusti

Oförändrad

övrig tid

150 kr/dag

Uppställning hyrcyklar

500 kr/kvm/säsong

Oförändrad

Upplåtelse marknadsföring prod./tjänst

100 kr/kvm/dag

Oförändrad

Byggnadsställning – längd enligt TA-plan

Längd 3 m 200 kr/vecka
Längd 6 m 300 kr/vecka
Längd 9 m 400 kr/vecka
därutöver ökar priset med
100 kr/ varje ny 3 m längd
Minimiavgift 1 000 kr

Oförändrad

Skylift

100 kr/dag
Minimiavgift 1 000 kr

Oförändrad

Byggbod/container

200 kr/vecka/st
Minimiavgift 1 000 kr

Oförändrad

Upplag

2 kr/kvm/vecka
Minimiavgift 1 000 kr

Oförändrad

Trappor

2 kr/kvm/vecka
Minimiavgift 1 000 kr

Oförändrad

Övrigt

5 kr/kvm/vecka

Oförändrad

Tillfälliga affischpelare, byggskyltar och
banderoller

700 kr/kvm skyltyta/år
Minimiavgift 1 000 kr

Oförändrad

Tidningsställ

1 200 kr/ställ/år

Oförändrad

Marknader

2 000 kr/dag

Oförändrad

Cirkus och tivoli

2 000 kr/dag

Oförändrad

Inträdesbelagt eller kommersiellt arrangemang
yta minst 2000 kvm

40 000 kr/dag

Oförändrad

Inträdesbelagt eller kommersiellt arrangemang
yta mindre än 2000 kvm

10 000 kr/dag

Oförändrad

1 500 kr/dag

Oförändrad

Evenemang

Inträdesfritt eller ideellt arrangemang
yta minst 2000 kvm
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§ 4 Avgifter för markupplåtelse under Almedalsveckan tas ut enligt tabell
nedan.
Utställningsytor för Centrala lägen:
Almedalsveckan
Donnersplats, Hamngatan,
Hamnplan, Skeppsbron,
Cramérgatan, Donnersgatan,
Tage Cervins gata,
Strandvägen eller i dess
närhet

Andra lägen:
Holmen, söder om
gamla
hamnterminalen,
Öster centrum eller
motsvarande

Modellen med
förutbestämda ytor
utgår och ersätts
med pris per kvm.

Yta 3x3

2 000 kr/dag

1 000 kr/dag

Förändras

Yta 5x3

3 000 kr/dag

2 000 kr/dag

Förändras

Yta 5x5

4 000 kr/dag

3 000 kr/dag

Förändras

Yta 5x10 eller mer

7 000 kr/dag

5 000 kr/dag

Tidningsställ

1 000 kr/ställ/vecka

Förändras
Oförändrad

Förslag på ny taxa – se bilaga på exempel jmf med nuv. taxa
Almedalsveckan antal Centrala lägen:
Andra lägen:
kvadratmeter
Östercentrum, Hästgatan,
Holmen, söder om nuvarande
Donnersplats, Hamngatan, Hamnplan,
hamnkontoret eller motsvarande plats
Skeppsbron, Cramérgatan,
utanför centrala lägen.
Donnersgatan, Tage Cervins gata,
Strandvägen eller i dess närhet.
Pris per kvadratmeter och dag

Pris per kvadratmeter och dag

1-10

225 kronor

200 kronor

11-20

200 kronor

175 kronor

21-30

175 kronor

150 kronor

31-50

150 kronor

125 kronor

51-100*

125 kronor

100 kronor

*Överstiger ytan 100 kvadratmeter ökar priset med 125 kr/kvm i centrala lägen och
100 kr/kvm i andra lägen.
Allmänna och övriga villkor

§ 5 Arrangemang som är ideella, skolklassers försäljning samt för
filminspelningar tas ingen avgift.
§ 6 Upplåtelse som medför renhållningsåtgärder, skador mm debiteras
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enligt självkostnad utöver ovan angivna avgifter.
§ 7 Avgiften får tas ut i förskott.
§ 8 Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Region Gotland och
ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura.
§ 9 *Avgiftsklass 1 (särskilt gott läge) avser Visby innerstad, inre delarna av Visby hamn samt
Öster centrum.
**Avgiftsklass 2 (normalt läge) avser övriga platser inom region Gotland.
Övrigt
§ 10 Tekniska nämnden får för varje kalenderår besluta att höja avgifterna i
denna taxa med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas
förändring i konsumentprisindex (KPI), basmånad är oktober 2013.
§ 11 Tekniska nämnden bemyndigas att, i fall då avgift beräknad enligt ovan
nämnda bestämmelser, i visst ärende, ej kan anses skäligt med hänsyn till
ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel, regionens kostnader med
anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter, besluta om sådan
höjning eller sänkning av avgiftens storlek som påkallas av föreliggande
förhållanden. Bemyndigandet omfattar också rätt att besluta om avgift för
sådan upplåtelse av offentlig plats som ej reglerats i ovanstående
bestämmelser.
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Bilaga
Förslag ny taxa för Almedalsveckan - räkneexempel.
Nuvarande taxa centrala områden

9 kvm
15 kvm
25 kvm
50 kvm
100 kvm eller mer saknas i nuv. taxa

Exempel 5 dagar
9 kvm, 15 kvm, 25 kvm och 50 kvm

2 000
3 000
4 000
7 000

Ny taxa centrala områden

Pris per dag

9 kvm
15 kvm
25 kvm
50 kvm
100 kvm

Yta kvm
1-10

Pris per dag

2 025
3 000
4 375
7 500
12 500

Exempel 8 dagar
9 kvm, 15 kvm, 25 kvm och 50 kvm
16 000
24 000
32 000
56 000

10 000
15 000
20 000
35 000

Exempel 5 dagar
9 kvm, 15 kvm, 25 kvm och 50 kvm

Exempel 8 dagar
9 kvm, 15 kvm, 25 kvm och 50 kvm
10 125
15 000
21 875
37 500
62 500

16 200
24 000
35 000
60 000
100 000

Pris kvm
225

11-20

200

21-30

175

31-50

150

51-100*

125

* Överstiger ytan 100 kvm ökar priset med 125 kr/kvm.
Mark- och stadsmiljöenheten/AK

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-12-19

Handlingar till

Ärende 10

Höjning av taxan för protetiska åtgärder
Innehåll
• Regionstyrelsen 2016-11-24, § 269
• Ledningskontoret 2016-10-18
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-09-21, § 272 med taxeförslag

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-24

RS § 269

Höjning av taxan för protetiska åtgärder

RS 2016/668
AU § 275

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Mun- och käkcentrums taxa för protetiska åtgärder ändras till 15 procent högre
pris än referenspriset för allmäntandvården.
• Beslutet ska gälla för protetiska åtgärder utförda från den 1 januari 2017.
• Taxan för protetiska åtgärder utförda på Mun- och käkcentrum ska fortsättningsvis
vara 15 procent högre än referenspriset för allmäntandvården.
•

Mun- och käkcentrum är Folktandvården Gotlands remissklinik för specialisttandvård. Befolkningsunderlaget på Gotland är inte tillräckligt stort för att bemanna alla
odontologiska specialiteter med utbildade specialister. Därför är kliniken bemannad
med specialister i ortodonti, specialistkonsulter och allmäntandläkare med specialinriktning. Patienterna som remitteras, både från allmäntandvård och från privattandvård, motsvarar remisser till specialisttandvården i övriga landsting.
Specialistutbildade tandläkare har en egen taxa med högre referenspris än den taxa
som allmäntandvården använder. Folktandvården Gotlands tandvårdstaxa följer det
statliga referenspriset förutom på stora implantatbroar, där det statliga referenspriset
inte ger kostnadstäckning.
När det statliga tandvårdsstödet reformerades i juli 2008 fattade fullmäktige ett beslut
att taxan för bastandvård på Mun- och käkcentrum skulle vara 15 procent högre än
allmäntandvårdstaxan. Orsaken till detta var den ökade komplexiteten på de patienter
som får sin behandling på kliniken. Detta pålägg gällde bara bastandvård och inte
protetiska åtgärder.
Ledningskontoret har ingen invändning mot höjningen av taxan på Mun- och käkcentrum. Enligt hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning kommer denna höjning
att innebära en bättre kostnadstäckning för de åtgärder som utförs. Det i sin tur bör
ge ett bidrag till att komma i bättre ekonomiska balans inom hälso- och sjukvården.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-09-21 § 272
Ledningskontoret 2016-10-18

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/668
18 oktober 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Höjning av taxan för protetiska åtgärder
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår för beslut i regionfullmäktige att:
• Mun- och Käkcentrums taxa för protetiska åtgärder ändras till 15 procent högre
pris än referenspriset för allmäntandvården.
• Beslutet ska gälla för protetiska åtgärder utförda från den 1 januari 2017.
• Taxan för protetiska åtgärder utförda på Mun- och Käkcentrum fortsättningsvis
ska vara 15 procent högre än referenspriset för allmäntandvården.

Sammanfattning

Mun- och Käkcentrum är Folktandvården Gotlands remissklinik för
specialisttandvård. Befolkningsunderlaget på Gotland är inte tillräckligt stort för att
bemanna alla odontologiska specialiteter med utbildade specialister. Därför är
kliniken bemannad med specialister i ortodonti, specialistkonsulter och ”nischade”
allmäntandläkare.
Patienterna som remitteras, både från allmäntandvård och från privattandvård,
motsvarar remisser till specialisttandvården i övriga landsting.
Specialistutbildade tandläkare har en egen taxa med högre referenspris än den taxa
som allmäntandvården använder. Folktandvården Gotlands tandvårdstaxa följer det
statliga referenspriset förutom på stora implantatbroar, där det statliga referenspriset
inte ger kostnadstäckning.
När det statliga tandvårdsstödet reformerades i juli 2008 fattade fullmäktige ett beslut
att taxan för bastandvård på Mun- och Käkcentrum skulle vara 15 procent högre än
allmäntandvårdstaxan. Orsaken till detta var den ökade komplexiteten på de patienter
som får sin behandling på kliniken. Detta pålägg gällde bara bastandvård och inte
protetiska åtgärder.

Bedömning

Ledningskontoret har ingen invändning mot höjningen av taxan på Mun- och
Käkcentrum. Enligt hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning kommer denna
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/668

höjning att innebära en bättre kostnadstäckning för de åtgärder som utförs. Det i sin
tur bör ge ett bidrag till att komma i bättre ekonomiska balans inom hälso- och
sjukvården.
Beslutsunderlag

HSN § 272 Höjning av taxan för protetiska åtgärder m bilagor

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
HSN
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REGION GOTLAND

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2016-09-21

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2016-09-07

HSN § 272 Höjning av taxan för protetiska åtgärder
HSN 2016/406 Tjänsteskrivelse dateras 31 augusti 2016
Underlag höjning av taxan för protetiska åtgärder

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om:
• Ändrade taxor inom mun- och käkcentrum för protetiska åtgärder till 15 %
högre pris än referenspriset för allmäntandvården.
• Den nya beräkningen tillämpas på protetiska åtgärder utförda från den 1
januari 2017.
• Att taxan för protetiska åtgärder utförda på mun- och käkcentrum
fortsättningsvis ska vara 15 % högre än referenspriset för allmäntandvården.

Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar om att ärendet innefattar de
åtgärder som görs på mun- och käkcentrum gällande protetiska åtgärder. I underlaget
kring höjning av taxan för protetiska åtgärder kommer förändringarna att tydliggöras
innan beslutet expedieras till regionfullmäktige.
Bakgrund AU § 267

Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet.
Arbetsutskottet diskuterade önskemål om delegering från regionfullmäktige inför
kommande revideringar av taxan för protetiska åtgärder. Taxan kopplas till
referensprislista och för anpassning till denna har delegation redan getts.
Sammanfattning

Mun- och käkcentrum är Folktandvården Gotlands remissklinik för
specialisttandvård. Befolkningsunderlaget på Gotland är inte tillräckligt stort för att
bemanna alla odontologiska specialiteter med utbildade specialister. Därför är kliniken
bemannad med specialister i ortodonti, specialistkonsulter och ”nischade”
allmäntandläkare.
Patienterna som remitteras, både från allmäntandvård och från privattandvård,
motsvarar remisser till specialisttandvården i övriga landsting.
Specialistutbildade tandläkare har en egen taxa med högre referenspris än den taxa
som allmäntandvården använder. Folktandvården Gotlands tandvårdstaxa följer det
statliga referenspriset förutom på stora implantatbroar, där det statliga referenspriset
inte ger kostnadstäckning.
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2016-09-21

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2016-09-07

När det statliga tandvårdsstödet reformerades i juli 2008 fattade fullmäktige ett beslut
att taxan för bastandvård på mun- och käkcentrum skulle vara 15 procent högre än
allmäntandvårdstaxan. Orsaken till detta var den ökade komplexiteten på de patienter
som får sin behandling på kliniken. Detta pålägg gällde bara bastandvård och inte
protetiska åtgärder.
För att få kostnadstäckning för ett alltmer komplicerat protetiskt
behandlingspanorama motsvarande specialisttandvård görs bedömningen att även de
protetiska åtgärderna utförda på mun- och käkcentrum bör vara 15 procent högre än
allmäntandvårdens referenspris. Detta gäller ej för stora implantatbroar där priset
sedan tidigare är kompenserat utifrån faktisk kostnad.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

Lämnas öppen till nämnden.

Expedieras:
Helen Hultnäs, enhetschef mun- och käkcentrum
Regionfullmäktige

Justeringsman

Utdragsbestyrkande

26
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Höjning av taxan för protetiska åtgärder
•

Specialisttaxa får endast användas av specialisttandläkare, när patienten är remitterad för en
viss behandling inom respektive specialisttandläkares utbildningsområde.

•

Övriga behandlingar utförda av övriga personalkategorier, debiteras enligt Mun- och
Käkcentrums taxa.

•

Enligt beslut i KF 2008-06-18, §76, debiteras bastandvård utförd på Mun- och
Käkcentrum med 15 % utöver fastställt pris.
Förutsatt följande beslut i Regionfullmäktige blir taxan enligt denna bilaga.

•

Regionfullmäktige beslutade 2016 att protetiska åtgärder utförda på Mun- och Käkcentrum
debiteras med 15 % utöver fastställt pris.

Protetiska åtgärder
Åtgärd
800

Laboratorieframställd
krona en per käke

801

Ref pris

Mun- och
Mun- och
käkcentrums
käkcentrums
Taxa
Taxa
+15% på
160115
protetiska åtg
från 170101

Refpris

Specialist
tandvårds
taxa

5 610

5 610

6451

6 455

6 455

Laboratorieframställd
krona fler i samma
käke

4 260

4 260

4899

4 525

4 525

802

Laboratorieframställd
pelare med
intraradikulärt stift

3 025

3 025

3479

3 530

3 530

803

Klinikframställd pelare
med intraradikulärt stift

1 435

1 435

1650

1 730

1 730

804

Hängande broled, per
led
Emaljretinerad
konstruktion, per stöd
Radikulärförankring
vid avtagbar protes

2 150

2 150

2472

2 320

2 320

1 710

1 710

1966

1 965

1 965

3 290

3 290

3783

3 795

3 795

Semipermanent krona/
bro, per led
Innerkrona för
teleskop- och
konuskonstruktioner

2 270

2 270

2610

2 525

2 525

3 225

3 225

3709

3 730

3 730

805
806

807
808

Rutin
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809

Långtidstemporär
laboratorieframställd
krona eller hängande
led
Cementering av
lossad krona/fasad,
per stöd

965

965

1110

1 095

1 095

540

540

621

665

665

1 415

1 415

1627

1 755

1 755

813

Broreparation 1
’
Broreparation 2

4 330

4 330

4979

5 175

5175

814

Broreparation 3

7 480

7 480

8602

8 830

8 830

815

Sadelkrona

5 025

5 025

5779

5 785

5 785

836

Komplicerad lagning
av protes

3 735

3 735

4295

4 155

4 155

Refpris

Specialist
tandvårds
taxa

811
812

Åtgärd

Ref pris

Mun- och
Mun- och
käkcentrums
käkcentrums
Taxa
Taxa
+15% på
160115
protetiska åtg
från 170101

Komplicerad lagning
av protes där
uppvaxning och
gjutning av ny del
utförs vilken svetsas till
befintlig protes
Inmontering av
förankringselement

6 350

6 350

7302

7 110

7 110

2 880

2 880

3312

3 305

3 305

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

1 870

1 870

2150

2 210

2 210

846

Skena för vertikal
platsberedning

5 195

5 195

5974

5 785

5 785

3 745

3 745

4 335

4 335

525

604

650

650

837

839

847
848

Klammerplåt
Betthöjning med
fyllningsmaterial

4307
695
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Rutin
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Implantat protetik
Åtgärd
850
852
853
854
856
874
875
876
877

878

Implantatförankrad krona
en per käke
Implantatförankrad krona
Hängande led vid
implantatförankrad bro
Semipermanent
labframställd krona och
hängande led, per led
Långtidstemporär
labframställd krona och
hängande led, per led
Tillägg för alveolarbar vid
implantat, 2 implantat
Tillägg för alveolarbar vid
implantat, 3 implantat
Tillägg för alveolarbar vid
implantat, 4 implantat
Implantatstödd
täckprotes, exklusive
implantat, implantatkomponenter och
förankringselement
Förankringselement
täckprotes, tillägg per
styck

Ref pris

Mun- och
Mun- och
käkcentrums
käkcentrums
Taxa
Taxa
+15% på
160115
protetiska åtg
från 170101

Ref-pris

Specialist
tandvårds
taxa

7 540
5 815

7 540
5 815

8671
6687

8 555
6 575

8 555
6 575

2 150

2 150

2472

2 320

2 320

2 050

2 050

2357

2 305

2 305

1 135

1 135

1305

1 300

1 300

3 010

3 010

3461

3 265

3 265

3 330

3 330

3829

3 585

3 585

3 925

3 925

4514

4 180

4 180

13 625

13 625

15669

15 440

15 440

270

270

270

270

270

880

av implantatförankrade
konstruktioner på 1 – 2
implantat

2 045

2 045

2352

2 550

2 550

881

Reparation av
implantatförankrad
konstruktion, mindre
omfattande

1 060

1 060

1219

1 315

1 315

883

Reparation av
implantatförankrad bro
med tandtekniker-insats

4 535

4 535

5215

5 295

5 295

10 365

10 365

11920

11 630

11 630

6 505

6 505

7481

7 365

7 365

884

890

Reparation av implantatförankrad bro där
omfattande tandteknikerinsats krävs
Implantat förankrad krona
på befintlig
distans/kopplingsdel
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-12-19

Handlingar till

Ärende 11

Ny taxemodell för miljöbalkens U-verksamheter (mindre miljöfarliga verksamheter utan anmälnings- eller
tillståndsplikt)
Innehåll
• Regionstyrelsen 2016-11-24, § 270
• Ledningskontoret 2016-11-14
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-10-25 § 99 med taxemodell
Bilaga. Konsekvensanalys taxemodell - Förändringar i taxemodell för
miljöbalkens område
Bilaga. Författningssamling för Region Gotland. Taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område – LÄNKAD (75 sidor)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-24

RS § 270

Ny taxemodell för miljöbalkens U-verksamheter
(mindre miljöfarliga verksamheter utan
anmälnings- eller tillståndsplikt) - miljö- och
hälsoskyddsnämnden

RS 2016/712
AU § 276

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Ny taxemodell för miljöbalkens U-verksamheter antas.
• Ny modell ska gälla från och med 1 januari 2017.
•

Nuvarande taxemodell grundar sig på timdebitering, med en uträkning för varje
enskild tillsyn, vilket i genomsnitt gett 4 timmar per tillsyn. Det har dock visat sig att
det ofta bara är handläggartiden som räknats med, inte t.ex. kvalitetssäkring,
registrering och arkivering. När SKL:s beräkningsmodell tillämpas på vår verksamhet
har inspektörerna räknat fram en genomsnittlig handläggningstid på 6 timmar per
tillsyn, vilket ligger till grund för ett fast pris för tillsyn av U-verksamheter.
Tillsyn av U-verksamheter med nuvarande taxemodell:
debiterbara tid ca 600 timmar per år (150 tillsyner á 4 tim)
budgeterad årsintäkt 507 000 kr (600 tim á 845 kr/tim)
Enligt förvaltningens förslag till ny taxemodell blir det enligt följande:
Tillsyn av U-verksamheter med ny taxemodell:
debiterbara tid ca 900 timmar per år (150 tillsyner á 6 tim)
budgeterad årsintäkt 810 000 kr (900 tim á 900 kr/tim)
Detta innebär en ökad årsintäkt på 303 000 kr och att självfinansieringsgraden inom
detta verksamhetsområde ökar från 45 % till 59 %.
Ledningskontoret tillstyrker miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ny taxemodell för verksamheter inom miljöbalkens U-verksamheter
Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-10-25, § 99
Ledningskontoret 2016-11-07

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/712
14 november 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Ny taxemodell för miljöbalkens U-verksamheter (mindre
miljöfarliga verksamheter utan anmälnings- eller
tillståndsplikt) - miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till beslut

•

Ny taxemodell för miljöbalkens U-verksamheter antas.

•

Ny modell gäller fr o m 2017-01-01

Sammanfattning

Nuvarande taxemodell grundar sig på timdebitering, med en uträkning för varje
enskild tillsyn, vilket i genomsnitt gett 4 timmar per tillsyn. Det har dock visat sig att
det ofta bara är handläggartiden som räknats med, inte t.ex. kvalitetssäkring,
registrering och arkivering. När SKL:s beräkningsmodell tillämpas på vår verksamhet
har inspektörerna räknat fram en genomsnittlig handläggningstid på 6 timmar per
tillsyn, vilket ligger till grund för ett fast pris för tillsyn av U-verksamheter.
Tillsyn av U-verksamheter med nuvarande taxemodell:
• debiterbara tid ca 600 timmar per år (150 tillsyner á 4 tim)
• budgeterad årsintäkt 507 000 kr (600 tim á 845 kr/tim)
Enligt förvaltningens förslag till ny taxemodell blir det enligt följande:
Tillsyn av U-verksamheter med ny taxemodell:
• debiterbara tid ca 900 timmar per år (150 tillsyner á 6 tim)
• budgeterad årsintäkt 810 000 kr (900 tim á 900 kr/tim)
Detta innebär en ökad årsintäkt på 303 000 kr och att självfinansieringsgraden inom
detta verksamhetsområde ökar från 45 % till 59 %.
Ärendebeskrivning

Syftet med denna komplettering av befintlig taxa är att få en förutsägbar taxa som
täcker nämndens kostnader för tillsyn av U-verksamheter.
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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 2016/712
Bakgrund
Kommunallagen

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b §
kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse:
Kommunerna har rätt att ta ut avgifter inom hela den sektor som regleras i
kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller
nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som tillhandshålls
inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se prop.1993/94:188 s, 79-80). Detta
innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig
uppdragsverksamhet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får inte ta ut avgifter för rådgivning och allmän
tillsynsverksamhet eftersom de ska vara skattefinansierade.
Självkostnadsprincipen

För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen som
uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen.
Kommuner och landsting får inte ta ut en högre avgifter än som svarar mot
kostnaden för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget
tillhandahåller (självkostnaden).
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet.
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av
självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen är en målsättningsprincip som
innebär att syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst.
Vid beräkning av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta direkta
och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Verksamhetens
eventuella andel av kommunens centrala service- och administrationskostnad bör
också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).
Likställighetsprincipen

Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är den s.k.
likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2 § kommunallagen.
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för
lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska
betala samma avgifter.
Förslag

Nuvarande taxemodell är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Den innebär att verksamheten klassas utifrån miljörisk och därmed tilldelas en
avgiftsklass med viss tillsynstid och tillsynsavgift. För ärenden, anmälningar,
dispenser m.m. debiteras efter tidsåtgång per ärendetyp.
Föreslagen förändring innebär att U-verksamheter (mindre miljöfarliga verksamheter
utan anmälnings- eller tillståndsplikt) får en fast avgift baserad på handläggningstid.
Exempel på U-verksamheter är industrier, verkstäder, jordbruk och bensinstationer.
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ny
taxemodell för verksamheter inom miljöbalkens U-verksamheter
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/712
Beslutsunderlag

MHN § 99

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samhällsförvaltningen, serviceförvaltningen, ekonomi
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Ärendenr MHN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp Rapport

Enhet miljö och hälsoskydd

Datum 2016-11-02

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Konsekvensanalys –
Förändringar i taxemodell för
Miljöbalkens område

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland
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Region Gotland

Sammanfattning
Denna konsekvensanalys utgör underlag för ett beslut att antingen behålla eller
frångå nuvarande taxemodell inom miljöbalkens område gällande tillsyn av Uverksamheter (mindre miljöfarliga verksamheter utan anmälnings- eller
tillståndsplikt). Exempel på U-verksamheter är industrier, verkstäder, jordbruk
och bensinstationer.
Nuvarande taxemodell är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL). Den innebär att verksamheten klassas utifrån miljörisk och därmed
tilldelas en avgiftsklass med viss tillsynstid och tillsynsavgift. För ärenden,
anmälningar, dispenser m.m. debiteras efter tidsåtgång per ärendetyp.
Föreslagen förändring innebär att U-verksamheter får en fast avgift baserad på
handläggningstid. Syftet med denna komplettering av befintlig taxa är att få en
förutsägbar taxa som täcker nämndens kostnader för tillsyn av Uverksamheter.
Införandet av den nya modellen bedöms få följande effekter:
Fördelar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rätt taxa – likställighetsprincipen följs bättre
än idag.
Förbättrad transparens – det framgår vad
man som verksamhetsutövare betalar för
Tydligare – enhetlig taxa
Minskad handläggningstid– tydligare taxa
minskar administrationen
Riskminimering – minskar antalet enskilda
bedömningar
Lättare att budgetera tid, personal och andra
resurser
Minskar risken för underfinansiering –
verksamheten bär kostnaden för tillsynen
Ökad debiterbar tid
Möjlighet till digitalisering av taxeunderlag

Nackdelar
•
•
•

Nya rutiner när man frångår en taxa
man är van arbeta med
Oro för oförutsedda nackdelar
Kräver en informationsinsats i
startskedet, extern och internt

Att fortsätt tillämpa det nuvarande avgiftssystemet innebär att ett inövat
arbetsätt och referensramar bibehålls. Det är svårt att med nuvarande taxa se
att intäkterna för tillsynen av U-verksamheter motsvarar den kontroll som
utförs. Dagens taxemodell är otydlig för verksamhetsutövaren och kräver en
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administrativ insats av inspektörerna. Taxan baseras på en bedömning i det
enskilda fallet. Föreslagna förändringar av taxan innebär en förbättring inom
dessa områden samt att tillsynstiden ökar, vilket innebär positiva effekter för
miljön på Gotland. Verksamheten kommer stå för sina egna kostnader och inte
belasta skattekollektivet.
För övriga prövningsnivåer (B- och C-verksamheter) föreslås inga
förändringar.

Nuvarande taxemodell
Under 2015 genomfördes tillsyn av ca 150 U-verksamheter. Tidigare hade
tillsynen varit lågt prioriterad. Tillsynen omfattade gödselhantering, växtodling,
bekämpningsmedel, hantering av döda djur samt avfallshantering. Inom
hälsoskyddsområdet införlivades tillfälliga boenden och asylboenden i
tillsynsverksamheten.
Verksamheterna har sedan miljöbalkens införande legat under miljö- och
hälsoskyddsnämndens tillsynsansvar. I samband med behovsutredningen 2010
utökades resurserna för tillsyn av U-verksamheter och då främst inom
lantbrukssektorn. Enligt den hittills gällande taxan timdebiteras
verksamheterna efter genomförd tillsynsinsats.

Ny taxemodell
Ledorden för den nya taxemodellen är – enkel, transparent och likvärdig.
Föreslagen taxa grundas på ett timpris och en genomsnittlig handläggningstid,
medan tillsynsfaktorer, risk- och erfarenhetssystemet tas bort. Genom att få
betalt för den tid som respektive inspektör lägger ner per ärende eller
tillsynsobjekt säkrar vi upp att skattepengar inte går till privata aktörers
etablering av verksamheter. Taxan ska vara rätt och förutsägbar, samt enkel
och effektiv att hantera. Taxan följer Region Gotlands ambition och
målsättning att stärka transparensen och att förtydliga den motprestation som
invånarna erhåller av Regionen.
Förvaltningen har genomfört en tidsanalys enligt SKL:s modell för tidsstudier.
I modellen ingår alla moment som krävs för att tillsynen ska uppfylla lagkraven
enligt miljöbalken. Av analysen framgår att ett tillsynsbesök tar i genomsnitt 6
timmar att genomföra.
Förslaget är att miljö- och hälsoskyddsnämnden debiterar 6 timmar för tillsyn
av en U-verksamhet. I tiden ingår alla moment som utförs vid tillsynen, som
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att registrera ärende, läsa in verksamheten och tidigare beslut, ta fram och
kommunicera dokumentation i samband med tillsyn, kvalitetssäkra utgående
handlingar, restid, besök, rådgivning, arkivering och fakturering. Hänsyn tas till
den geografiska placeringen, så att restiden beräknas lika oavsett var på
Gotland verksamheten är placerad.
För att likställa tillsynskostnaden kommer tillsynsintervallet sättas med
avseende på verksamhetens storlek och miljörisk. Detta kan innebära att en Uverksamhet kan få ett tillsynsbesök en gång på 10 år medan en annan får besök
en gång på 3 år.
Taxemodellen kommer också underlätta punktinsatser i branscher där det
normalt inte bedrivs tillsyn. MHN kan t ex prioritera en bransch för ett enstaka
tillsynsprojekt och verksamhetsutövaren får då endast ett tillsyns besök och då
endast en avgift.

Bedömning
Förslaget är att tillämpa en fast avgift för tillsynen av U-verksamheter.
Avgifterna blir en konsekvens av den faktiska motprestationen. Transparensen
ökar och det blir lättare att budgetera, genom att man arbetar med ett fast pris
per tillsyn. För verksamhetsutövaren betyder detta också en enkelhet att lägga
sin budget då man vet det exakta priset. Taxan kommer att vara rätt, tydlig och
säkerställa att den tillsyn som utförs som följd av att en miljöfarlig verksamhet
bedrivs inte belastar skattekollektivet. Vidare kommer taxan vara lättarbetad
och effektiv utan tveksamheter om vad som ska debiteras, vilket ökar
tydligheten ut emot verksamhetsutövarna.
Taxan hanterar verksamheter med olika tillsynsbehov genom att
tillsynsintervallet anpassas till verksamhetens storlek och miljörisk. Exempelvis
kan konsekvensen bli att ett litet jordbruk får en tillsyn var 10:e år. Om
parallellen dras till systemet med årsavgifter skulle detta innebära en mycket låg
årskostnad.
Effekterna av den nya taxan bör följas upp, för att säkerställa en långsiktig och
trygg finansiering av tillsynen av U-verksamheter.
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Ekonomiska effekter
Nuvarande taxemodell grundar sig på timdebitering, med en uträkning för
varje enskild tillsyn, vilket i genomsnitt gett 4 timmar per tillsyn. Det har dock
visat sig att det ofta bara är handläggartiden som räknats med, inte t.ex.
kvalitetssäkring, registrering och arkivering. När SKL:s beräkningsmodell
tillämpas på vår verksamhet har inspektörerna räknat fram en genomsnittlig
handläggningstid på 6 timmar per tillsyn, vilket ligger till grund för ett fast pris
för tillsyn av U-verksamheter.
Tillsyn av U-verksamheter med nuvarande taxemodell:
• debiterbara tid ca 600 timmar per år (150 tillsyner á 4 tim)
• budgeterad årsintäkt 507 000 kr (600 tim á 845 kr/tim)
Tillsyn av U-verksamheter med ny taxemodell
• debiterbara tid ca 900 timmar per år (150 tillsyner á 6 tim)
• budgeterad årsintäkt 810 000 kr (900 tim á 900 kr/tim)
Detta innebär en ökad årsintäkt på 303 000 kr och att självfinansieringsgraden
inom detta verksamhetsområde ökar från 45 % till 59 %.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-12-19

Handlingar till

Ärende 12

Reviderad timtaxa för miljöbalkens
verksamhetsområden
Innehåll
• Regionstyrelsen 2016-11-24, § 271
• Ledningskontoret 2016-11-14
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-10-25, § 98
Bilagor

Samhällsbyggnadsförvaltningen Handlingsplan besparingar
Sveriges kommuner och landsting, SKL, Handlingskostnad per
timme

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-24

RS § 271

Reviderad timtaxa för miljöbalkens
verksamhetsområden - miljö- och
hälsoskyddsnämnden

RS 2016/711
AU § 277

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Nytt timpris inom miljöbalkens verksamhetsområde fastställs till 900 kronor per
timme.
• Nytt timpris ska gälla från och med 1 januari 2017.
•

Samhällsbyggnadsförvaltningen har beräknat timpriset, för att ge kostnadstäckning
för de delar av verksamheten som är avgiftsfinansierade. Beräkningen har gjorts med
hjälp av en modell som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram.
För att avgiftsfinansierade områden inom Miljöbalken ska få kostnadstäckning,
föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att timpriset höjs till 900 kr/tim (nu
845 kr/tim). Information och rådgivning samt klagomål ska liksom tidigare
finansieras via skattemedel.
Ledningskontoret tillstyrker höjning av timpris enligt miljö- och hälsovårdnämndens
förslag till 900 kronor per timme och att den reviderade taxan gäller från och med
2017-01-01.
Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-10-25, § 98
Ledningskontoret 2016-11-24

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/711
14 november 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Reviderat timpris inom miljöbalkens verksamhetsområde miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till beslut

•

Nytt timpris inom miljöbalkens verksamhetsområde fastställs till 900 kronor
per timme.

•

Nytt timpris gäller fr o m 2017-01-01

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har beräknat timpriset, för att ge kostnadstäckning
för de delar av verksamheten som är avgiftsfinansierade. Beräkningen har gjorts med
hjälp av en modell som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram.
För att avgiftsfinansierade områden inom Miljöbalken ska få kostnadstäckning,
föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att timpriset höjs till 900 kr/tim (nu 845
kr/tim). Information och rådgivning samt klagomål ska liksom tidigare finansieras via
skattemedel.
Ärendebeskrivning

Som en del av att öka förvaltningens självfinansieringsgrad samt för att möta de
besparingskrav som ålagts miljö- och hälsoskyddsnämndens har en översyn av
befintliga taxor- och avgifter gjorts.
Bakgrund
Kommunallagen

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b§
kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse:
Kommunerna har rätt att ta ut avgifter inom hela den sektor som regleras i
kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller
nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som tillhandshålls
inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se prop.1993/94:188 s, 79-80). Detta
innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig
uppdragsverksamhet.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/711

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får inte ta ut avgifter för rådgivning och allmän
tillsynsverksamhet eftersom de ska vara skattefinansierade.
Självkostnadsprincipen

För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen som
uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen.
Kommuner och landsting får inte ta ut en högre avgifter än som svarar mot
kostnaden för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget
tillhandahåller (självkostnaden).
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet.
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av
självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen är en målsättningsprincip som
innebär att syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst.
Vid beräkning av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta direkta
och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Verksamhetens
eventuella andel av kommunens centrala service- och administrationskostnad bör
också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).
Likställighetsprincipen

Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är den s.k.
likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2§ kommunallagen.
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för
lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska
betala samma avgifter.
Förslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen har beräknat timpriset, för att ge kostnadstäckning
för de delar av verksamheten som är avgiftsfinansierade. Beräkningen har gjorts med
hjälp av en modell som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram.
För att avgiftsfinansierade områden inom Miljöbalken ska få kostnadstäckning,
föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att timpriset höjs till 900 kr/tim (nu 845
kr/tim). Information och rådgivning samt klagomål ska liksom tidigare finansieras via
skattemedel.
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker höjning av timpris enligt miljö- och hälsovårdnämndens
förslag till 900 kronor per timme och att den reviderade taxan gäller fr o m 2017-0101.
Beslutsunderlag
MHN 2016/497

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, serviceförvaltningen, ekonomi

2 (2)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Protokoll

Sammanträde 2016-10-25

MHN § 98
-MHN 2016/497
-Au § 80

Reviderat timpris

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut


Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag om 900 kr
per timme som nytt timpris inom Miljöbalkens verksamhetsområden.

Bakgrund

Enligt beslut i MHN ska förvaltningen ta fram förslag på åtgärder för att effektivisera
nämndens verksamheter, för att på så sätt bidra till en sänkt kostnadsnivå för Region
Gotland (RF § 181), se bifogad rapport. I uppdraget ingår att genomföra en analys av
hur självfinansieringsgraden kan öka i de olika enheternas verksamheter med
hänsynstagande till självfinansieringsprincipen och nationella jämförelser av taxenivåer.
Utgångspunkt
Allmänna regler om kommunala avgifter
Kommunallagen

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b§ kommunallagen
(1991:900), som har följande lydelse:
”Kommuner och landsting får 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.”
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektor som regleras i
kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller
nyttighet som motprestation.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Protokoll

Sammanträde 2016-10-25

MHN § 98 fortsättning
Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som tillhandshålls inom ramen för en obligatorisk
verksamhet (se prop.1993/94:188 s, 79-80). Detta innebär att kommunerna har
möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får inte ta ut avgifter för rådgivning och allmän
tillsynsverksamhet eftersom de ska vara skattefinansierade.
Självkostnadsprincipen

För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen som
uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen.
”Kommuner och landsting får inte ta ut en högre avgifter än som svarar mot kostnaden
för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller
(självkostnaden).”
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet.
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av
självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen är en målsättningsprincip som innebär
att syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst.
Vid beräkning av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta direkta
och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Verksamhetens
eventuella andel av kommunens centrala service- och administrationskostnad bör också
räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).
Likställighetsprincipen

Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är den s.k.
likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2§ kommunallagen.
”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga
skäl för något annat.”
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika
prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala
samma avgifter.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Protokoll

Sammanträde 2016-10-25

MHN § 98 fortsättning
Bedömning

Förvaltningens samlade bedömning och motivering av förslaget till beslut.
Förvaltningen har beräknat timpriset, för att ge kostnadstäckning för de delar av
verksamheten som är avgiftsfinansierade. Beräkningen har gjorts med hjälp av en modell
som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram. I bilaga 2 redogörs för
hur beräkningen gått till och i bilaga 3 finns även en jämförelse av taxenivåerna i andra
kommuner.
För att avgiftsfinansierade områden inom Miljöbalken ska få kostnadstäckning, föreslår
samhällsbyggnadsförvaltningen att timpriset höjs till 900 kr/tim (nu 845 kr/tim).
Information och rådgivning samt klagomål ska liksom tidigare finansieras via
skattemedel.
Beslutsunderlag





Rapport förslag på åtgärder för att sänka nettokostnaderna 2017-2018.
SKL beräkningsmodell för timtaxor inom MB och PBL.
Jämförelse taxa i andra kommuner.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg

Förvaltningschef

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr: MHN 2016/497

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum 7 december 2016

Handlingsplan besparingar
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)
Efter uppdrag i Regionfullmäktige (Rf § 90 160620) Byggnadsnämnden och miljöoch 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.
Efter beslut av förvaltningschef har en projektplan upprättats för arbetet med
besparingar för SBF. Under tre år ska förvaltningen spara motsvarande 10
miljoner kronor och denna besparing är fördelad enligt:
2017 – 1.5 miljoner MHN och 2.5 miljoner BN
2018 – 3 miljoner förvaltningsövergripande oavsett nämndtillhörighet
2019 – 3 miljoner förvaltningsövergripande oavsett nämndtillhörighet
I projektplanen finns sju delprojekt med ansvariga för respektive del. Där
specificerad tidsplan finns är den beskriven i respektive delprojekt. Möten har
genomförts i delprojekten och arbetet fortsätter under hösten.
Delprojekt

1. Översyn timtaxor (timpris/taxor)
Ekonomichefen har tillsammans med enhetscheferna tagit fram
underlag för nya timpriser för olika delar av tjänster inom nämndernas
områden. I arbetet ingår både en översyn av timpris och
taxekonstruktion.
Tidsplan: Se bilaga 1.
Ansvarig: Martin Ekepil-Ringelid
2. Ambitionsnivå service – generellt
En kartläggning pågår angående vilken service verksamheterna
levererar externt och internt. Utifrån kartläggning kommer en plan med
åtgärder att tas fram för ambitionsnivåer för förvaltningens service som
främjar kostnadseffektivitet och tillgänglighet.
Tidsplan: Ej tidsatt.
Ansvarig: Andreas Larsson
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3. Strategier Klart Vatten
En rapport har tagits fram som beskriver Klart Vattens verksamhet för
att kunna analysera konsekvenser av eventuell förändring av
servicenivån.
Tidsplan: Konsekvensanalys presenteras i MHN 25 oktober.
Ansvarig: Mattias Edsbagge.
4. Interna överskridande processer – hur effektivisera former för
kommunikation, remisser och möten
För att kunna dra nytta av att SBF är en förvaltning kan de interna
gränsöverskridande processerna effektiviseras. En kartläggning
kommer att göras om gränssnitten mellan nämnderna som blir ett
underlag för nämndsamordning, effektiva gränssnitt och att
förvaltningen levererar ”En ståndpunkt” i gränsöverskridande frågor.
Tidsplan: Ej tidsatt. Frågan har lyfts i SBF:s ledningsgrupp.
Ansvarig: Johan Åberg.

5. Hur ser planenhetens uppdrag ut mot bemanningen – hur styrs
”tvärfunktionernas” roller
En genomlysning av alla funktioner som arbetar med planfrågorna ska
göras för att öka den yttre och inre effektiviteten tillsamman med TKFLK-SBF. Stadsarkitektens ansvar för samordningen mellan Plan och
Bygg förtydligas. Utveckla samarbete med miljö i tidiga skeden i
planarbetet.
Tidsplan: Ej tidsatt.
Ansvarig: Anders Rahnberg.
6. Styrning och finansiering av världsarvsfrågor
Världsarvsfrågorna ses ligga inom regionstyrelsens ansvarsområde och
där inom regional utveckling för att bedriva ett tvärsektoriellt och
offensivt arbete kring världsarvet. Förslag till beslut i RS är:
Tjänsten som världsarvsamordnare överförs från byggnadsnämnden till
regionstyrelsen från och med 2017-01-01. Medel 724 tkr, motsvarande tjänsten
och kringkostnader, överförs samtidigt. Beslut tas under förutsättning att
byggnadsnämnden godkänner överföringen.
Tidsplan: Ärendet kommer upp till budgetberedningen 13-14/10.
Ansvarig: Christian Hegardt.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

7. Styrning och finansiering av energirådgivning
Energirådgivning har fått en ökad statlig finansiering. En diskussion
om kopplingarna till LK behöver diskuteras.
Tidsplan: Ej tidsatt.
Ansvarig: Bo Eriksson
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Region Gotland, Miljöbalken, 2016

6. Resultat handläggningskostnad per timme
Genomsnittlig årslön per handläggare inkl po-tillägg

548 245 kr Från fliken"Lönekostnad och årsarbetskraft"

Gemensam kostnad per handläggare (OH)
Myndighetsspecifik kostnad handläggare
Summa kostnader per handläggare

304 130 kr Från fliken "Gemensamma kostnader"
Från fliken "Gemensamma kostnader"
852 375 kr
946 tim Från fliken "Genomsnittlig tid"

Handläggningstid (tim)
Kostnader:
Handläggningstimmar:

852 375 kr
= 901 kr/tim
946 tim

Resultatet av modellen ger följande handläggningskostnad

Handläggningskostnad per timme

901 kr

Indexuppräkning
Indexuppräkning år
Indexuppräkning %
Index (kronor)
Indexuppräknad handläggningskostnad
per timme

2016
0 kr

2017
3,00%
27 kr

2018
3,00%
28 kr

2019
3,00%
29 kr

901 kr

928 kr

956 kr

985 kr

Åter till översikten

kostnadsfördelning (kr/tim)
1Myndighetsspecifika
000
kostnader

Gemensamma kostnader
Lönekostnader

322
580

800

600

580

400

200

322

-

Lönekostnader
Gemensamma kostnader
Myndighetsspecifika kostnader

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-12-19

Handlingar till

Ärende 13

Ny taxemodell för verksamheter enligt
plan- och bygglagen
Innehåll
• Regionstyrelsen 2016-11-24, § 272
• Ledningskontoret 2016-11-11
• Byggnadsnämnden 2016-11-09, § 198 med taxeförslag

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-24

RS § 272

Ny taxemodell för verksamheter enligt plan- och
bygglagen

RS 2016/709
AU § 278

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Ny taxemodell för verksamheter enligt plan- och bygglagen antas.
• Ny taxemodell ska gälla från och med 2017-01-01.
•

Ledningskontoret tillstyrker byggnadsnämndens förslag till ny taxemodell för
verksamheter inom plan- och bygglagen.
Beslutsunderlag

BN § 198
Bilaga: Plan- och bygglovstaxa

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/709
11 november 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Ny taxemodell för verksamheter enligt plan- och bygglagen
Förslag till beslut

•

Ny taxemodell för verksamheter enligt plan- och bygglagen antas.

•

Ny modell gäller fr o m 2017-01-01

Sammanfattning

Efter revidering taxemodell innebär det att varje ärendetyp debiteras utifrån en
genomsnittlig handläggningstid, som beräknas utifrån ärendets komplexitet.
Förvaltningen har beräknat timpriset, för att ge kostnadstäckning för de delar av
verksamheten som är avgiftsfinansierade. Beräkningen har gjorts med hjälp av en
modell som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram. I bilaga, Planoch bygglovstaxa redogörs för hur beräkningen gått till.
Ärendebeskrivning

Som en del av att öka förvaltningens självfinansieringsgrad samt för att möta de
besparingskrav som ålagts byggnadsnämnden har en översyn av befintlig taxemodell
gjorts. Enligt plan- och bygglagen, PBL, ges kommunerna rätt att ta ut avgifter så att
kommunen kan täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om
lov eller anmälan.
Bakgrund
Kommunallagen

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b§
kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse:
Kommunerna har rätt att ta ut avgifter inom hela den sektor som regleras i
kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller
nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som tillhandshålls
inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se prop.1993/94:188 s, 79-80). Detta
innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig
uppdragsverksamhet.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/709

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får inte ta ut avgifter för rådgivning och allmän
tillsynsverksamhet eftersom de ska vara skattefinansierade.
Självkostnadsprincipen

För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen som
uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen.
Kommuner och landsting får inte ta ut en högre avgifter än som svarar mot
kostnaden för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget
tillhandahåller (självkostnaden).
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet.
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av
självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen är en målsättningsprincip som
innebär att syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst.
Vid beräkning av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta direkta
och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Verksamhetens
eventuella andel av kommunens centrala service- och administrationskostnad bör
också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).
Likställighetsprincipen

Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är den s.k.
likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2§ kommunallagen.
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för
lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska
betala samma avgifter.
Regionfullmäktiges beslut om taxa

Det framgår direkt av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att det är regionfullmäktige
som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska beräknas.
Förslag

Revideringen innebär att varje ärendetyp debiteras utifrån en genomsnittlig
handläggningstid, som beräknas utifrån ärendets komplexitet.
Förvaltningen har beräknat timpriset, för att ge kostnadstäckning för de delar av
verksamheten som är avgiftsfinansierade. Beräkningen har gjorts med hjälp av en
modell som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram. I bilaga, Planoch bygglovstaxa redogörs för hur beräkningen gått till.
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker byggnadsnämndens förslag till ny taxemodell för
verksamheter inom plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag

BN § 198
Bilaga: Plan- och bygglovstaxa
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/709

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Byggnadsnämnden, Serviceförvaltningen, ekonomi
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Plan- och bygglovstaxa
Fastställd av Välj ett objekt
Framtagen av Välj ett objekt
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller 20xx-20xx
Ärendenr BN 2016/xxxx
Version [1.0]

Plan- och bygglovstaxa
Innehåll
Taxebestämmelser .......................................................................................................2
Inledande bestämmelser ............................................................................................................... 2
Allmänna bestämmelser ................................................................................................................ 2
Betalning av avgift ........................................................................................................................ 3

Taxetabeller ..................................................................................................................4
A. Bygglov för en- eller tvåbostadshus, fritidshus och komplementbyggnader .................................... 4
B. Bygglov för övriga byggnader – som inte är en- eller tvåbostadshus, komplementbyggnad eller
flerbostadshus .............................................................................................................................. 5
C. Bygglov för flerbostadshus ........................................................................................................ 6
D. Bygglov för skyltar och ljusanordningar ...................................................................................... 6
E. Bygglov för anläggningar ........................................................................................................... 6
F. Marklov, rivningslov och tidsbegränsat bygglov ............................................................................ 7
G. Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) ....................................................................... 7
H. Anmälningspliktiga åtgärder ...................................................................................................... 7
I. Förhandsbesked ........................................................................................................................ 7
J. Villkorsbesked och ingripandebesked .......................................................................................... 8
K. Extra möten och beslut ............................................................................................................. 8
L. Avslag ...................................................................................................................................... 8
M. Avskrivning .............................................................................................................................. 8
N. Avvisning ................................................................................................................................. 8
O. Återkallat ärende ...................................................................................................................... 8
P. Nybyggnadskarta ...................................................................................................................... 9
Q. Utstakning och lägeskontroll ...................................................................................................... 9
R. Planbesked ............................................................................................................................ 10
S. Detaljplan .............................................................................................................................. 10
T. Utdrag ur Region Gotlands primärkarta ..................................................................................... 11
U. Övriga kart- och mättjänster.................................................................................................... 11

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
Byggnadsnämnden

Plan- och bygglovstaxa

Taxebestämmelser
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med taxetabellerna A-U i Region Gotlands
beslut att anta taxan.
Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av planoch bygglagen (SFS 2010:900) 12 kap §§ 8-11, samt enligt § 27 Lag om brandfarliga och
explosiva varor (2010:1011). Avgifterna är avsedda att täcka nämndens kostnader för den
myndighetsutövning och de tjänster som regleras i lagstiftningarna.
Avgifterna är inte momsbelagda, om inte annat särskilt anges.
Inledande bestämmelser

Enligt denna taxa utgår avgift för:
1. Handläggning och beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,
slutbesked och ingripandebesked
2. Beslut om lov
3. Tekniska samråd och slutsamråd
4. Arbetsplatsbesök, mätningsuppdrag och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen
5. Upprättande av nybyggnadskartor, grundkartor och andra kartprodukter
6. Framställning av arkivbeständiga handlingar
7. Expediering och kungörelse enligt 9 kap §§ 41-41 b
8. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
10. Planavgifter.
Allmänna bestämmelser

Beräkning av avgift
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna A-U. Beloppen är beräknade genom att en
framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en
genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.

Ärendenr BN 2016/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Timdebitering
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den
framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet.
Om det finns särskilda skäl, som motiverar en höjning eller sänkning av avgift, får nämnden besluta det i det enskilda fallet. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild ärendetyp i taxan kan nämnden besluta om skälig avgift grundad på tidersättning.
Tidsdebitering görs för varje påbörjad kvart (15 min) nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt för inläsning av
ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.
Handläggningskostnaden
Handläggningskostnaden per timme är 920 kronor.
Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning
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Region Gotland
Byggnadsnämnden

Plan- och bygglovstaxa

Om en ansökan/anmälan avslås, eller ett ärende/anmälan avskrivs eller avvisas tas avgift ut
för den handläggningstid som har lagts ner i ärendet.
Höjning/sänkning av avgift
I de fall nämnden finner skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, ska
nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta.
Indexreglering
Byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta om att höja timpriserna med den procentsatsen för innevarande kalenderår som fastställts i ”Prisindex för kommunal verksamhet” (PKV).
Betalning av avgift

Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura när sökande/beställare blivit delgiven byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.
För avräkning av i förskott inbetalade avgifter gäller att, om sökande så begär, ska nämnden
återbetala avgifter för åtgärder som inte har vidtagits. De åtgärder som då kan bli aktuella är
erlagd avgift för tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och utfärdande
av slutbesked. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen, vilket innebär att preskription sker efter tio år.

Ärendenr BN 2016/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Denna taxa gäller från 2017-01-01.
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Region Gotland
Byggnadsnämnden

Plan- och bygglovstaxa

Taxetabeller
A. Bygglov för en- eller tvåbostadshus, fritidshus och komplementbyggnader
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A 10
A 11
A 12
A 13
A 14
A 15
A 16
A 17
A 18
A 19
A 20
A 21
A 22
A 23
A 24
A 25

Ärendenr BN 2016/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

A 26

A 27

A 28
A 29

Planenligt
Nybyggnad av ett enbostadshus, tvåbostadshus Liten avvikelse
eller fritidshus med högst två bostäder
Utanför planlagt område
Med positivt förhandsbesked
Nybyggnad av komplementbyggnad, med krav Planenligt
på kontrollansvarig
Liten avvikelse
Exempelvis garage, carport, förråd eller gäststuga större än 30 kvm
Utanför planlagt område

21 620 kr
25 760 kr
25 760 kr
19 780 kr
16 100 kr
18 400 kr
16 100 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan krav
på kontrollansvarig
Exempelvis garage, carport, förråd eller gäststuga 30 kvm eller mindre

Planenligt

6 440 kr

Liten avvikelse

8 740 kr

Utanför planlagt område

6 440 kr

Tillbyggnad, med krav på kontrollansvarig
Utökning av byggyta med mer än 30 kvm

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse

19 320 kr
21 620 kr
19 320 kr
8 280 kr
10 580 kr
8 280 kr
19 320 kr
24 380 kr

Utanför planlagt område

24 380 kr

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

7 820 kr
10 120 kr
8 280 kr

Tillbyggnad, utan krav på kontrollansvarig
Utökning av byggyta med 30 kvm eller mindre
Ändrad användning, med krav på kontrollansvarig
Exempelvis ändra del av ladugård till bostadshus
Ändrad användning, utan krav på kontrollansvarig
Exempelvis ändra garage till förråd
Fasadändring, med krav på kontrollansvarig
Större ändring av exempelvis fasad-, takmaterial, fönster eller dörrar

Planenligt

7 360 kr

Liten avvikelse

8 740 kr

Fasadändring, utan krav på kontrollansvarig
Planenligt
Mindre ändring av exempelvis fasad-, takmateLiten avvikelse
rial, fönster eller dörrar

5 060 kr

Nybyggnad av gruppbebyggelse
Fler likartade enbostadshus, tvåbostadshus
eller fritidshus, utöver det första, i en och
samma ansökan.
Komplementbyggnader (max2), exempelvis
garage, i samma ansökan som bygglov för huvudbyggnad
Mindre ändring av inlämnad bygglovsansökan

6 440 kr
50 % av full
avgift
50 % av full
avgift
Timdebitering
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Region Gotland
Byggnadsnämnden

Plan- och bygglovstaxa

B. Bygglov för övriga byggnader –
som inte är en- eller tvåbostadshus, komplementbyggnad eller flerbostadshus
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15
B 16
B 17
B 18
B 19
B 20
B 21

Nybyggnad 0-100 kvm, med krav på kontrollansvarig
Exempelvis verkstad, lokal eller förråd
Nybyggnad 0-100 kvm, utan krav på kontrollansvarig
Exempelvis oisolerad lagerlokal

B 22

Fasadändring, med krav på kontrollansvarig
Större ändring av exempelvis fasad-, takmaterial,
fönster eller dörrar

Planenligt

Fasadändring, utan krav på kontrollansvarig
Mindre ändring av exempelvis fasad-, takmaterial,
fönster eller dörrar

Planenligt

5 980 kr

Liten avvikelse

7 360 kr

Ändrad användning, med krav på kontrollansvarig
Exempelvis ändra lagerlokal till restaurang

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

B 23
B 24

Ärendenr BN 2016/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

B 25
B 26
B 27
B 28
B 29
B 30
B 31
B 32

Nybyggnad 101-1000 kvm

Nybyggnad 1001-5000 kvm

Nybyggnad större än 5000 kvm
Tillbyggnad, med krav på kontrollansvarig
Utökning av byggyta med mer än 50 kvm
Tillbyggnad, utan krav på kontrollansvarig
Utökning av byggyta med mindre än 50 kvm

Ändrad användning, utan krav på kontrollansvarig
Exempelvis ändra verkstad till lager
Reduktion av bygglovsavgiften när den sökande har
ett positivt förhandsbesked
Angivna kvadratmeter avser bruttoarea + öppenarea

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

Liten avvikelse

18 400 kr
22 540 kr
22 540 kr
9 660 kr
13 800 kr
13 800 kr
23 460 kr
28 520 kr
28 520 kr
37 720 kr
42 780 kr
42 780 kr
52 440 kr
57 500 kr
57 500 kr
17 940 kr
21 160 kr
21 160 kr
7 820 kr
10 120 kr
10 120 kr
8 280 kr
10 580 kr

19 780 kr
23 920 kr
23 920 kr
7 820 kr
10 120 kr
10 120 kr
75 % av full
avgift
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Region Gotland
Byggnadsnämnden

Plan- och bygglovstaxa

C. Bygglov för flerbostadshus
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C 10
C 11
C 12

Nybyggnad av flerbostadshus 0-100 kvm

Nybyggnad av flerbostadshus 101-1000 kvm

Nybyggnad av flerbostadshus 1001-5000 kvm

Nybyggnad av flerbostadshus större än 5000 kvm

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

21 160 kr
25 300 kr
25 300 kr
33 580 kr
38 640 kr
38 640 kr
78 200 kr
83 260 kr
83 260 kr
113 160 kr
118 220 kr
118 220 kr

Angivna kvadratmeter är bruttoarea + öppenarea

D. Bygglov för skyltar och ljusanordningar
D1

Skylt eller ljusanordning - sätta upp, flytta eller väsentligt ändra

5 520 kr

D2

Ytterligare en skylt eller ljusanordning, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

1 380 kr

E. Bygglov för anläggningar
Anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra anläggningar. Exempelvis:

Ärendenr BN 2016/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

E1

E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E 10








vindkraftverk, radio-, telemast eller torn
nöjespark, idrottsplats eller småbåtshamn
campingplats, friluftsbad, motorbana eller skjutbana
begravningsplats
upplag eller materialgård
fast cistern och annan fast anläggning för kemiska produkter
Planenligt
Mur eller plank - anordna, inrätta, uppföra, flytta
Liten avvikelse
eller väsentligt ändra
Utanför planlagt område
Planenligt
Parkeringsplats utomhus - anordna, inrätta, uppLiten avvikelse
föra, flytta eller väsentligt ändra
Utanför planlagt område
Planenligt
Transformatorstation - anordna, inrätta, uppföLiten avvikelse
ra, flytta, väsentligt ändra eller riva
Utanför planlagt område

Timdebitering

6 440 kr
8 280 kr
8 280 kr
6 440 kr
8 280 kr
8 280 kr
7 360 kr
9 660 kr
9 660 kr
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Region Gotland
Byggnadsnämnden

Plan- och bygglovstaxa

F. Marklov, rivningslov och tidsbegränsat bygglov
F1

Marklov

F2

Rivningslov

F3

Tidsbegränsat bygglov (även säsongslov)

F4

Förlänga tidsbegränsat bygglov

6 440 kr
8 740 kr
75 % av full avgift
50 % av full avgift

G. Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
G1

Åtgärd som inte kräver lov, där motsvarande åtgärd finns i taxan

G2

Åtgärd som inte kräver lov, där motsvarande åtgärd inte finns i taxan

Avgift som motsvarande åtgärd
Timdebitering

H. Anmälningspliktiga åtgärder
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H 10
H 11
H 12
H 13

Ärendenr BN 2016/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

H 14

Riva byggnad eller del av en byggnad utanför detaljplan
Ändra en byggnads bärande konstruktion eller avsevärt ändra planlösning,
med krav på kontrollansvarig
Ändra en byggnads bärande konstruktion eller avsevärt ändra planlösning,
utan krav på kontrollansvarig
Hiss - installera eller väsentligt ändra
Eldstad och rökkanal - installera eller väsentligt ändra
Ventilation - installera eller väsentligt ändra
Vatten och avlopp - installera eller väsentligt ändra
Brandskydd - ändra byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet
Vindkraftverk - bygga eller väsentligt ändra, med krav på kontrollansvarig
Vindkraftverk - bygga eller väsentligt ändra, utan krav på kontrollansvarig
Attefallshus - bygga som komplementbyggnad
Attefallshus - bygga som komplementbostadshus
Attefallshus - ändra från komplementbyggnad till komplementbostadshus
Anmälningspliktig tillbyggnad, takkupa eller inredande av ytterligare en bostad

4 600 kr
8 970 kr
3 910 kr
4 140 kr
3 220 kr
4 370 kr
3 220 kr
4 370 kr
7 360 kr
3 220 kr
3 910 kr
4 370 kr
3 220 kr
3 450 kr

I. Förhandsbesked
I1

Förhandsbesked, positivt eller negativt

12 420 kr
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Region Gotland
Byggnadsnämnden

Plan- och bygglovstaxa

J. Villkorsbesked och ingripandebesked
J1

Villkorsbesked

Timdebitering

J2

Ingripandebesked

Timdebitering

K. Extra möten och beslut
K1

Extra arbetsplatsbesök

2 760 kr

K2

Extra tekniskt samråd eller slutsamråd

1 840 kr

K3

Extra startbesked eller slutbesked

1 840 kr

K4

Byte av kontrollansvarig

Timdebitering

K5

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering

L. Avslag
L1

Avslag

Timdebitering

M. Avskrivning
M1

Avskrivning

Timdebitering

N. Avvisning
N1

Avvisning

Timdebitering

O. Återkallat ärende

Ärendenr BN 2016/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

O1

Återkallat ärende

Timdebitering

8 (11)

Region Gotland
Byggnadsnämnden

Plan- och bygglovstaxa

P. Nybyggnadskarta
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

Nybyggnadskarta typ A
om fastigheten / området är 0-5000 kvm
Nybyggnadskarta typ A
om fastigheten / området är större än 5000 kvm
Nybyggnadskarta typ B
om fastigheten / området är 0-5000 kvm
Nybyggnadskarta typ B
om fastigheten / området är större än 5000 kvm
Nybyggnadskarta typ C
Uppdatering av giltig nybyggnadskarta typ A och B
Uppgradering av giltig nybyggnadskarta typ B till nybyggnadskarta typ A

8 510 kr
11 040 kr
8 050 kr
9 430 kr
1 380 kr
Timdebitering
Timdebitering

Q. Utstakning och lägeskontroll

Q1
Q2

Q3

Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

Ärendenr BN 2016/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Q9

Nybyggnad 1-4 punkter
Tillbyggnad 1-4 punkter
Tillägg per styck för nybyggnad av fler likartade
en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en och
samma ansökan (gruppbebyggelse), gäller även
garage, 1-4 punkter, förutsatt att utstakning görs
vid ett tillfälle
Tillägg per punkt utöver de fyra första (punkter
som stakas ut i fält)
Transformator, telemast eller vindkraftverk 1-4
punkter
Mur eller plank
Tillägg för extra utstakningstillfälle
Lägeskontroll
Vid eget utförande av utstakning eller lägeskontroll
tar Region Gotland betalt för administrering och
bedömningen av mätningsteknisk färdighet

Grov- och finutstakning
Finutstakning

25 % moms tillkommer
8 740 kr
6 440 kr

Grov- och finutstakning

2 070 kr

Grov- och finutstakning

690 kr

Grovutstakning

Timdebitering
Timdebitering
Timdebitering
3 220 kr
2 760 kr
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Region Gotland
Byggnadsnämnden

Plan- och bygglovstaxa

R. Planbesked
R1

Positivt planbesked

15 000 kr

R2

Negativt planbesked

9 000 kr

R3

Återkallande av ansökan om planbesked

5 000 – 10 000 kr

Ärendenr BN 2016/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

S. Detaljplan
S1

Detaljplan

Timdebitering

S6

Grundkarta till detaljplan (25 % moms tillkommer)

Timdebitering

S7

Fastighetsförteckning till detaljplan (25 % moms tillkommer)

Timdebitering
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Byggnadsnämnden

Plan- och bygglovstaxa

T. Utdrag ur Region Gotlands primärkarta
25 % moms tillkommer

Hektar
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,5
2,0
2,5
3
4
5
6
7
8
9
10
Mer än 10
hektar

25 % moms tillkommer

Utan höjdinformation
Med höjdinformation
1 120 kr
1 160 kr
1 250 kr
1 320 kr
1 380 kr
1 480 kr
1 510 kr
1 640 kr
1 640 kr
1 800 kr
1 760 kr
1 960 kr
1 890 kr
2 120 kr
2 100 kr
2 180 kr
2 250 kr
2 450 kr
2 400 kr
2 700 kr
2 650 kr
2 900 kr
2 900 kr
3 200 kr
3 200 kr
3 800 kr
3 450 kr
4 250 kr
3 650 kr
5 100 kr
3 820 kr
5 550 kr
5 100 kr
6 400 kr
6 380 kr
7 980 kr
7 650 kr
9 560 kr
8 930 kr
11 160 kr
10 200 kr
12 760 kr
11 480 kr
14 350 kr
12 750 kr
15 950 kr
Timdebitering

Timdebitering

Ärendenr BN 2016/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

U. Övriga kart- och mättjänster
U1

Mät- och karttjänster
25 % moms tillkommer på
dessa tjänster

Timdebitering
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-12-19

Handlingar till

Ärende 14

Reviderad timtaxa för verksamheter
enligt plan- och bygglagen
Innehåll
• Regionstyrelsen 2016-11-24, § 273
• Ledningskontoret 2016-11-11
• Byggnadsnämnden 2016-11-09, § 197
Bilaga Sveriges kommuner och landsting, SKL Handlingskostnad per
timme avseende miljöbalken samt plan- och bygglagen

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-24

RS § 273

Reviderad timtaxa för verksamheter enligt planoch bygglagen

RS 2016/708
AU § 279

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Ny timtaxa för verksamheter enligt plan- och bygglagen fastställs till 920 kronor
per timme.
• Ny timtaxa ska gälla från och med 1 januari 2017.
•

För att avgiftsfinansierade områden inom PBL ska få kostnadstäckning, föreslår
samhällsbyggnadsförvaltningen att timpriset höjs till 920 kr/tim (nu 810 kr/tim).
Information och rådgivning samt klagomål ska liksom tidigare finansieras via
skattemedel.
Ledningskontoret tillstyrker höjning av timtaxan enligt byggnadsnämndens förslag till
920 kronor per timme och att den reviderade taxan gäller från och med 2017-01-01.
Beslutsunderlag

Byggnadsnämnden 2016-11-09, § 197
Ledningskontoret 2016-11-09

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/708
11 november 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Reviderad timtaxa för verksamheter enligt plan- och
bygglagen
Förslag till beslut

•

Ny timtaxa för verksamheter enligt plan- och bygglagen fastställs till 920
kronor per timme.

•

Ny timtaxa gäller fr o m 2017-01-01

Sammanfattning

För att avgiftsfinansierade områden inom PBL ska få kostnadstäckning, föreslår
samhällsbyggnadsförvaltningen att timpriset höjs till 920 kr/tim (nu 810 kr/tim).
Information och rådgivning samt klagomål ska liksom tidigare finansieras via
skattemedel.
Ärendebeskrivning

Som en del av att öka förvaltningens självfinansieringsgrad samt för att möta de
besparingskrav som ålagts byggnadsnämnden har en översyn av befintliga taxor- och
avgifter gjorts. Enligt plan- och bygglagen, PBL, ges kommunerna rätt att ta ut
avgifter så att kommunen kan täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i
ärenden om lov eller anmälan.
Förvaltningen har beräknat timpriset, för att ge kostnadstäckning för de delar av
verksamheten som är avgiftsfinansierade. Beräkningen har gjorts med hjälp av en
modell som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram.
Utifrån översyn av taxor- och avgifter föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att
timtaxa för verksamheter enligt plan- och bygglagen till 920 kr /tim från nuvarande
810 kr /tim.
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker höjning av timtaxan enligt byggnadsnämndens förslag till
920 kronor per timme och att den reviderade taxan gäller fr o m 2017-01-01.
Beslutsunderlag

BN § 197
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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 2016/708

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Byggnadsnämnden, Serviceförvaltningen, ekonomi
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Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme
för kommunala taxor avseende Miljöbalken samt Plan- och bygglagen
Version 1.0
2016-06-01

Region Gotland, Bygglov, 2016

1. Generella uppgifter
Kommun/förbund
Myndighetsområde

Region Gotland
Bygglov

Gällande år

2016

Uppdaterad (datum)
Upprättad av

Övriga kommentarer

Åter till översikten

Region Gotland, Bygglov, 2016

[Plats för
kommunlogo]

2. Översikt
Arbetsgång, klicka nedan

Beskrivning, läs detta först

Börja här!

2. I denna flik räknar du fram ett antal parametrar som
handlar om årsarbetstid och hur den genomsnittliga
arbetstiden fördelas på årsbasis (timmar).

Uträkning av 3. I denna flik räknar du fram den genomsnittliga
genomsnittlig lönen/år för en heltidsanställd handläggare samt anger
årsarbetstid ochantalet årsarbetskrafter inom myndigheten
handläggningstid

Lönekostnad

4. I denna flik räknar du fram ett antal parametrar som
handlar om gemensamma kostnader för förvaltningen
och specifika kostnader för myndighetsområdet
(kronor).

5. I denna flik får du sammanställningen av
handläggningskostnaden per timme, för aktuellt
myndighetsområde. Här kan du också räkna ut
handläggningskostnaden per timme med SKL:s
prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Gemensamma
kostnader

Resultat

1. Här börjar du för att beräkna
handläggningskostnaden per timme. I första fliken
anger du kommunnamn, aktuellt år och vilket
myndighetsområde uträkningen avser. Mallen är tänkt
att användas för plan- och bygglagens samt
miljöbalkens område.

Genomsnittlig handläggningstid per handläggare
946

Genomsnittlig lönekostnad per år och handläggare
575 542
Myndighetsområdets antal årsarbetskrafter
53,00

Gemensamma kostnader per handläggare
294 132
Myndighetsspecifika kostnader per handläggare
0

Total kostnad per handläggare
869 674
Handläggningskostnad per timme
920

Region Gotland, Bygglov, 2016

3. Genomsnittlig tid
Uträkning av genomsnittlig årsarbetstid och handläggningstid

I det här bladet tar du fram den genomsnittliga tidsanvändningen per
handläggare och år. De förs sedan över till nästa steg och används
Årsarbetstid
Genomsnittlig årsarbetstid per handläggare (timmar)
exklusive frånvaro
(2 000 tim enl SKL schablon)

2 000

Frånvaro

Här anger du genomsnittlig frånvaro per handläggare (tim/år), uppgifterna
hämtar du från personal-/lönekontoret.
Semester
Sjukdom
Övrig frånvaro
Summa genomsnittlig frånvaro (timmar/år)

184
100
140
424
Figuren nedan vis

Faktiskt arbetad tid (timmar)

1 576

(genomsnittlig årsarbetstid / handläggare minus frånvaro)

tim
2 200
2 000

Handläggningstid

1 800

Här beräknar vi hur stor del av faktiskt arbetad tid som en heltidsanställd
handläggare i genomsnitt lägger per år på handläggning. SKL schablon är
60% men man kan fylla i annan % alternativt ange antal timmar/år och
handläggare i genomsnitt.

Alt 1

60,0%

1 200

800
600

Alternativ 2. ange antal timmar/år och handläggare i genomsnitt
Genomsnittlig handlägningstid
(tim/pers och år för heltidsanställd handläggare)

1 400

1 000

Alternativ 1. ange handläggningstid i % av faktiskt arbetad tid
Genomsnittlig handläggningstid
(60% enl SKL schablon)

1 600

400
200

Alt 2

690

Detta är den genomsnittliga handläggningstiden per handläggare och år som
förs över till nästa steg
(avser heltidsanställd handläggare)

Genomsnittlig handläggningstid tim/handläggare enligt ovan

946

Fyll i denna endast om du har v
0

Åter till översikten

sar genomsnittlig årsarbetstid per handläggare.

Frånvaro

Övrig tid

Faktiskt
arbetad tid
Handläggning
stid

valt alternativ 2
Årsarbetstid

Faktiskt arbetad tid

Region Gotland, Bygglov, 2016

4. Lönekostnad och årsarbetskraft
I det här bladet beräknas den genomsnittliga lönen/år för en
heltidsanställd handläggare
Lönekostnad
Handläggare
Här anger du de personer som i någon omfattning
arbetar med handläggning inom myndighetsområdet.
Alternativt anger beräknad genomsnittlig årslön på
en rad
Byggnadsnämnden

Genomsnittlig lönekostnad/handläggare (kr)

Total lönekostnad per per
handläggare och år ink
PO (kr)

575 542

575 542

Ange myndighetsområdets antal årsarbetskrafter

(budgeterat antal heltidstjänster för handläggare
inom myndighetsområdet)
text….

53,00

Detta förs över till nästa steg
Genomsnittlig lönekostnad per handläggare och
år
Myndighetsområdets antal årsarbetskrafter

575 542 kr
53,00 st

Region Gotland, Bygglov, 2016

Åter till översikten

5. Gemensamma kostnader
Här beräknas förvaltningens gemensamma kostnader. Gemensamma kostnader finns ofta uppräknade i förvaltningens
budget. Vissa av förvaltningens gemensamma kostnader hanteras på central nivå i kommunen. Förvaltningens andel av
dessa kostnader bör tas med i beräkningen, även om de inte belastar den egna budgeten. Om det inte går att få fram
kostnaderna, kan de uppskattas. Hör med ekonomiavdelningen eller motsvarande för att ta fram de tre första posterna,
från den centrala budgeten. Nedanstående poster är exempel. Fyll i eller ta bort utifrån vad som är aktuellt för
myndighetsområdet i fråga.
Gemensam kostnad
myndighetens andel av "Fördelade kostnader" OH

Belopp (kr) Kommentar
7 700 000 Det avser overheadkostnader för kommungemensam
verksamhet som inte kan väljas bort, t.ex. kommunledning och
central administration (telefon, data, IT), juridik, arkiv,
telefonväxel etc.

Kalkylerade kostnader avser intern ränta och avskrivningar på
byggnader och inventarier i byggnader.

"Kalkylerade kapitalkostnader"

1 596 000

3 240 000 Anges endast om förvaltningen budgeterar/faktureras för detta.

Lokalhyror för BN
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial

280 000 Städ- och renhållningstjänster etc om förvaltningen
budgeterar/faktureras för detta.
76 000 Datorer som inte köpts in centralt, böcker, tidningar, elektronisk
media, prenumerationer, laboratoriematerial, arbetskläder,
skyddsmaterial etc. som förvaltningen budgeterar/faktureras för.
27 000 Trycksaker, IT-material, kontorsmaterial som förvaltningen
budgeterar/faktureras för.

Kontorsmaterial
Tele-, IT-kommunikation och postbefordran
Egna verksamhetssystem
Kostnader för transportmedel

Porto, telefoni, IT- och datakommunikation som förvaltningen
375 000 budgeterar/faktureras för.
Det som förvaltningen budgeterar/faktureras för.
474 000
Drivmedel, fordonsskatt, leasing/hyra av bilar, trängselskatt,
övriga kostnader för transportmedel som förvaltningen
281 000 budgetar/faktureras för.
306 000 Avgifter för kurser etc.
1 209 000
25 000

Utbildning
Nämnden
Lantmäterietjänster

Summa (kronor):

Summa förvaltningens kostnader
Ange totalt antal årsarbetskrafter på förvaltningen

Förvaltningens gemensamma kostnad per handläggare och

15 589 000

15 589 000 Summering av förvaltningens kostnader
53 Antal handläggare på förvaltningen

294 132 Beräkning av gemensam kostnad per handläggare

Myndighetsområdets specifika kostnader

Specifikation av de kostnader som enbart ska belasta det aktuella myndighetsområdet. Hit räknas t.ex. andelen av
nämndens totala budget som avser myndighetsområdet i fråga, eller exempelvis kostsam utrustning som bara är till för det
specifika myndighetsområdet. Nedanstående är exempel.
Myndighetsområdets specifika kostnader

Summa (kronor):

Summa myndighetsområdets specifika kostnader
Antal årsarbetskrafter inom myndighetsområdet
Myndighetsområdets specifika kostnader per handläggare

Belopp (kr)

0

Summering av myndighetsområdets specifika kostnader
53,00 Från bladet "Lönekostnad och årsarbetskraft"
Beräkning (Myndighetsområdets specifika kostnader fördelat per
handläggare)

Antal årsarbetskrafter inom myndighetsområdet
Myndighetsområdets del av förvaltningens gemensamma
kostnader
Summa myndighetsområdets specifika kostnader

53,00 Från bladet "Lönekostnad och årsarbetskraft"
15 589 000 Beräkning (kostnad per handläggare multiplicerat med
myndighetsområdets antal årsarbetskrafter)
Summering av myndighetsområdets specifika kostnader

Summa gemensamma och myndighetspecifika
kostnader

15 589 000

Summa (kronor per handläggare):

Detta är myndighetsområdets kostnader som överförs
till nästa steg
Myndighetsområdets del av förvaltningens gemensamma
kostnader per handläggare
Myndighetsområdets specifika kostnader per handläggare

294 132

294 132

0

Region Gotland, Bygglov, 2016

6. Resultat handläggningskostnad per timme
Genomsnittlig årslön per handläggare inkl po-tillägg

575 542 kr Från fliken"Lönekostnad och årsarbetskraft"

Gemensam kostnad per handläggare (OH)
Myndighetsspecifik kostnad handläggare
Summa kostnader per handläggare

294 132 kr Från fliken "Gemensamma kostnader"
Från fliken "Gemensamma kostnader"
869 674 kr
946 tim Från fliken "Genomsnittlig tid"

Handläggningstid (tim)
Kostnader:
Handläggningstimmar:

869 674 kr
= 920 kr/tim
946 tim

Resultatet av modellen ger följande handläggningskostnad

Handläggningskostnad per timme

920 kr

Indexuppräkning
Indexuppräkning år
Indexuppräkning %
Index (kronor)
Indexuppräknad handläggningskostnad
per timme

2016
0 kr

2017
0,00%
0 kr

2018
3,00%
28 kr

2019
3,00%
28 kr

920 kr

920 kr

947 kr

976 kr

Åter till översikten

kostnadsfördelning (kr/tim)
Myndighetsspecifika kostnader
Gemensamma kostnader
1 000
Lönekostnader

311
609

800

600

609

400

200

311

-

Lönekostnader
Gemensamma kostnader
Myndighetsspecifika kostnader

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-12-19

Handlingar till

Ärende 15

Information: Internbudgetar för
nämnderna 2017
Innehåll
• Ledningskontoret 2016-11-24
Anmärkning: I beslutet om en förändrad planeringsprocess (regionstyrelsen
2014-10-30, § 314), ingår att alla nämnder ska anmäla sin internbudget till
regionfullmäktige. Syftet är att få en samlad bild av organisationens
resursfördelning inför kommande år.

Nämndernas internbudgetar 2017 återfinns i Regionfullmäktiges kallelser
med handlingar på Region Gotlands hemsida.

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/7
24 november 2016

Åsa Högberg

Regionfullmäktige

Information fördelning internbudget nämnder
Bakgrund

I beslutet om en förändrad planeringsprocess, RS § 314, 2014-10-30, ingår att alla
nämnder ska anmäla sin internbudget till regionfullmäktige. Syftet är att få en samlad
bild av organisationens resursfördelning inför kommande år.
I samband med bildandet av den nya regionstyrelseförvaltningen kommer budgeten
för ledningskontoret och serviceförvaltningen att slås samman. Man kommer också
efter beslut i regionfullmäktige att förändra finansieringsmodell för delar av
serviceförvaltningens verksamheter och därmed förflytta budgetmedel från övriga
nämnder till regionstyrelsen. Med anledning av detta finns ingen budget för
ledningskontoret och serviceförvaltningen fördelad på verksamhetsnivå. Det
kommer också att ske omdisponeringar som kommer att förändra nämndernas
driftbudgetram.
Slutlig driftbudgetram kommer att finnas i dokumentet Strategisk plan och budget
2017-2019.
Nedan finns två tabeller per verksamhet där den första beskriver beslutad rambudget
och den andra hur nämnden fördelat denna på nästa nivå. Alla belopp är i tusentals
kronor.
Regionstyrelsen/politikerorganisationen

Justerad driftbudget 2016
Resursfördelningsmodell
Justering enligt flerårsplan
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Ramtillskott
Omdisponering/ramjusteringar
Besparing
Beslutad driftbudgetram 2017

23 610
0
0
4
100
0
0
-100
23 614
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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 2016/7

Organisationsnivå

111 Regionfullmäktige
112 Regionstyrelse
113 Revision
114 Valnämnd
115 Överförmyndarnämnd
116 Patientnämnd
Summa

Intäkter

0
0
0
0
-2 000
0
-2 000

Kostnader

3 039
8 755
3 572
62
8 962
1 224
25 614

Regionstyrelsen/ledningskontoret

Justerad driftbudget 2016
Resursfördelningsmodell
Justering enligt flerårsplan
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Ramtillskott
Omdisponering/ramjusteringar
Besparing
Beslutad driftbudgetram 2017

Regionstyrelsen/serviceförvaltningen

Justerad driftbudget 2016
Resursfördelningsmodell
Justering enligt flerårsplan
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Ramtillskott
Omdisponering/ramjusteringar
Besparing
Beslutad driftbudgetram 2017

Tekniska nämnden/teknikförvaltningen samt räddningstjänsten

Justerad driftbudget 2016
Resursfördelningsmodell
Justering enligt flerårsplan
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Ramtillskott
Omdisponering/ramjusteringar
Besparing
Beslutad driftbudgetram 2017

Netto

3 039
8 755
3 572
62
6 962
1 224
23 614

212 796
0
0
-60
1 160
0
-423
-10 000
203 473

0
0
0
0
0
0
0
0
0

188 794
0
0
-943
2 020
0
-7 127
-5 000
177 744
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/7

Organisationsnivå

Tekniska nämnden (arvoden mm)
Kollektivtrafiken
Mark och stadsmiljö
Vatten och avloppsverksamhet
Avfallsverksamhet skattefinansierad
Avfallsverksamheten
Räddningstjänsten
Projektavdelningen
Gata park avdelningen
VA-avdelningen
Fastighetsförvaltningsavdelningen
Hamnavdelningen
Summa

Intäkter

Kostnader

Netto

2 504
63 932
8 205
13 617
240
-30 219
52 219
0
72 172
-13 617
5 585
3 106
177 744

Byggnadsnämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerad driftbudget 2016
Resursfördelningsmodell
Justering enligt flerårsplan
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Ramtillskott
Omdisponering/ramjusteringar
Besparing
Beslutad driftbudgetram 2017
Organisationsnivå

1401 Byggnadsnämnden
1454 Stadsarkitekt
1416 Geografisk information
1431 Översiktsplan
1453 Detaljplan
1562 Enhet Bygg
1563 Bygglov
1564 Bygginspektion
1565 Energirådgivning
Summa

Intäkter

0
-2 698
-5 945
0
-2 829
-1 769
-10 652
-8 285
-565
-32 743

21 631
0
0
-211
1 110
0
-248
-2 500
19 782

Kostnader

972
2 698
12 745
1 600
8 508
1 769
14 592
8 835
806
52 525

Netto

Miljö- och hälsoskyddsnämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerad driftbudget 2016
Resursfördelningsmodell
Justering enligt flerårsplan
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Ramtillskott
Omdisponering/ramjusteringar
Besparing
Beslutad driftbudgetram 2017

972
0
6 800
1 600
5 679
0
3 940
550
241
19 782

13 029
0
0
-152
490
0
-157
-1 500
11 710
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/7

Organisationsnivå

1510 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
1561 Enhet Miljö- och hälsoskydd
1566 Miljöskydd
1567 Hälsoskydd
1568 Vatten
1569 Lantbruk
1570 Livsmedel
1571 Tillstånd för alkohol och tobak
1573 Enhet Livsmedel och
alkoholtillstånd
6650 Förebyggande räddningstjänst
Summa

Intäkter

0
-1 185
-2 978
-766
-6 210
-1 229
-3 905
-2 973
-934

-780
-20 960

Kostnader

1 215
1 185
4 658
1 716
8 940
2 264
5 905
2 973
934

2 880
32 670

Kultur- och fritidsnämnden/kultur- och fritidsförvaltningen

Justerad driftbudget 2016
Resursfördelningsmodell
Justering enligt flerårsplan
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Ramtillskott
Omdisponering/ramjusteringar
Besparing
Beslutad driftbudgetram 2017
Organisationsnivå

11 Kultur- och fritidsnämnden
29 Budget och skuldsanering
30 Gemensam verksamhet
31 Kulturverksamhet
35 Biblioteksverksamhet
36 Fritidsverksamhet
38 Ungdomsverksamhet
Summa

Intäkter

0
-26
-32
-21 800
-5 325
-9 091
-971
-37 245

Netto

Kostnader

613
740
7 465
53 473
34 576
65 264
17 966
180 097

1 215
0
1 680
950
2 730
1 035
2 000
0
0
2 100
11 710

144 612
0
0
-1 458
1 080
1 700
-82
-3 000
142 852
Netto

613
714
7 433
31 673
29 251
56 173
16 995
142 852

Barn- och utbildningsnämnden/utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Justerad driftbudget 2016
Resursfördelningsmodell
Justering enligt flerårsplan
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Ramtillskott
Omdisponering/ramjusteringar
Besparing
Beslutad driftbudgetram 2017

1 130 051
11 100
0
-5 541
14 990
4 900
-1 622
-16 000
1 137 878
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/7

Organisationsnivå

11 Barn- och utbildningsnämnden
32 Science center Fenomenalen
39 Kulturskola
40 Gemensam verksamhet
41 Förskola
42 Pedagogisk omsorg
43 Fritidshem
44 Förskoleklass
45 Grundskola inklusive grundsärskola
46 Gymnasiesärskola
47 Särskild utbildning för vuxna
Summa

Intäkter

0
-1 138
-2 644
-4 093
-38 995
-60
-12 500
0
-6 216
0
0
-65 646

Kostnader

1 063
1 812
12 592
55 110
361 032
2 207
96 334
51 401
594 672
18 200
9 101
1 203 524

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen

Justerad driftbudget 2016
Resursfördelningsmodell
Justering enligt flerårsplan
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Ramtillskott
Omdisponering/ramjusteringar
Besparing
Beslutad driftbudgetram 2017
Organisationsnivå

11 Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
46 Gymnasieutbildning
49 Folkhögskola
47 Vuxenutbildning
61 Integration
62 Arbetsmarknad
Summa
Socialnämnden/socialförvaltningen

Justerad driftbudget 2016
Resursfördelningsmodell
Justering enligt flerårsplan
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Ramtillskott
Omdisponering/ramjusteringar
Besparing
Beslutad driftbudgetram 2017

Intäkter

0

-7 339
-27 150
-9 200
-6 240
-6 480
-56 409

Kostnader

851

235 141
48 282
30 837
9 026
16 544
340 681

Netto

1 063
674
9 948
51 017
322 037
2 147
83 834
51 401
588 456
18 200
9 101
1 137 878

280 117
553
0
-1 991
3 620
7 350
-377
-5 000
284 272
Netto

851

227 802
21 132
21 637
2 786
10 064
284 272

1 211 678
19 598
0
880
23 300
12 000
-495
0
1 266 961
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/7

Organisationsnivå

521 Gemensamt
522 Myndighetsavdelning
523 Särskilt boende
524 Hemtjänst dag
525 Omsorg om funktionsnedsatta
526 Hemsjukvård, hemtjänst natt
527 Individ- och familjeomsorg
528 Kvalitetsavdelningen
529 Avd ensamkommande flyktingbarn
Summa

Intäkter

-50 768
-60 322
-44 853
-13 017
-17 461
-16 182
-35 794
-72
-59 824
-298 293

Kostnader

87 564
335 120
345 825
159 653
184 953
94 415
289 183
8 717
59 824
1 565 254

Netto

36 796
274 798
300 972
146 636
167 492
78 233
253 389
8 645
0
1 266 961

Hälso- och sjukvårdsnämnden/hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Justerad driftbudget 2016
Resursfördelningsmodell
Justering enligt flerårsplan
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Ramtillskott
Omdisponering/ramjusteringar
Besparing
Beslutad driftbudgetram 2017
Organisationsnivå

820 Förvaltningsledning
821 Konkurrensutsatta vårdtjänster
822 Läkemedel
823 Sjukvård
varav
82300 Sjukvård ledning
82301 Öppen- och dagvård
82302 Habilitering/Rehabilitering
82303 Service/Diagnostik
82304 Slutenvård
82305 Medicinska och opererande specialiteter
82307 Barn- och ungdomsmedicin
82308 Obstretik/Gynekologi
82309 Psykiatri
82310 Primärvård
824 Tandvård
Summa

Intäkter

-41 262
-26 362
-147 688
-226 561

Kostnader

267 996
270 896
169 928
1 246 503

1 397 360
35 000
0
-1 569
23 130
66 600
-1 869
0
1 518 652

Netto

226 734
244 534
22 240
1 019 942

-48 500
-9 280
-4 920
-42 914
-2 828
-2 110
-290
-1 315
-200
-114 204

52 488
115 064
87 262
205 702
138 010
341 411
46 669
61 440
84 253
114 204

3 988
105 784
82 342
162 788
135 182
339 301
46 379
60 125
84 053
0

-61 438
-503 311

66 640
2 021 963

5 202
1 518 652

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-12-19

Partistöd 2017
Innehåll
• Regionstyrelsen 2016-11-24, § 293
• Ledningskontoret 2016-11-22

Handlingar till

Ärende 16

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-24

RS § 293

Utbetalning av partistöd för 2017

RS 2016/750

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Partistöd ska utbetalas i början av januari till respektive politiskt parti representerat
i regionfullmäktige enligt nedanstående förteckning samt till partiernas
ungdomsförbund enligt regionens bestämmelser.

I början av januari 2017 ska Region Gotlands utbetala ekonomiska stöd till partier
representerade i regionfullmäktige samt till de partipolitiska ungdomsförbunden
enligt regionens särskilda bestämmelser från 2006-06-19.
Partistöd
Totalt partistöd beräknas på 200 procent av prisbasbeloppet föregående år (44 300 år
2016) multiplicerat med antal mandat (71) med tillägg av ett utbildningsbidrag på
1 800 kronor per mandat, totalt 6 418 400 kr. Till varje parti utgår dels ett grundstöd
på 200 000 kr (8x200 000=1 600 000 kr) samt resterande del (6 418 4001 600 000=4 818 400) fördelas efter mandatantalet (4 818 400./.71) = 67 864 kr.
Stöd till partipolitiska ungdomsförbunden
En summa som motsvarar 10 procent av partistödet ska avsättas till partiernas
ungdomsförbund enligt regionens bestämmelser för stöd till de partipolitiska
ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer på Gotland. Av anslaget ska 50 %
fördelas som grundstöd och 50 % fördelas som projektstöd. Av grundstödet fördelas
25 % som fast belopp och 75 % fördelas i förhållande till det antal mandat moderpartiet har i kommunfullmäktige. Projektstödet har ingen koppling till grundstödets
fasta belopp och mandatbaserade bidrag utan fördelas efter ansökan och särskilda
grunder.
Som villkor för stödet gäller att föreningen har en aktiv verksamhet.
Stödet till ungdomsförbunden administreras av kultur- och fritidsförvaltningen men
budgeteras på regionstyrelsen.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse

Jan Olsson

RS 2016/750
22 november 20 16

Regionstyrelsen

Utbetalning av partistöd för 2017
Förslag till beslut

•

Partistöd ska utbetalas i början av januari till respektive politiskt parti
representerat i region fullmäktige enligt nedanstående förteckning samt till
partiernas ungdomsförbund enligt regio nens bestämmelser.

Sammanfattning

I bö rjan av januari 2017 ska Region Gotlands utbetala ekonomiska stöd till partier
representerade i regionfulhnäktige samt till de partipolitiska ungdomsförbunden
enligt regio nens särskilda bestämmelser frå n 2006-06-19.
Partistöd
Totalt partistöd beräknas på 200 procent av prisbasbeloppet föregående år (44 300 år
2016) multiplicerat med antal mandat (7 1) med tillägg av ett utbildningsbidrag på
l 800 kronor per mandat, totalt 6 418 400 kr. Till varje parti utgår dels ett grundstöd
på 200 000 kr (8x200 000= 1 600000 kr) samt resterande del (6 418 400l 600000= 4818400) fördelas efter mandatantalet (4 818 400./.71) = 67 864 kr.
Parti

Mandat

Grundstöd

MandatfOrdelat

Utbildningsbidrag

Totalt

M

13

200000

858842

23 400

1082242

L

4

200000

264259

7200

471459

C

14

200000

924907

25200

1150107

S

21

200000

1 387361

37800

1625161

V

7

200000

462454

12600

675054

MP

8

200000

528 518

14400

742918

SO

3

200000

198 194

5400

403594

Fl
Summa

l

71

200000
1600000

66065
4690600

1 800
127800

267865
6418400
l (2)
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~ Region
~ Gotland

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse

R52016/750

Stöd till partipolitiska ungdomsförbunden
E n summa som mo tsvarar 10 procent av partistödet ska avsättas till partiernas
ungdomsfö rbund enligt regionens bes tämmelser fö r stöd till de partipolitiska
ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer på G otland. Av anslaget ska 50 %
fördelas som grundstöd och 50 % fördelas som projektstöd. Av grundstödet fö rdelas
25 % som fast belopp och 75 % fördelas i förhållande till det antal mandat
moderpartiet har i ko mmunfullmäktige. Projektstödet har ingen koppling till
grundstödets fas ta belopp och mandatbaserade bidrag utan fö rdelas efter ansökan
och sä rskilda grunder.
Som villkor för stödet gäller att föreningen har en aktiv verksamhet.
Stödet till ungdo msfö rbunden administreras av kultur- och fritidsförvaltningen men
b ud1geteras pao regIons
'
tyre lsen.
Grundstöd
Projektstöd
Förbund

Fast

Mur

9829
9829
9829
9829
9829
9 829
9829
9 829
78633

L ungd

cur
SSU
Ung vänster

Grön ungd
SD ungel
Fl ungel
Summa

Fördelat

43 193
13290
46515
69773
23258
26580
9968
3323
235898

Summa

53 022
23 11 9
56344
79602
33087
36409
19797
13 152
314530

Fördelas efter
KFF:s beslut

314530

Totalt

629060

2 (2)

KOMMUNALT PARTISTÖD INKLUSIVE UTBILDNINGSBIDRAG OCH
BIDRAG TILL POLITISKA UNGDOMSORG 2017
Prisbasbelopp 2017
Antal ledamöter
Partistöd 2017
Pol ungdomar
Faktor
Antal partier
Mandat fördelning
M
13
Fp
4
C
14
S
21
V
7
Mp
8
SD
3
FI
1

Enligt grundregel

44 300
71
6 290 600
629 060
1,000
8,00

Budget 2017
Bidrag till ungdomsorg
varav grundstöd
Fördelat på fast (25%)
Fördelat på mandat (75%)
varav projektstöd
Partistöd
varav grundstöd
varav fördelning
Utbildningsbidrag 1800 kr per mandat

Politiska ungdomar
(0,1*44300
Partistöd
(2*44300*71)
Utbildningsbidrag
(1800*71)
Summa

PARTISTÖD
M
Fp
C
S
V
Mp
SD
FI
SUMMA

6 290 600
127 800
7 047 460

629 060

314 530
78 633
235 898
314 530

6 290 600
1 600 000
4 690 600
127 800

127 800

TOTALT ATT UTBETALA
Grundstöd till politiska ungdomsorg
MUF
FPU
CUF
SSU
Ung vänster
Grön ungdom
SD ungd
FI ungd
SUMMA
Projektstöd att fördela
SUMMA pol ungdomar

629 060

7 047 460
Fast
9 829
9 829
9 829
9 829
9 829
9 829
9 829
9 829
78 633

Fördelning
43 193
13 290
46 515
69 773
23 258
26 580
9 968
3 323
235 898

53 022
23 119
56 344
79 602
33 087
36 409
19 797
13 152
314 530
314 530
629 060

Grundstöd
Fördelning Utbildningsbidrag TOTALT
200 000
858 842
23 400
1 082 242
200 000
264 259
7 200
471 459
200 000
924 907
25 200
1 150 107
200 000
1 387 361
37 800
1 625 161
462 454
12 600
675 054
200 000
200 000
528 518
14 400
742 918
200 000
198 194
5 400
403 594
200 000
66 065
1 800
267 865
1 600 000
4 690 600
127 800
6 418 400

TOTALT partistöd, utbildningsbidrag och ungdomsorgbidrag

7 047 460

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-12-19

Handlingar till

Ärende 17

Justering av principen för beräkning av
förtroendevaldas arvoden
Innehåll
• Regionstyrelsen 2016-11-24, § 294
• Ledningskontoret 2016-11-18

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-24

RS § 294

Justering av principen för beräkning av
förtroendevaldas arvoden

RS 2016/756

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

För uppräkning av årsarvoden fr.o.m. 2017 bibehålls principen med riksdagsmannaarvodets januaribelopp men med tre års eftersläpning år, vilket innebär att
2014 års januaribelopp ska gälla 2017.

Fullmäktige beslutade 2014-06-16, § 94, att justera i arvodesreglerna för de
förtroendevalda. I stället för att använda innevarande års januariarvode för riksdagsmännen skulle det riksdagsmannaarvode som gällt i januari två år tidigare användas,
dvs en eftersläpning med två år. Det innebar att för 2015 skulle 2013 års riksdagsmannaarvode användas för att bestämma regionens arvodesbelopp.
I 2017 års budget har beslutats om ett sparbeting på arvodena genom ”frysning” till
den nivå som gällt under 2016. Under 2016 har ”tvåårs-frysning” gällt varför det då
för 2017 kommer gälla en ”treårs-frysning”, dvs så ska 2014 års riksdagsmannaarvode användas.
Denna ändring får därför konsekvenser i det reglerverk som gäller för ersättning till
de förtroendevalda. I bilagda dokument finns de ändringar införda och de nya
arvodesbelopp som ska gälla för 2017. Bilagan ska ersätta den sifferbilaga som hör till
regionens ”Regler om ersättning till Region Gotlands förtroendevalda” och som
finns i regionens författningssamling.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/756
18 november 2016

Jan Olsson

Regionstyrelsen

Justering av principen för beräkning av förtroendevaldas
arvoden
Förslag till beslut
•

För uppräkning av årsarvoden fr.o.m. 2017 bibehålls principen med
riksdagsmannaarvodets januaribelopp men med tre års eftersläpning år, vilket
innebär att 2014 års januaribelopp ska gälla 2017.

Sammanfattning

Fullmäktige beslutade 2014-06-16, § 94, att justera i arvodesreglerna för de
förtroendevalda. I stället för att använda innevarande års januariarvode för
riksdagsmännen skulle det riksdagsmannaarvode som gällt i januari två år tidigare
användas, dvs en eftersläpning med två år. Det innebar att för 2015 skulle 2013 års
riksdagsmannaarvode användas för att bestämma regionens arvodesbelopp.
I 2017 års budget har beslutats om ett sparbeting på arvodena genom ”frysning” till
den nivå som gällt under 2016. Under 2016 har ”tvåårs-frysning” gällt varför det då
för 2017 kommer gälla en ”treårs-frysning”, dvs så ska 2014 års
riksdagsmannaarvode användas.
Denna ändring får därför konsekvenser i det reglerverk som gäller för ersättning till
de förtroendevalda. I bilagda dokument finns de ändringar införda och de nya
arvodesbelopp som ska gälla för 2017. Bilagan ska ersätta den sifferbilaga som hör till
regionens ”Regler om ersättning till Region Gotlands förtroendevalda” och som
finns i regionens författningssamling.
Ledningskontoret
Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga partier
LK- Kanslienheten, Författningssamlingen samt controller Henry Henziger
SF- Löneservice
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-12-19

Handlingar till

Ärende 18

Etablering ny förvaltning finansieringsmodell
Innehåll
• Regionstyrelsen 2016-11-24, § 261
• Ledningskontoret 2016-11-07
Bilaga: Nämndernas remissvar

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-24

RS § 261

Etablering ny förvaltning - finansieringsmodell

RS 2016/401
AU § 267

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Utvecklad finansieringsmodell, från köp/sälj till anslagsfinansiering, införs från
och med 2017- 01-01 för tjänster inom HR, ekonomi och kommunikation.
• Budgetmedel motsvarande 34 222 000 kronor omfördelas från nämnderna till
regionstyrelsen (enligt bilaga).
•

Regionstyrelsens beslut

Regiondirektören får i uppdrag att till regionstyrelsen den 14 december 2016
återkomma med förslag till eventuell förändring av finansieringsmodell för ITtjänster.
• Regiondirektören får i uppdrag att till budgetberedningen inför 2018, utreda och
föreslå eventuella förändringar i finansieringsmodell för tjänster inom måltid och
försörjning.
•

Regionstyrelsen gav i § 172 2016-06-16 regiondirektören i uppdrag att ta fram ett
förslag till finansieringsmodell för verksamheten i den nya förvaltningen. Detta
innebär en förändring av nuvarande köp-/säljförfarande och därför har berörda
nämnder givits möjlighet att lämna synpunkter på konsekvenser av de föreslagna
förändringarna i finansierings-modellen.
Ärendet har kompletterats med skrivelse samt remissvar från nämnderna i kallelse till
regionstyrelsens sammanträde 2016-11-24.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-11-07
Ärendets behandling under mötet

Karolina Samuelsson förvaltningschef SF och Åsa Högberg, ekonomidirektör LK
föredrog ärendet.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2016/401
7 november 2016

Regionstyrelsen

Utvecklad finansieringsmodell
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•
•

Utvecklad finansieringsmodell, från köp/sälj till anslagsfinansiering, införs från
och med 2017- 01-01 för tjänster inom HR, ekonomi och kommunikation.
Budgetmedel motsvarande 34 222 tkr omfördelas från nämnderna till
regionstyrelsen (enligt bilaga).

Förslag till beslut i regionstyrelsen

•
•

Regiondirektören får i uppdrag att till regionstyrelsen den 14 december 2016
återkomma med förslag till eventuell förändring av finansieringsmodell för ITtjänster.
Regiondirektören får i uppdrag att till budgetberedningen inför 2018, utreda och
föreslå eventuella förändringar i finansieringsmodell för tjänster inom måltid och
försörjning.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade, 2016-06-16 §172, att serviceförvaltningen och
ledningskontoret slås ihop och bildar en ny förvaltning med ansvar för
koncernstyrning, stöd och gemensam service fr o m 1 januari 2017. Förändringen
bedöms stärka koncernstyrningen, ge bättre möjlighet att åtgärda identifierade
förbättringsområden, genomföra besparingskravet samt skapa bättre förutsättningar
för regional utveckling.
Samtidigt gavs regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till förändrad
finansieringsmodell för verksamheten i den nya förvaltningen med inriktning att
minimera nuvarande köp-/säljförfarande. En viktig aspekt i förändringen är det
besparingsbeslut som gäller för 2017-2019 om totalt 170 mnkr.
Initialt var inriktningen att köp/sälj kan upphöra för de administrativa stöd- och
servicetjänster inom ekonomi, HR och IT området. För måltid-, städ- och övriga
logistiktjänster var bedömningen att inte göra någon förändring i nuläget.
En förändring i finansieringsmodell från köp/sälj till central anslagsfinansiering
innebär en ombudgetering från nämnderna till regionstyrelsen för aktuella tjänster.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2016/401

Inför framtagande av förslag till beslut om förändrad finansieringsmodell
remitterades frågan till nämnderna för synpunkter och beskrivning av eventuella
konsekvenser och medskick.
Samtliga nämnders svar har inkommit och i stort ställer sig alla bakom förslaget till
ny finansieringsmodell för berörda tjänster. Det påpekas dock att det är viktigt att
säkerställa kvalitet och servicenivåer i nära dialog med verksamheterna samt att
kostnaderna inte ökar för någon nämnd till följd av förändringen. Flera nämnder
påtalar också vikten av att stöd- och servicetjänsternas kostnader ska kunna utläsas
och fördelas för att underlätta jämförelser.
Överförmyndarnämnden och patientnämnden har i samband med remissen framfört
andra aspekter på styrningen av sin verksamhet bland annat att det bör övervägas att
de bildar egna förvaltningar.
Tekniska nämnden framför i sitt remissvar också att resurser som arbetar för
teknikförvaltningen bör överföras dit.
Bedömning

Ett borttagande av köp/säljförfarandet för administrativa stöd- och servicetjänster
inom ekonomi, HR och kommunikation bör genomföras vid kommande årsskifte.
Beträffande tjänster inom IT-området behöver ytterligare diskussioner föras innan ett
förslag till beslut kan presenteras.
I den nya förvaltningen kvarstår uppdraget att till regionens övriga verksamheter
säkerställa stöd och gemensam service. Detta inom gemensamt definierade områden
för att säkra ökad styrning och samordning med fokus på resurseffektivitet och
kvalitet. Det åligger respektive ansvarig för processerna att regelbundet ta initiativ till
dialog med förvaltningscheferna för att kartlägga behov och diskutera omfattning av
stöd- och service. Inom respektive process definieras vad utbudet ska omfatta och
hur det ska levereras. Ansvarig för detta är respektive processansvarig, efter dialog i
koncernledningsgruppen.
En förändring av modellen får inte innebära ökade kostnader för nämnderna. Att det
samtidigt föreligger stora besparingskrav på internt stöd och service kommer att
innebära effektiviseringar, översyn av uppdrag och utbudsminskningar. En
förutsättning för att kommande effektiviseringar och utbudsminskningar får effekt är
att övriga verksamheter är lojala med inriktningen och följer de överenskommelser
som görs.
Idag finansieras koncerngemensamma kategori 1-tjänster motsvarande ca 80 mnkr
centralt av ledningskontoret. En förändring för de nu föreslagna tjänsterna innebär
att ytterligare ca 34 222 tkr läggs till den centrala finansieringen. Idag och även
fortsättningsvis kommer dessa kostnader att fördelas ut på verksamheterna enligt
bestämda fördelningsnycklar för att ge rätt underlag för till exempel jämförande SCBstatistik.
Att förändra förvaltningsorganisationerna eller att överföra resurserna till nämnderna
som en nämnd föreslår är inte aktuellt utan regionstyrelsens beslut från i juni är att
bilda en ny förvaltning med samlat ansvar för styrning, stöd och service.
Inriktningen om att resurser för styrning, stöd och service ska samlas för att fortsätta
skapa stordriftsfördelar och andra synergier ligger fast.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2016/401
Beslutsunderlag

Regionstyrelsens beslut, 2016-06-16 §172
Nämndernas svar på remiss
Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Bilaga - Utvecklad finansieringsmodell (RS2016/401)
POL

TN*

Ekonomitjänster
Ekonomikonsulttjänster
Ekonomiadministration
Inkassotjänster
HR-tjänster
HR-konsulttjänster
Rekrytering-personlighetstest
Löneadministration

160

TN/RT

160

MHN

KFN

BUN

SON

HSN

Summa

1 171
1 087
136

193
29

140
21

14
13

2 679
425
24

2 368
333
85

2 393
2 626
154

8 611
4 818
462

442
9
185

203
6
143

147
4
104

286

1 803

2 803

3 080

10

50

40

40

220

3 750

3 330

2 030

8 764
159
10 035

1 173

200

1 747

616

113

Kommunikationstjänster
Registratur SBF
Summa ombudgetering

BN

3 030

113

1 373
543

8 731

8 959

* Ombudgeteringen från TN avser den skattefinansierade delen. De taxefinansierade verksamheterna kommer även fortsättningsvis
debitaras motsvarande belopp som tidigare dvs 3 703 tkr för 2017.

10 323

34 222

Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-20

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-08-30

BUN § 90
Au § 71

Remiss från regionstyrelsen. Förändringar i finansieringsmodell
BUN 2016/533 (GVN 2016/126)

(- Regionstyrelsen, § 172, 2016-06-16)
- Remissunderlag från ledningskontoret, 2016-06-08
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-09 (rev, ersätter tidigare tjänsteskrivelse)

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Yttrande inges i enligt nedan:

Nämnden har inget att erinra avseende förslaget om förändring av finansieringsmodell, men kan konstatera
att en konsekvens av att om förslaget/ förändringen genomförs är att det som specifikt idag blir kostnadsfört
per skolform framöver blir redovisat som en gemensam kommunal kostnad, det vill säga att de kommunala
gemensamma nettokostnaderna kommer att öka och facknämndernas kostnad per verksamhet kommer att
minska.
I det här sammanhanget är det värt att påtala att stödet ska vara effektivt, tillgängligt och att rätt
kompetens utnyttjas samt att en god kvalité upprätthålls för att undvika suboptimering. Det är därför
viktigt att de som utför stödtjänsterna har en närhet till och kompetens om de verksamheter de ska stödja.

Regionstyrelsen beslutade i juni 2016 att serviceförvaltningen och ledningskontoret från
och med den 1 januari 2017 bildar en ny förvaltning med ansvar för koncernstyrning,
stöd och gemensam service. Regionstyrelsen gav även regiondirektören gavs i uppdrag
att ta fram förslag till finansieringsmodell för verksamheten i den nya förvaltningen med
inriktning att minimera nuvarande köp-/säljförfarandet. En viktig aspekt i förändringen
är det besparingsbeslut som gäller för åren 2017 till 2019 om totalt 170 miljoner kronor.
Ledningskontorets inriktning är att köp-/säljförfarandet upphör inom administrativa
stöd- och servicetjänster inom ekonomi, HR (human resource management) och ITområdet (informationsteknologi). För måltid-, städ- och övriga logistiktjänser föreslås av
ledningskontoret ingen förändring. Ledningskontorets förslag har remitterat sitt förslag
till samtliga nämnder.
Förvaltningen har inget att erinra avseende det remitterade förslaget om förändring av
finansieringsmodell. Förvaltningen konstaterar att en konsekvens av förändringen är att
det som idag kostnadsförs specifikt per skolform framöver, om förslaget blir beslut,
redovisas som en gemensam kommunal kostnad. Detta innebär att de kommunala
gemensamma nettokostnaderna kommer att öka och facknämndernas kostnad per
verksamhet kommer att minska.

Forts.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-20

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-08-30

Forts. BUN § 90
Förvaltningen föreslår att yttrande inlämnas enligt följande:
Nämnden har inget att erinra avseende förslaget om förändring av finansieringsmodell, men kan konstatera
att en konsekvens av att om förslaget/ förändringen genomförs är att det som specifikt idag blir kostnadsfört
per skolform framöver blir redovisat som en gemensam kommunal kostnad, det vill säga att de kommunala
gemensamma nettokostnaderna kommer att öka och facknämndernas kostnad per verksamhet kommer att
minska.

Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet och ge förvaltningen i uppdrag att inför
nämndens sammanträde komplettera förslaget med skrivning om vikten av att
stödtjänsterna utförs med verksamhetskompetens.
Yrk anden
Ordförande Brittis Benzler (V), föreslog att yttrande inges i enlighet med det av
förvaltningen reviderade förslaget.

Ordförande ställde proposition på sitt förslag och fann att det vunnit bifall.

Expedieras: Ledningskontoret/regionstyrelsen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr BUN 2016/533 & GVN 2016/126

Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 9 september 2016 (Rev. ers tidigare)

Barn- och utbildningsnämnden/
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Yttrande- Remiss angående förändring i
finansieringsmodell
Förslag till yttrande

Nämnden föreslås inge yttrande enligt nedan:
Nämnden har inget att erinra avseende förslaget om förändring av
finansieringsmodell, men kan konstatera att en konsekvens av att om
förslaget/förändringen genomförs är att det som specifikt idag blir
kostnadsfört per skolform framöver blir redovisat som en gemensam
kommunal kostnad, det vill säga att de kommunala gemensamma
nettokostnaderna kommer att öka och facknämndernas kostnad per
verksamhet kommer att minska.
I det här sammanhanget är det värt att påtala att stödet ska vara effektivt,
tillgängligt och att rätt kompetens utnyttjas samt att en god kvalité upprätthålls
för att undvika suboptimering. Det är därför viktigt att de som utför
stödtjänsterna har en närhet till och kompetens om de verksamheter de ska
stödja.
Bakgrund-remiss

Regionstyrelsen beslutade, 2016-06-16 § 172, att serviceförvaltningen och
ledningskontoret slås ihop och bildar en ny förvaltning med ansvar för
koncernstyrning, stöd och gemensam service fr o m 1 januari 2017. Samtidigt
gavs regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till finansieringsmodell
för verksamheten i den nya förvaltningen med inriktning att minimera
nuvarande köp-/säljförfarande. En viktig aspekt i förändringen är det
besparingsbeslut som gäller för 2017-19 om totalt 170 mnkr.
Ledningskontorets inriktning är att köp/sälj upphör inom de administrativa
stöd- och servicetjänster inom ekonomi, HR och IT området. För måltid-,
städ- och övriga logistiktjänster föreslås ingen förändring. De tjänster som kan
beröras är:

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 2016/533

Region Gotland

•
•
•
•
•
•

Ekonomikonsulter/controller
Ekonomiadministration inkl inkasso
HR-konsulter
Löneadministration
IT-tjänster (PC som tjänst, digitalarbetsplats, serveravtal, telefoni)
Kommunikationstjänster

En förändring i finansieringsmodell enligt ovan kommer innebära ombudgetering från nämnderna till regionstyrelsen för de tjänster som övergår
från köp/sälj till central anslagsfinansiering. Eventuella överföringar är tänkta
att utgå från gjorda tjänsteköp 2015-16.
Inför framtagande av förslag till beslut om förändrad finansieringsmodell
remitteras härmed frågan till nämnderna för synpunkter och eventuella
konsekvenser.
Yttrandet ska vara regionstyrelsen tillhanda senast den 23 september.
Bedömning

Förvaltningen har inget att erinra angående remissen om förändring av
finansieringsmodell. En konsekvens av förändringen är att det som specifikt
idag blir kostnadsfört per skolform blir framöver redovisat som en gemensam
kommunal kostnad, det vill säga att de kommunala gemensamma
nettokostnaderna kommer att öka och facknämndernas kostnader per
verksamhet kommer att minska.
I det här sammanhanget är det värt att påtala att stödet ska vara effektivt,
tillgängligt och att rätt kompetens utnyttjas samt att en god kvalité upprätthålls
för att undvika suboptimering. Det är därför viktigt att de som utför
stödtjänsterna har en närhet till och kompetens om de verksamheter de ska
stödja.

Jimmy Söderström
ekonomichef

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-09-23

Protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetsutskott 2016-08-31

GVN § 78
Au § 78

Remiss från regionstyrelsen. Förändring i finansieringsmodellen
GVN 2016/126 (BUN 2016/533)

(- Regionstyrelsen, § 172, 2016-06-16)
Remissunderlag från ledningskontoret, 2016-06-08
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-08-23

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut
•

Yttrande inges i enligt nedan:

Nämnden har inget att erinra avseende förslaget om förändring av finansieringsmodell, men kan konstatera att en
konsekvens av att om förslaget/ förändringen genomförs är att det som specifikt idag blir kostnadsfört per
skolform framöver blir redovisat som en gemensam kommunal kostnad, det vill säga att de kommunala
gemensamma nettokostnaderna kommer att öka och facknämndernas kostnad per verksamhet kommer att
minska.
I det här sammanhanget är det värt att påtala att stödet ska vara effektivt, tillgängligt och att rätt kompetens
utnyttjas samt att en god kvalité upprätthålls för att undvika suboptimering. Det är därför viktigt att de som
utför stödtjänsterna har en närhet till och kompetens om de verksamheter de ska stödja.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Regionstyrelsen beslutade i juni 2016 att serviceförvaltningen och ledningskontoret från och
med den 1 januari 2017 bildar en ny förvaltning med ansvar för koncernstyrning, stöd och
gemensam service. Regionstyrelsen gav även regiondirektören gavs i uppdrag att ta fram
förslag till finansieringsmodell för verksamheten i den nya förvaltningen med inriktning att
minimera nuvarande köp-/säljförfarandet. En viktig aspekt i förändringen är det
besparingsbeslut som gäller för åren 2017 till 2019 om totalt 170 miljoner kronor.
Ledningskontorets inriktning är att köp-/säljförfarandet upphör inom administrativa stödoch servicetjänster inom ekonomi, HR (human resource management) och IT- området
(informationsteknologi). För måltid-, städ- och övriga logistiktjänser föreslås av
ledningskontoret ingen förändring. Ledningskontorets förslag har remitterat sitt förslag till
samtliga nämnder.
Förvaltningen har inget att erinra avseende det remitterade förslaget om förändring av
finansieringsmodell. Förvaltningen konstaterar att en konsekvens av förändringen är att det
som idag kostnadsförs specifikt per skolform framöver, om förslaget blir beslut, redovisas
Forts.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-09-23

Protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetsutskott 2016-08-31

Forts. GVN § 77
som en gemensam kommunal kostnad. Detta innebär att de kommunala gemensamma
nettokostnaderna kommer att öka och facknämndernas kostnad per verksamhet kommer att
minska.
Förvaltningen föreslår att yttrande inlämnas enligt följande:
Nämnden har inget att erinra avseende förslaget om förändring av finansieringsmodell, men kan konstatera att en
konsekvens av att om förslaget/ förändringen genomförs är att det som specifikt idag blir kostnadsfört per
skolform framöver blir redovisat som en gemensam kommunal kostnad, det vill säga att de kommunala
gemensamma nettokostnaderna kommer att öka och facknämndernas kostnad per verksamhet kommer att
minska.

Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet och ge förvaltningen i uppdrag att inför
nämndens sammanträde komplettera förslaget med skrivning om vikten av att stödtjänsterna
utförs med verksamhetskompetens.
Yrk anden
Ordförande Saga Carlgren (V), föreslog att yttrande inges i enlighet med det av förvaltningen
reviderade förslaget.

Ordförande ställde proposition på sitt förslag och fann att det vunnit bifall.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

REGION GOTLAND

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2016-09-21

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2016-09-07

HSN § 261 RS-Remiss: Förändring av finansieringsmodell
HSN 2016/354 Remissvar daterad 10 augusti 2016
Remiss från Ledningskontoret

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden är försiktigt positiv till förändringen av
finansieringsmodell som idag skapar administration och skapar en förhållandevis liten
påverkan på innehåll och volymer i tjänster. Dock finns en rad frågor och farhågor
som måste beaktas och klaras ut innan finansieringsmodellen tas i anspråk.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund AU § 256
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade, 2016-06-16 § 172, att serviceförvaltningen och
ledningskontoret slås ihop och bildar en ny förvaltning med ansvar för
koncernstyrning, stöd och gemensam service från och med den 1 januari 2017.
Samtidigt gavs regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till
finansieringsmodell för verksamheten i den nya förvaltningen med inriktning att
minimera nuvarande köp-/säljförfarande.
Den föreslagna modellen innebär central finansiering för tjänsterna:
• Ekonomikonsulter/controller
• Ekonomiadministration inkl inkasso
• HR-konsulter
• Löneadministration
• IT-tjänster (PC som tjänst, digitalarbetsplats, serveravtal, telefoni)
• Kommunikationstjänster
Överföring av budget är föreslagen att ske utifrån köpta tjänster 2015 och 2016.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden är försiktigt positiv till förändringen av
finansieringsmodell som idag skapar administration och skapar en förhållandevis liten
påverkan på innehåll och volymer i tjänster. Dock finns en rad frågor och farhågor
som måste beaktas och klaras ut innan finansieringsmodellen tas i anspråk.
Expedieras:
Regionfullmäktige
Karolina Samuelsson
Justeringsman

Utdragsbestyrkande

15

Ärendenr HSN 2016/354

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Handlingstyp Remissvar

Yvonne Skovshoved, ekonomichef

Datum 10 augusti 2016

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Remissvar ändrad finansieringsmodell av internt köpta
tjänster

Hälso- och sjukvårdsnämndens svar på ovanstående remiss är:

Hälso- och sjukvårdsnämnden är försiktigt positiv till förändringen av
finansieringsmodell som idag skapar administration och skapar en
förhållandevis liten påverkan på innehåll och volymer i tjänster. Dock finns en
rad frågor och farhågor som måste beaktas och klaras ut innan
finansieringsmodellen tas i anspråk.

Bakgrund

Regionstyrelsen beslutade, 2016-06-16 §172, att serviceförvaltningen och
ledningskontoret slås ihop och bildar en ny förvaltning med ansvar för
koncernstyrning, stöd och gemensam service fr o m 1 januari 2017. Samtidigt
gavs regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till finansieringsmodell
för verksamheten i den nya förvaltningen med inriktning att minimera
nuvarande köp-/säljförfarande.
Den föreslagna modellen innebär central finansiering för tjänsterna:
• Ekonomikonsulter/controller
• Ekonomiadministration inkl inkasso
• HR-konsulter
• Löneadministration
• IT-tjänster (PC som tjänst, digitalarbetsplats, serveravtal, telefoni)
• Kommunikationstjänster
Överföring av budget är föreslagen att ske utifrån köpta tjänster 2015 och
2016.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ärendenr HSN 2016/354

Region Gotland

Bedömning

En grundprincip i ekonomisk redovisning är att kostnader bör i största möjliga
mån redovisas i den verksamhet där kostnaderna uppstår. Att tjänster, där
exempelvis volym av köpt tjänst till största del påverkas av den egna
verksamheten sk fria nyttigheter är i grunden negativt. I bedömningen bör
samtidigt såväl administration av interndebitering samt verklig
påverkansmöjligheter av exempelvis volym vägas in.
Då de tjänster som föreslås få central finansiering inte varierat i någon stor
utsträckning sedan serviceförvaltningens bildande och de förändringar som
skett inte har fått någon påverkan på det ekonomiska utfallet, annat än
prisuppräkningar eller andra förändringar kan man anta att den nuvarande
ekonomiska modellen med köp och sälj mellan förvaltningarna inte har särskilt
stor påverkan.
I grunden anser hälso- och sjukvården att köp av interna tjänster ska kunna ske
genom dialog och inte genom köp/sälj. Däremot finns vissa farhågor och
frågetecken som bör klaras ut om förändringen av finansieringsmodellen
beslutas:
• Blir det ett förändrat förhållningssätt mellan den nya förvaltningen och
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gällande vem som äger resurserna?
• Om Hälso- och sjukvården har behov av ett ökat, eller minskat, stöd av
ovan givna tjänster, eller för den delen annat innehåll i tjänsterna. Hur
blir förvaltningens påverkansmöjligheter?
• En farhåga som finns är att när den nya förvaltningen inte längre säljer
ovan nämnda tjänsterna och samtidigt har ett stort sparbeting, trycks
delar av innehållet i tjänsterna istället ut på fackförvaltningarna som
inte har resurser/kompetens för detta.
• Att lämna korrekt ekonomisk statistik till bland annat SCB för vad
Hälso- och sjukvården kostar, blir svårare ju mer tjänster som
finansieras centralt.
• Oavsett hur den ekonomiska modellen ser ut, och inte minst med den
föreslagna modellen, krävs ett stort mått av dialog mellan den nya
förvaltningen och fackförvaltningarna och en stor lyhördhet av
fackförvaltningarnas behov.
• I remissen är det inte klargjort vem och var beslut tas om innehåll i
tjänster, volymer mm.
Sammanfattningsvis är hälso- och sjukvårdsnämnden försiktigt positiv till
förändringen av finansieringsmodell som idag skapar administration och skapar
en förhållandevis liten påverkan på innehåll och volymer i tjänster. Dock finns
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ärendenr HSN 2016/354

Region Gotland

en rad frågor och farhågor som måste beaktas och klaras ut innan
finansieringsmodellen tas i anspråk.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
hälso- och sjukvårdsdirektör
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Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-20
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-09-06

Protokoll

KFN § 72
KFN AU § 68

Remiss. Förändring i finansieringsmodell
KFN 2016/217

−
−

KFF Remiss – Förändring i finanseringsmodell, 2016-08-17
LK Remiss – Förändring i finansieringsmodell, 2016-07-08

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på förändringen i
finansieringsmodellen utan ställer sig bakom förslaget.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Regionstyrelsen beslutade (Rf § 172, 2016-06-16) att serviceförvaltningen och
ledningskontoret slås ihop och bildar en ny förvaltning med ansvar för
koncernstyrning, stöd och gemensam service fr.o.m. 1 januari 2017.
Samtidigt fick regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till finansieringsmodell
för verksamheten i den nya förvaltningen med inriktning att minimera nuvarande köp/säljförfarande.
En förändring i finansieringsmodell enligt ledningskontorets förslag kommer innebära
ombudgetering från nämnderna till regionstyrelsen för de tjänster som övergår från
köp/sälj till central anslagsfinansiering.
Förvaltningen ser inga andra konsekvenser än en minskad budgetram till förmån för
centralt anslagsfinansierade stöd och servicetjänster.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag - i enlighet med
förvaltningens förslag.
Föredragande i ärendet: Kvalitetssamordnare Göran Skoghage.

Expedieras:
Regionstyrelsen/Ledningskontoret
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr KFN 2016/217

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Göran Skoghage

Datum 17 augusti 2016

Kultur- och fritidsnämnden

Remiss – Förändring i finansieringsmodell
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på förändringen i
finansieringsmodellen utan ställer sig bakom förslaget.
Bakgrund

Regionstyrelsen beslutade, 2016-06-16 § 172, att serviceförvaltningen och
ledningskontoret slås ihop och bildar en ny förvaltning med ansvar för
koncernstyrning, stöd och gemensam service fr.o.m. 1 januari 2017. Samtidigt
gavs regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till finansieringsmodell
för verksamheten i den nya förvaltningen med inriktning att minimera
nuvarande köp-/säljförfarande. En viktig aspekt i förändringen är det
besparingsbeslut som gäller för 2017-19 om totalt 170 mnkr.
Ledningskontorets inriktning är att köp/sälj upphör inom de administrativa
stöd- och servicetjänster inom ekonomi, HR och IT området. För måltid-,
städ- och övriga logistiktjänster föreslås ingen förändring. De tjänster som kan
beröras är:
•
•
•
•
•
•

Ekonomikonsulter/controller
Ekonomiadministration inkl inkasso
HR-konsulter
Löneadministration
IT-tjänster (PC som tjänst, digitalarbetsplats, serveravtal, telefoni)
Kommunikationstjänster

En förändring i finansieringsmodell enligt ovan kommer innebära
ombudgetering från nämnderna till regionstyrelsen för de tjänster som övergår
från köp/sälj till central anslagsfinansiering. Eventuella överföringar är tänkta
att utgå från gjorda tjänsteköp 2015-16.

Besöksadress Visborgsgatan 19

E-post registrator-kfn@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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Ärende 6

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2016/217

Region Gotland

Bedömning

Kultur- och fritidsförvaltningen ser inga andra konsekvenser än en minskad
budgetram till förmån för centralt anslagsfinansierade stöd och servicetjänster.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås därför godkänna förändringen i
finansieringsmodellen.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig

förvaltningsdirektör

Göran Skoghage

kvalitetssamordnare

2 (2)

Remiss

Ledningskontoret

Ärende RS 2016/401
8 juli 2016

Samtliga nämnder

Remiss – Förändring i finansieringsmodell
Regionstyrelsen beslutade, 2016-06-16 §172, att serviceförvaltningen och
ledningskontoret slås ihop och bildar en ny förvaltning med ansvar för
koncernstyrning, stöd och gemensam service fr o m 1 januari 2017. Samtidigt gavs
regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till finansieringsmodell för
verksamheten i den nya förvaltningen med inriktning att minimera nuvarande köp/säljförfarande. En viktig aspekt i förändringen är det besparingsbeslut som gäller för
2017-19 om totalt 170 mnkr.
Ledningskontorets inriktning är att köp/sälj upphör inom de administrativa stödoch servicetjänster inom ekonomi, HR och IT området. För måltid-, städ- och övriga
logistiktjänster föreslås ingen förändring. De tjänster som kan beröras är:
•
•
•
•
•
•

Ekonomikonsulter/controller
Ekonomiadministration inkl inkasso
HR-konsulter
Löneadministration
IT-tjänster (PC som tjänst, digitalarbetsplats, serveravtal, telefoni)
Kommunikationstjänster

En förändring i finansieringsmodell enligt ovan kommer innebära ombudgetering
från nämnderna till regionstyrelsen för de tjänster som övergår från köp/sälj till
central anslagsfinansiering. Eventuella överföringar är tänkta att utgå från gjorda
tjänsteköp 2015-16.
Inför framtagande av förslag till beslut om förändrad finansieringsmodell remitteras
härmed frågan till nämnderna för synpunkter och eventuella konsekvenser.
Yttrandet ska vara regionstyrelsen tillhanda senast den 23 september.
Vid eventuella frågor kontakta Karolina Samuelsson, servicedirektör, tfn 9478,
e-mail: karolina.samuelsson@gotland.se
Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
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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

Ärendenr TN 2016/1637

Teknikförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Mats Renborn

Datum 2016-09-27

Tekniska nämnden

Förändring av finansieringsmodellen
Förslag till beslut
•

Tekniska nämnden beslutar att skriftligt yttrande överlämnas till regionstyrelsen.

Bakgrund
Regionstyrelsen beslutade, 2016-06-16 §172, att serviceförvaltningen och ledningskontoret
ska slås ihop och bilda en ny förvaltning med ansvar för koncernstyrning, stöd och gemensam service fr o m 1 januari 2017. Samtidigt gavs regiondirektören i uppdrag att ta fram ett
förslag till finansieringsmodell för verksamheten i den nya förvaltningen med inriktning att
minimera nuvarande köp-/säljförfarande. En viktig aspekt i förändringen är det besparingsbeslut som gäller för 2017-19 om totalt 170 mnkr.
Ledningskontorets inriktning är att köp/sälj upphör inom de administrativa stöd- och servicetjänster inom ekonomi, HR och IT området. För måltid-, städ- och övriga logistiktjänster
föreslås ingen förändring. De tjänster som kan beröras är:
•
•
•
•
•
•

Ekonomikonsulter/controller
Ekonomiadministration inkl inkasso
HR-konsulter
Löneadministration
IT-tjänster (PC som tjänst, digitalarbetsplats, serveravtal, telefoni)
Kommunikationstjänster

En förändring i finansieringsmodell enligt ovan kommer att innebära ombudgetering från
nämnderna till regionstyrelsen för de tjänster som övergår från köp/sälj till central anslagsfinansiering. Eventuella överföringar är tänkta att utgå från gjorda tjänsteköp 2015-16.
Inför framtagande av förslag till beslut om förändrad finansieringsmodell remitteras härmed
frågan till nämnderna för synpunkter och eventuella konsekvenser.
Yttrandet ska vara regionstyrelsen tillhanda senast den 23 september.

Bedömning
Enligt teknikförvaltningen är organisationsförändringen en positiv förändring vilket kommer
att leda till en ökad effektivitet i den kommunala förvaltningen. Mycket resurser har under
flera år ägnats åt köp och sälj av tjänster mellan förvaltningarna, vilket nu kan användas i
den egna verksamheten. Teknikförvaltningen har följande synpunkter på den ändrade finansieringsmodellen:
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•

•

•

•

•

De ekonomikonsulter, HR-konsulter, controllers och assistenter som arbetar heltid
åt teknikförvaltningen bör fysiskt placeras inom teknikförvaltningarna. Idagens organisation med serviceförvaltningen finns det dubbla funktioner för arbetsledning
av dessa tjänster vilket, skulle undvikas vid en placering av tjänsterna på fackförvaltningen. Dubbla funktioner med arbetsledning innebär dessutom att det leder till
otydligheter för personalen och missförstånd kan uppstå. Närheten till verksamheten är avgörande för att åstadkomma en effektiv styrning i processerna, vilket idag
försvåras av att personalen tillhör en annan förvaltning. Teknikförvaltningen bedömer att resurserna används på ett bättre sätt om de är placerade på förvaltningen.
För att säkra en korrekt anläggningsredovisning bör hanteringen av anläggningsredovisningen placeras på teknikförvaltningen. I dagens organisation finns resursen
på serviceförvaltningen vilket innebär en tung administration. Dessutom införs nu
nya redovisningsprinciper med komponentredovisning på investeringsprojekt, vilket medför ännu större behov av täta kontakter med teknikförvaltningen. Genom att
placera resursen på teknikförvaltningen blir närheten till projektledare mfl en fördel.
Om ekonomikonsulter mfl även i fortsättningen ska vara placerad på den nya förvaltningen önskar teknikförvaltningen mer inflytande på frågor som rör rekrytering
och bemanning av personal. Teknikförvaltningen bedömer att mer inflytande i rekryteringsfrågor kommer att ge bättre effektivitet än tidigare.
Om ekonomikonsulter, HR-konsulter, controllers och assistenter ska vara placerad
på den nya förvaltningen och om inga skriftliga överenskommelser finns, hur säkerställer teknikförvaltningen att man får sina behov av tjänster tillgodosedda. Frågan
är då vem som ska avgöra behovet av tjänster?
Enligt dagens redovisningsprinciper redovisas kostnaderna för de köpta tjänsterna
på tekniska förvaltningens olika verksamheter. Det innebär att redovisningen blir
rättvisande samt att nyckeltal blir korrekta. Rättvisande räkenskaper är viktigt inte
minst i samband med att verksamheter konkurrensutsätts, eftersom det då görs
jämförelser mot privata aktörer. Om kostnader för ekonomikonsulter mfl ska redovisas som kostnader på den nya förvaltningen så kommer det att ge en missvisande
bild och förutsättningar för korrekta jämförelser saknas.

För att säkra den interna kontrollen vid organisationsförändringen behöver dokumenterade
rutinbeskrivningar tas fram som beskriver de nya rutinerna.
Teknikförvaltningen avskaffade beställare- utförare modellen år 2014, vilket innebar sänkta
driftkostnader med 4,5 mnkr. De sänkta driftkostnaderna bestod huvudsakligen av att dubbla funktioner i förvaltningarna togs bort. Den organisationsförändring som nu kommer att
ske inom den nya förvaltningen har flera likheter, vilket borde ge förutsättningar till ännu
betydande besparingar.
Teknikförvaltningen
Patric Ramberg

Teknisk direktör

Mats Renborn

Ekonomichef

Överförmyndarnämnden

Handlingstyp: Remissvar
Ärende RS 2016/401

Överförmyndarnämndens kansli

Datum

2016-09-20

Remissvar - Förändring i finansieringsmodell

Överförmyndarnämnden begär att ledningskontoret överväger finansieringsmodell för
överförmyndarnämnden, innefattande alternativen köp/säljfinansiering, anslagsfinansiering,
annan organisationstillhörighet samt egen förvaltning.

Bakgrund

Remiss har inkommit till överförmyndarnämnden angående förändring av finansieringsmodellen
för serviceförvaltningen. Detta då regiondirektören i samband med uppdrag att slå ihop och bilda
en ny förvaltning med ansvar för koncernstyrning, stöd och gemensam service, gavs i uppdrag att
ta fram ett förslag till finansieringsmodell för verksamheten i den nya förvaltningen.
Finansieringsmodellen ska enligt uppdraget vara inriktat mot att minimera nuvarande
köp/säljförfarande. En viktig aspekt i vid framtagande av modell är det besparingsbeslut om 170
mnkr som gäller för år 2017.
Ledningskontoret föreslår att köp/sälj upphör inom de administrativa stöd- och servicetjänsterna
inom ekonomi, HR och IT-området. Istället kommer tjänsterna övergå till central
anslagsfinansiering. Det innebär att en ombudgetering från nämnderna kommer göras till
regionstyrelsen.
De tjänster som kommer beröras är:
 Ekonomikonsulter/controller
 Ekonomiadministration inkl inkasso
 HR-konsulter
 Löneadministration
 IT-tjänster (PC som tjänst, digitalarbetsplats, seviceavtal, telefoni)
 Kommunikationstjänster
Ingen förändring föreslås vad gäller måltid-, städ- och övriga logistiktjänster.
Bedömning

Överförmyndarnämnden konstaterar att nämnden inte återfinns i uppräkningen av tjänster som
ingår respektive inte ingår i ledningskontorets förslag till förändring. Därmed är det oklart vilken
avsikt ledningskontoret har vad gäller överförmyndarnämndens köp av kanslitjänst från
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Överförmyndarnämnden

Handlingstyp: Remissvar
Ärende RS 2016/401

Överförmyndarnämndens kansli

Datum

2016-09-20
serviceförvaltningen. Överförmyndarnämnden gör antagandet att ledningskontorets förslag är att
ingen förändring föreslås för överförmyndarnämndens del.
Ledningskontoret anger att inriktningen på förslaget ska vara att minimera nuvarande
köp/säljförfarande. Därmed menar överförmyndarnämnden att ett grundligt övervägande för
förändring av finansieringsmodell för överförmyndarnämnden bör göras.
Överförmyndarnämnden har ett önskemål att nämndens inflytande över hela
verksamhetsområdet stärks. Med nuvarande modell har överförmyndarnämnden inget
personalansvar, vilket innebär att den heller inte har inflytande över personalfrågorna.
Överförmyndarnämnden menar att inte ha inflytande över en del av nämndens verksamhet i vissa
delar kan rimma illa med att nämnden ändå har fullt politiskt ansvar.
För de av serviceförvaltningens tjänster för vilka förändrad finansiering föreslås, kommer istället
anslag att tillämpas. Överförmyndarnämnden har tyvärr inte haft möjlighet att göra någon
närmare analys av vad detta skulle innebära för nämndens verksamhet. Troligen skulle
verksamheten bedrivas på i stort sett samma sätt, möjligen med undantag för personalansvaret.
Överförmyndarnämnden ser dock att en form av anslagsfinansiering redan föreligger idag
eftersom ett fastställt belopp delas ut, och en stor del av denna summa går till köp av kanslitjänst.
Vidare ser överförmyndarnämnden att såväl organisatorisk placering som fysisk placering för
kansliet är något som bör utredas i samband med omorganisationen och bildandet av en ny
förvaltning. En möjlighet är att verksamheten flyttas över till en förvaltning vilken sysslar med
myndighetsutövning, även om det är oklart om det finns bättre alternativ. En annan möjlighet är
att överförmyndarnämnden får en egen förvaltning. Överförmyndarnämnden är dock tveksamma
till det senare alternativet, då verksamheten ur ett regionalt perspektiv är liten. Beträffande fysisk
placering kan dock konstateras att tillgängligheten för besökare till kansliets lokaler idag inte är
tillfredställande.
Avslutningsvis noterar överförmyndarnämnden att den tidvis tenderar att bli bortglömd, både i
större diskussioner och direkta utskick, vilket är oerhört olyckligt för en lagstadgad kommunal
verksamhet med myndighetsutövning.
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
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Handlingar till

Ärende 19

Riktlinjer gällande jubileumsgåva
Innehåll
• Regionstyrelsen 2016-11-24, § 265
• Ledningskontoret 2016-10-25

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-24

RS § 265

Riktlinjer gällande jubileumsgåva

RS 2016/632
AU § 271

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Riktlinjer för representation, uppvaktning och minnesgåvor samt regler för
flaggning revideras gällande riktlinjer för uppvaktning och minnesgåva, enligt
förslag. Revideringen innebär att värdet av gåvan blir neutralt utifrån ett
genusperspektiv.
• Reviderade riktlinjer för representation, uppvaktning och minnesgåvor samt regler
för flaggning gäller från och med 2017-01-01.
•

I riktlinjerna för representation, uppvaktning, minnesgåvor samt regler för flaggning
finns ett avsnitt kring riktlinjer för uppvaktning och minnesgåvor. Idag är det möjligt
att efter 25 års anställning erhålla en gåva från Region Gotland. Det finns möjlighet
att välja mellan herr- och damur i guld eller ett konstföremål. Över tid har det
uppkommit stora skillnader i värdet av de olika minnesgåvorna. För att få en mer
likvärdig nivå på gåvans värde är förslaget att från och med 2017-01-01 erbjuda
konstföremål för en fastställd summa. Samtidigt föreslås att benämning ändras från
minnesgåva till jubileumsgåva.
Ledningskontorets bedömning och motivering är att nuvarande riktlinjer i delen som
avser uppvaktning och minnesgåvor bör upphävas och ersättas med reviderade
riktlinjer innebärande att värdet av gåvan är neutralt utifrån ett genusperspektiv.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-10-25

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/632
2016-10-25

HR-enheten/Lotta Israelsson

Regionstyrelsen

Revidering av Riktlinjer för representation, uppvaktning och
minnesgåvor samt regler för flaggning
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

•

Riktlinjer för representation, uppvaktning och minnesgåvor samt regler för flaggning
revideras gällande riktlinjer för uppvaktning och minnesgåva, enligt förslag.
Revideringen innebär att värdet av gåvan blir neutralt utifrån ett
genusperspektiv.
Reviderade riktlinjer för representation, uppvaktning och minnesgåvor samt regler för
flaggning gäller från och med 2017-01-01.

Ärendebeskrivning

I riktlinjerna för representation, uppvaktning, minnesgåvor samt regler för flaggning finns ett
avsnitt kring riktlinjer för uppvaktning och minnesgåvor. Idag är det möjligt att
efter 25 års anställning erhålla en gåva från Region Gotland. Det finns möjlighet
att välja mellan herr- och damur i guld eller ett konstföremål. Över tid har det
uppkommit stora skillnader i värdet av de olika minnesgåvorna. För att få en mer
likvärdig nivå på gåvans värde är förslaget att från och med 2017-01-01 erbjuda
konstföremål för en fastställd summa. Samtidigt föreslås att benämning ändras
från minnesgåva till jubileumsgåva.
− Nuvarande riktlinjer rörande uppvaktning och minnesgåvor:
Uppvaktning vid årsdagar och högtidsdagar. Förvaltningen uppvaktar med en
jubileumsgåva vid 50-årsdag. Den anställde får ledigt med lön på 50-årsdagen.
Minnesgåvor, arbete i Region Gotland under sammanlagt 25 år
uppmärksammas med en minnesgåva. Minnesgåva utges som en guldklocka
(herr eller damur) eller ett konstföremål. Minnesgåvans värde får inte
överstiga det värde som anges i Skatteverkets regler. Minnesgåvan skall ha en
inskription och Region Gotlands logotyp och kan inte bytas ut mot
kontanter. Region Gotland inbjuder dessutom medarbetare till en gemensam
middag, där regionstyrelsens presidium står som värd. Förvaltningschefer,
som har jubilarer inbjudes att delta för att överlämna minnesgåvan. Reglerna
för beräkning av anställningstid som berättigar till minnesgåva görs enligt
Lagen om anställningsskydd (LAS).
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/632

− Förslag till reviderade riktlinjer rörande uppvaktning och jubileumsgåvor:
Uppvaktning vid årsdagar och högtidsdagar. Förvaltningen uppvaktar vid 50årsdag. Medarbetaren får ledigt med lön på 50-årsdagen.
Jubileumsgåvor, arbete i Region Gotland under sammanlagt 25 år
uppmärksammas med en jubileumsgåva. Gåvan utges som ett konstföremål
och värdet överstiger inte det värde som anges i Skatteverkets regler. Gåvan
skall märkas med Jubileumsgåva 25 år och Region Gotlands logotyp och kan
inte bytas ut mot kontanter. Region Gotland inbjuder dessutom medarbetare
till en gemensam middag, där regionstyrelsens presidium står som värd.
Förvaltningschefer, som har jubilarer inbjuds att delta för att överlämna
jubileumsgåvan. Reglerna för beräkning av anställningstid som berättigar till
jubileumsgåva görs enligt Lagen om anställningsskydd (LAS).
Bedömning

Ledningskontorets bedömning och motivering är att nuvarande riktlinjer i delen
som avser uppvaktning och minnesgåvor bör upphävas och ersättas med
reviderade riktlinjer innebärande att värdet av gåvan är neutralt utifrån ett
genusperspektiv.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-12-19

Handlingar till

Ärende 20

Program med mål och riktlinjer för
privata utförare
Innehåll
• Regionstyrelsen 2016-11-24, § 267
• Ledningskontoret 2016-10-28

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-24

RS § 267

Program med mål och riktlinjer för privata
utförare

RS 2015/181
AU § 273

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Befintliga policys och riktlinjer för upphandling och konkurrensutsättning får
anses tillgodose kraven på program med mål och riktlinjer för sådana kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare.

För varje mandatperiod skall fullmäktige anta ett program med mål och riktlinjer för
sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Dessa mål och
riktlinjer kan finnas samlade i ett beslut eller finnas i olika beslut. Ledningskontoret
gör bedömningen att befintliga regelverk får anses tillgodose kraven på ett program
med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata
utförare.
Fullmäktige antog redan 2004-06-23 i § 87 riktlinjer för konkurrensutsättning. Av
dessa framgår övergripande hur en nämnd skall gå tillväga, utarbeta kvalitetsmål och
vad den skall beakta vid anlitande av privata utförare. Av dessa riktlinjer framgår
också att vid avtal om överlämnande av vården av en kommunal angelägenhet till
privat utförare, skall nämnden i avtalet tillförsäkra sig möjlighet att kontrollera och
följa upp verksamheten. Nämnden skall även beakta intresset av att det genom
avtalet tillförsäkras information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i hur
angelägenheten. Fullmäktige har även antagit upphandlingspolicy (2009-09-15 i §
115) och regionstyrelsen riktlinjer till den (2013-04-30 i § 115). Policyn innehåller
bl.a. målformuleringar av ekonomisk karaktär och har mål för miljö, etiska och
sociala krav. Policyn klarar ut ansvarsfrågor mellan styrelsen och nämnderna. I
riktlinjerna förtydligas policyn inte minst vad gäller styrning och uppföljning. Till
detta kan läggas mål från styrkort och verksamhetsplaner, liksom årliga beslut om
budget med mål för verksamheten.
Nämnderna ansvarar för uppföljningen av måluppfyllelse för utförare i både privat
och egen regi inom sitt ansvarsområde. Utöver uppföljning av måluppfyllelse ska
varje nämnd även följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare.
Regionstyrelsen ansvarar för uppföljning och helhetsbedömning av de övergripande
målen i styrkortet.
Ledningskontoret gör bedömningen att befintliga policys och riktlinjer för
upphandling och konkurrensutsättning får anses uppfylla kraven på övergripande
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av
privata utförare. Med hänsyn till besparingarna inom administrationen bör därför
framtagande av ett särskilt styrdokument inte prioriteras.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-10-28

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2015/181
28 oktober 2016

Patrik Pettersson och Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Program med mål och riktlinjer för privata utförare
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen förklarar att befintliga policys och riktlinjer för upphandling och
konkurrensutsättning får anses tillgodose kraven på program med mål och
riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.
Förslag till beslut i regionfullmäktige

2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige, att fullmäktige antar regionstyrelsens
förklaring.
Sammanfattning

För varje mandatperiod skall fullmäktige anta ett program med mål och riktlinjer för
sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Dessa mål och
riktlinjer kan finnas samlade i ett beslut eller finnas i olika beslut. Ledningskontoret
gör bedömningen att befintliga regelverk får anses tillgodose kraven på ett program
med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata
utförare.
Ärendebeskrivning

Med en privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som har hand
om vården av en kommunal angelägenhet enligt 3 kap. 16 § KL. Med en privat
utförare avses inte ett hel- eller delägt kommunalt bolag och inte heller en sådan
stiftelse eller förening som avses i 3 kap. 18 b § KL. Sedan den 1 januari 2015 gäller
enligt 3 kap. 19 b § kommunallagen (KL) att fullmäktige för varje mandatperiod skall
anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som
utförs av privata utförare. I programmet skall det också anges hur fullmäktiges mål
och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området skall följas upp och hur
allmänhetens insyn skall tillgodoses.
Nämnderna skall enligt 6 kap. 7 § KL var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att
den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet
med stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan. När enskilda kan välja
mellan olika utförare av nämndens tjänster, skall nämnden enligt 6 kap. 8 a § KL
lämna information om samtliga utförare om inte annat är särskilt föreskrivet. Sådan
information ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2015/181

I förarbetena till lagstiftningen om program och riktlinjer (prop. 2013/14:118 s. 51 f.)
anförs bl.a.
Regeringens förslag innebär visserligen en formell styrning av de kommunala
beslutsprocesserna men det måste betonas att förslaget likväl innebär en stor frihet för
kommuner och landsting att utarbeta sina egna program såväl till utformning som till
innehåll. Utöver kravet på beslut i fullmäktige varje mandatperiod anser regeringen inte
att några andra formkrav bör ställas på de föreslagna programmen. Det bör stå
fullmäktige fritt att formulera mål och riktlinjer i ett eller flera program uppdelat efter
exempelvis verksamhetsområde och med den utformning som bedöms som lämplig för
den enskilda kommunen eller landstinget. Regeringen bedömer att det inte vore
ändamålsenligt eller proportionerligt att genom lagstiftning detaljstyra detta arbete.
Utformningen av dessa program bör kunna skifta, exempelvis utifrån storleken på
kommuner och landsting och beroende på i vilken omfattning privata utförare används,
såväl vad avser antalet utförare som inom vilka verksamhetsområden de förekommer.

Bedömning

Fullmäktige antog redan den 23 juni 2004, § 87 riktlinjer för konkurrensutsättning (se
http://www.gotland.se/49153). Av dessa framgår övergripande hur en nämnd skall
gå tillväga, utarbeta kvalitetsmål och vad den skall beakta vid anlitande av privata
utförare. Av dessa riktlinjer framgår också att vid avtal om överlämnande av vården
av en kommunal angelägenhet till privat utförare, skall nämnden i avtalet tillförsäkra
sig möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten. Nämnden skall även beakta
intresset av att det genom avtalet tillförsäkras information som gör det möjligt för
allmänheten att få insyn i hur angelägenheten. Fullmäktige har även antagit
upphandlingspolicy (se http://www.gotland.se/45571) och regionstyrelsen riktlinjer
till den (http://www.gotland.se/72506). Policyn innehåller bl.a. målformuleringar av
ekonomisk karaktär och har mål för miljö, etiska och sociala krav. Policyn klarar ut
ansvarsfrågor mellan styrelsen och nämnderna. I riktlinjerna förtydligas policyn inte
minst vad gäller styrning och uppföljning. Till detta kan läggas mål från styrkort och
verksamhetsplaner, liksom årliga beslut om budget med mål för verksamheten.
Nämnderna ansvarar för uppföljningen av måluppfyllelse för utförare i både privat
och egen regi inom sitt ansvarsområde. Utöver uppföljning av måluppfyllelse ska
varje nämnd även följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare.
Regionstyrelsen ansvarar för uppföljning och helhetsbedömning av de övergripande
målen i styrkortet.
Ledningskontoret gör bedömningen att befintliga policys och riktlinjer för
upphandling och konkurrensutsättning får anses uppfylla kraven på övergripande
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av
privata utförare. Med hänsyn till besparingarna inom administrationen bör därför
framtagande av ett särskilt styrdokument inte prioriteras.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
Regionfullmäktiges slutliga beslut skall skickas till samtliga nämnder
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-12-19

Handlingar till

Ärende 21

Policy för gatukonst
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-11-24, § 264
• Ledningskontoret 2016-10-26
• Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-15, § 55

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-24

RS § 264

Policy för gatukonst

RS 2015/581
AU § 270

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Ärendet återförvisas till kultur- och fritidsnämnden då inget behov föreligger av
ytterligare policys.

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att policy för gatukonst antas.
Byggnadsnämnden och tekniska nämnden har tillstyrkt en utredning.
Ledningskontoret anser att frågan behöver utredas vidare.
Ledningskontoret läser kultur- och fritidsnämndens beslut som en önskan om att en
policy antas för gatukonst. För det behövs svar på ett antal frågor som remissinstanserna lyft fram. Ledningskontoret tillstyrker därför en vidare utredning.
Utredningen bör ha som minimikrav att redovisa ett antal ställningstaganden. Dessa
har formulerats som direktiv i förslaget till beslut. Syftet med dessa är att policyn skall
vara så tydlig att en ansvarig handläggare direkt kan svara på en fråga om målningsaktiviteter får ske eller inte ske på en angiven plats. För att ge kultur- och
fritidsnämnden en ventil föreslås uppdraget vara tidsbegränsat.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämnden § 55 2015-12-15
Byggnadsnämnden § 93 2016-05-12
Teknikförvaltningen 2016-10-07
Brottsförebyggande rådet 2016-10-26 (https://www.bra.se/bra/forebyggabrott/klotter-skadegorelse.html)
Ledningskontoret 2016-10-26
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande.
Ordföranden föreslog att ärendet återförvisas till kultur- och fritidsnämnden då inget
behov föreligger av ytterligare policys.
Förslaget antogs enhälligt.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2015/581
26 oktober 2016

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Policy för gatukonst
Förslag till beslut för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige, att regionfullmäktige ger kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att inom ramen för tilldelade resurser utreda och
återkomma med förslag till en klar och tydlig policy för gatukonst. Följande
minimidirektiv gäller för utredningen.
 Utredningen skall redovisa förslag till områden – i rummet, i tiden och
ämnesmässigt – för gatukonst.
 Utredningen skall redovisa vilka tillstånd som kan krävas och i övrigt de
begränsningar plan- och bygglagen, miljöbalken, ordningslagen,
upphovsrättslagen o.dyl. kan innebära för gatukonst.
 Utredningen skall redovisa förslag på ansvarig nämnd i förhållande till frågor
om brott skett eller om anspråk på skadestånd eller annan ersättning väcks.
 Utredningen skall redovisa förslagens ekonomiska, jämställdhetsmässiga och
miljömässiga konsekvenser samt hur trygghetsaspekter avvägts.
 Utredningen skall samråda med byggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Utredningen skall redovisa hur samrådet genomförts.
 Utredningen skall redovisa sitt uppdrag till fullmäktige senast utgången av år
2018. Har inte så skett, förfaller uppdraget.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att policy för gatukonst antas.
Byggnadsnämnden och tekniska nämnden har tillstyrkt en utredning.
Ledningskontoret anser att frågan behöver utredas vidare.
Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden hade den 15 september 2015, § 55 p. 2 beslutat att
föreslå fullmäktige att en policy antas som tydligt tar avstånd från klotter och
skadegörelse, samt ställer sig positiv till att, när möjlighet erbjuds, upplåta väggar och
platser över vilka regionen har rådighet, för konstnärlig gestaltning.
Kultur- och fritidsnämndens förslag remitterades till byggnadsnämnden och tekniska
nämnden.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2015/581

Byggnadsnämnden har i beslut den 12 maj 2016, § 93 bl.a. yttrat att den i grunden är
positiv till förslaget, att gatukonst kan vara bygglovpliktig eller kräva andra tillstånd,
att själva framtagandet av en policy i samverkan mellan förvaltningar och allmänhet
kan vara en vitaliserande och engagerande process och att policyn tydligt bör
redovisa ansvarsfördelning och beslutsprocesser för hur gatukonsten kan ta plats i
det offentliga rummet.
Teniska nämnden har avhörts genom teknikförvaltningen som i likhet med
byggnadsnämnden förordar ytterligare utredning om ansvarsfrågor m.m.
Bedömning

Ledningskontoret läser kultur- och fritidsnämndens beslut som en önskan om att en
policy antas för gatukonst. För det behövs svar på ett antal frågor som
remissinstanserna lyft fram. Ledningskontoret tillstyrker därför en vidare utredning.
Utredningen bör ha som minimikrav att redovisa ett antal ställningstaganden. Dessa
har formulerats som direktiv i förslaget till beslut. Syftet med dessa är att policyn skall
vara så tydlig att en ansvarig handläggare direkt kan svara på en fråga om
målningsaktiviteter får ske eller inte ske på en angiven plats. För att ge kultur- och
fritidsnämnden en ventil föreslås uppdraget vara tidsbegränast.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 september 2015, § 55
Byggnadsnämndens beslut den 12 maj 2016, § 93
Teknikförvaltningens e-post den 7 oktober 2016
BRÅ, https://www.bra.se/bra/forebygga-brott/klotter-skadegorelse.html
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
KFN
BN
TN
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-12-19

Handlingar till

Ärende 22

Bolagsordning i Gotlandshem värme AB
samt ändrad styrelsesammansättning
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag föreligger till sammanträdet,
då styrelsen har sitt sammanträde den 14 december
• Ledningskontoret 2016-11-29
• Protokoll extra bolagsstämma 2016-10-04
Bilagor
Förslag på ny bolagsordning
Nu gällande bolagsordning

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/782
29 november 2016

Jan Olsson

Regionstyrelsen

Bolagsordning för GotlandsHem Värme AB samt val av
ledamöter
Förslag till beslut

•
•

GotlandsHem ABs förslag till ändringar i bolagsordningen för GotlandsHem
Värme AB godkänns.
Till ledamöter i styrelsen för GotlandsHem Värme AB utses Elisabeth Kalkhäll
och Mats Ågren och till suppleanter utses Marcus Åslund (ersättare för Elisabeth
Kalkhäll) och Rolf Öström (ersättare för Mats Ågren).

Sammanfattning

GotlandsHem AB har ett dotterbolag, GotlandsHem Värme AB, som producerar
och levererar fjärrvärme, företrädesvis till GotlandsHems egna fastigheter.
På grund av personalförändringar hos ägaren GotlandsHem behöver dels
bolagsordningen för GotlandsHems Värme AB ändras och dels utses nya ledamöter
till bolaget för anpassning till den nya lydelsen av bolagsordningen.
Ändring i bolagsordningen ska godkännas av regionfullmäktige. Även ledamöter
styrelsen ska utses av regionfullmäktige.
De ändringar som önskas i bolagsordningen framgår av Bilaga 1A, nuvarande
bolagsordning framgår av bilaga 1B. Ändringarna i § 8 avser minskning av lägsta
antalet styrelseledamöter till 1 mot tidigare 3 samt att det införs 1 till 3 suppleanter
mot tidigare noll suppleanter. Även nuvarande bestämmelse att styrelsen inom sig
utser ordförande och vice ordförande tas bort. Det innebär i praktiken att
bolagsstämman kan välja styrelseordförande, men om så inte sker, får ordförande får
utses inom styrelsen. En styrelseordförande måste anmälas till Bolagsverket.
I § 9 görs ett mindre texttillägg genom att orden ”i förekommande fall” skjuts in i
texten mellan ”styrelsens och …... verkställande direktörens ”.
GotlandsHem önskar att regionfullmäktige utser följande ledamöter och suppleanter
till styrelsen för GotlandsHem Värme AB i enlighet med den nya bolagsordningen.
Ledamöter: Elisabeth Kalkhäll och Mats Ågren. Suppleanter: Rolf Öström (ersättare
för Mats Ågren) och Marcus Åslund (ersättare för Elisabeth Kalkhäll).
1 (2)

Region Gotland
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/782
Bedömning

Ledningskontoret har inga erinringar emot GotlandsHem ABs förslag.
Beslutsunderlag

Mail med bilagor 2016-10-31.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
GotlandsHem AB
LK Ekonomidirektören
LK Kansli
Författningssamlingen
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GotlandsHem Värme AB

PROTOKOLL
Extra bolagsstämma i
GotlandsHem Värme AB
2016-10-xx

Tid:

2016-10-xx, kl. xx

Plats:

AB GotlandsHem, Jungmansgatan 1A.

Närvarande:

Ägarens ombud;
Styrelsens ledamöter;
Övriga;

§1
Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Elisabeth Kalkhäll.

§2
Val av ordförande

Till ordförande för stämman valdes Elisabeth Kalkhäll.

§3
Val av sekreterare

Att föra dagens protokoll valdes Marcus Åslund.

§4
Deltagande vid stämman

Föredrogs utdrag ur protokoll hållet hos AB GotlandsHem
vid sammanträde 2016-10-04 § 8 av följande lydelse:
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Anita Klingvall
Elisabeth Kalkhäll
Mats Ågren
Rolf Öström
Marcus Åslund

”Beslutades att till extra bolagsstämma för GotlandsHem Värme AB
välja Anita Klingvall som ombud”.
§5
Röstlängd

Efter föredragning upprättades följande förteckning över vid
stämman närvarande ombud att representera 500 aktier, nämligen AB
GotlandsHem genom Anita Klingvall, vilken förteckning godkändes att
gälla som röstlängd vid stämman.

§6
Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Mats Ågren.

§7
Fråga om stämman blivit
behörigen kallad

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning
och dagordningen godkändes.

GotlandsHem Värme AB

PROTOKOLL
Extra bolagsstämma i
GotlandsHem Värme AB
2016-10-xx

§8
Antagande ny
bolagsordning

Stämman beslutade att ändra bolagsordning i enlighet med förslag,
se bilaga 1.

§9
Val av styrelse

Stämman beslutar om följande förändringar i styrelsen.
Funktion
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot

Namn
Göran Palmqvist
Rolf Villén

Förändring
eget utträde
eget utträde

Styrelsens ordförande
Styrelseledamot
Suppleant (ers M. Ågren)
Suppleant (ers. E Kalkhäll)

Elisabeth Kalkhäll
Mats Ågren
Rolf Öström
Marcus Åslund

kvarstår
nyval
nyval
nyval
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Stämman konstaterar att styrelsen efter ovanstående förändringar består
av två ordinarie ledamot, Elisabeth Kalkhäll och Mats Ågren, samt två
suppleanter, Marcus Åslund och Rolf Öström.
Ny styrelsesammansättningen konstateras uppfylla kraven enligt såväl
aktiebolagslagen som nu antagen bolagsordning.
§ 10
Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

§ 11
Avslut

Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman förklarades av ordföranden
avslutad.

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Marcus Åslund

Elisabeth Kalkhäll

Mats Ågren

Bolagsordning för GotlandsHem Värme AB
§ 1 Firma
Bolagets firma är GotlandsHem Värme AB.
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Region Gotland, Gotlands län.
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget ska idka produktion och försäljning av energi och därmed jämförlig verksamhet.
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att producera miljövänlig och prisvärd fjärrvärme med egna pelletspannor
till moderbolaget AB GotlandsHem med iakttagande av kommunallagens
lokaliseringsprincip.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer
Likvideras bolaget ska dess behållning tillfalla AB GotlandsHem
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda Regionfullmäktige i Region Gotland möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 1 000 000 kronor.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 500 aktier och högst 1 000 aktier.
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 4 ledamöter med lägst 1 och högst 3 suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter utses av Regionfullmäktige i Region Gotland för tiden från
den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter val till regionfullmäktige förrättats intill
slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till regionfullmäktige.
§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och i
förekommande fall verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor
och en revisorssuppleant.
Revisorns och – i förekommande fall suppleantens – uppdrag gäller till slutet av den
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 10 Lekmannarevisor
Bolaget ska ha en lekmannarevisor och en lekmannarevisorsuppleant som utses av
Regionfullmäktige i Region Gotland för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer
närmast efter val till regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter
nästa val till regionfullmäktige.

§ 11 Kallelse till årsstämma
Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten, telefax eller e-post tidigast sex
veckor och senast två veckor före stämman.
§ 12 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.
1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Val av en eller två protokollsjusterare
5 Godkännande av dagordning
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Föredragning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport samt i förekommande fall, koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse
8 Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall,
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådant
förekommer
9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10 Val av revisor och revisorssuppleant
11 I förekommande fall anmälan av utsedda styrelseledamöter och suppleanter samt utsedd
lekmannarevisor
12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen
Vid årsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda
aktier, utan begränsning i röstetalet.
§ 13 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
§ 14 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
§ 15 Inspektionsrätt
Regionstyrelsen i Region Gotland och regionens revisorer äger rätt att när som helst granska
bolagets verksamhet och räkenskaper.
§ 16 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Regionfullmäktige i Region Gotland.

Bolagsordning för GotlandsHem Värme AB
§ 1 Firma
Bolagets firma är GotlandsHem Värme AB.
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Region Gotland, Gotlands län.
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget ska idka produktion och försäljning av energi och därmed jämförlig verksamhet.
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att producera miljövänlig och prisvärd fjärrvärme med egna pelletspannor
till moderbolaget AB GotlandsHem med iaktagande av kommunallagens lokaliseringsprincip.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer
Likvideras bolaget ska dess behållning tillfalla AB GotlandsHem
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda Regionfullmäktige i Region Gotland möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 1 000 000 kronor.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 500 aktier och högst 1 000 aktier.
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 4 ledamöter med 0 suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter utses av Regionfullmäktige i Region Gotland för tiden från
den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter val till regionfullmäktige förrättats intill
slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till regionfullmäktige.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en
revisorssuppleant.
Revisorns och – i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor
Bolaget ska ha en lekmannarevisor och en lekmannarevisorsuppleant som utses av
Regionfullmäktige i Region Gotland för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer
närmast efter val till regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter
nästa val till regionfullmäktige.
§ 11 Kallelse till årsstämma
Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten, telefax eller e-post tidigast sex
veckor och senast två veckor före stämman.
§ 12 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.
1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Val av en eller två protokollsjusterare
5 Godkännande av dagordning
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Föredragning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport samt i förekommande fall, koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse
8 Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall,
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådant
förekommer
9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10 Val av revisor och revisorssuppleant
11 I förekommande fall anmälan av utsedda styrelseledamöter och suppleanter samt utsedd
lekmannarevisor
12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen
Vid årsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda
aktier, utan begränsning i röstetalet.
§ 13 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
§ 14 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
§ 15 Inspektionsrätt
Regionstyrelsen i Region Gotland och regionens revisorer äger rätt att när som helst granska
bolagets verksamhet och räkenskaper.
§ 16 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Regionfullmäktige i Region Gotland

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-12-19

Handlingar till

Ärende 23

Kvalificerad vård i livets slutskede.

Motion av Anna Hrdlicka (M)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-11-24, § 287
• Motion 2016-04-25
• Ledningskontoret 2016-10-17
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-09-21, § 262
• Hälso- och sjukvårdförvaltningen 2016-07-05

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-24

RS § 287

Motion. Kvalificerad vård i livets slutskede

RS 2016/333
AU § 293

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen avslås med hänvisning till hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande och
den redogörelse över tidigare motioner i ärendet samt om allmän och specialiserad
vård i livets slutskede som nämnden lämnat.

Anna Hrdlicka (M) har i en motion till regionfullmäktige yrkat på att det verkliga
behovet av hospiceplatser utreds och redovisas.
Motionen har remitterats till socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Yttrande har lämnats av hälso- och sjukvårdsnämnden som även informerar om vård
som ges i socialnämndens regi. Nämnden refererar tidigare motioner i ärendet,
utvecklingsuppdrag och processkartläggning som gjorts. Vidare informerar nämnden
om hur allmän och specialiserad vård i livets slutskede bedrivs idag med stöd av det
nationella vårdprogrammet för palliativ vård 2012 – 2014.
Hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer att behovet av särskilda vårdplatser för
avancerad vård i livets slutskede till en till två utöver de som idag tillhandahålls på
onkologavdelning. Detta i kombination med att fortsatt kompetensutveckling sker på
socialnämndens korttidsenhet som har fyra platser vilka kräver beslut om bistånd.
Någon ytterligare utredning bedömer hälso- och sjukvårdsnämnden inte är nödvändig eftersom behovet av hospiceplatser är väl utrett sedan tidigare.
Ledningskontoret delar hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning att ytterligare
utredning av behovet av hospiceplatser inte är nödvändig. Hälso- och sjukvårdsnämndens redogörelse visar omfattningen av bedömt behov.
Beslutsunderlag

Motion 2016-04-25
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-09-21 § 262
Ledningskontoret 2016-10-17

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Motion:

Kvalificerad vård i livets slutskede

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Vi ska alla dö, det är ofrånkomligt. Men, dessvärre drabbas vissa av svår sjukdom allt för
tidigt i livet. Att då kunna få möjlighet till vård utanför sjukhus och utanför det egna hemmet,
men i en hemlik miljö, kan höja livskvaliteten avsevärt för både den sjuka och för de anhöriga.
Att vårdas inför döden kan vara en utdragen process som är krävande både för vårdgivare,
anhöriga och inte minst den sjuke. Att få specialistvård som ser till helheten, ångest, smärta
och anhörigas situation ger många vinster för de inblandade och den som vårdas hänvisas
inte till en plats på onkologavdelningen, på kortis eller hemma av personal som vårdar de
som ska bli friska. Istället ges ett tryggt och kunnigt omhändertagande av specialister som
vet vad som väntar - döden.
Ordet hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vården ska ge
högsta möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens sjukdom och ska vidare kännetecknas
av värme, integritet och empati. Kännetecknande för Hospice är helhetssynen på människan,
hög kvalificerad vård och omvårdnad samt stöd till anhöriga.
På flera ställen i landet finns specialiserade hospiceavdelning för patienter som kräver avancerad palliativ vård, dvs att lindra symtom av en obotlig sjukdom. De som kanske är mest
kända är Maria Regina i Nacka, Ersta och Stockholms Sjukhem i Stockholm.
Region Gotland har tidigare svarat mig på en motion att hospicevård inte kan ges på Gotland
av ekonomiska skäl och att ”efterfrågan” på hospice inte har funnits.
Kontakter med sjuka och deras anhöriga ger dock en helt annan bild.
Därför yrkar jag;
att det verkliga behovet av hospiceplatser utreds och redovisas för regionfullmäktige.

Anna Hrdlicka (M)

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/333
17 oktober 2016

Lisa Stark

Regionstyrelsen

Motion. Kvalificerad vård i livets slutskede
Förslag till beslut

•

Motionen avslås med hänvisning till hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande och
den redogörelse över tidigare motioner i ärendet samt om allmän och
specialiserad vård i livets slutskede som nämnden lämnat.

Sammanfattning

Anna Hrdlicka (M) har i en motion till regionfullmäktige yrkat på att det verkliga
behovet av hospiceplatser utreds och redovisas.
Motionen har remitterats till socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Yttrande har lämnats av hälso- och sjukvårdsnämnden som även informerar om vård
som ges i socialnämndens regi. Nämnden refererar tidigare motioner i ärendet,
utvecklingsuppdrag och processkartläggning som gjorts. Vidare informerar nämnden
om hur allmän och specialiserad vård i livets slutskede bedrivs idag med stöd av det
nationella vårdprogrammet för palliativ vård 2012 – 2014.
Hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer att behovet av särskilda vårdplatser för
avancerad vård i livets slutskede till en till två utöver de som idag tillhandahålls på
onkologavdelning. Detta i kombination med att fortsatt kompetensutveckling sker på
socialnämndens korttidsenhet som har fyra platser vilka kräver beslut om bistånd.
Någon ytterligare utredning bedömer hälso- och sjukvårdsnämnden inte är
nödvändig eftersom behovet av hospiceplatser är väl utrett sedan tidigare.
Bedömning

Ledningskontoret delar hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning att ytterligare
utredning av behovet av hospiceplatser inte är nödvändig. Hälso- och
sjukvårdsnämndens redogörelse visar omfattningen av bedömt behov.
Beslutsunderlag

Motion RS 2016/333, Kvalificerad vård i livets slutskede.
Hälso- och sjukvårdsnämnden § 262 (2016-09-21)
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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REGION GOTLAND

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2016-09-21

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2016-09-07

HSN § 262 Remiss: Motion kvalificerad vård i livets
slutskede
HSN 2016/264 Motionssvar daterat 5 juli 2016
Motion

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att lämna bifogad skrivelse som motionssvar
till regionfullmäktige.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund AU § 257
Sammanfattning

Anna Hrdlicka (M) har lämnat en motion till regionfullmäktige angående vård i livets
slutskede. Motionären yrkar på att det verkliga behovet av hospiceplatser utreds och redovisas.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått ärendet remitterat till sig för synpunkter.
I förvaltningens skrivelse som föreslås lämnas som motionssvar finns en redogörelse
för tidigare motioner inom samma område samt vilken allmän och specialiserad
allmän och specialiserad palliativ vård i livets slutskede som idag finns inom regionen.
Förvaltningen anser att någon ytterligare utredning inte är nödvändig eftersom
behovet av hospiceplatser är väl utrett sedan tidigare.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att lämna bifogad skrivelse som motionssvar
till regionfullmäktige.

Expedieras:
Regionfullmäktige
Lisa Stark

Justeringsman

Utdragsbestyrkande

16

Ärendenr HSN 2016/264

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Handlingstyp Beslutsärende

Thomas Kunze, chefläkare

Datum 5 juli 2016

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Motionssvar: Kvalificerad vård i livets slutskede
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att lämna bifogad skrivelse som
motionssvar till regionfullmäktige.

Bakgrund

Inkommen motion 160425 av Anna Hrdlicka (M) angående vård i livets
slutskede. Motionären yrkar på att det verkliga behovet av hospiceplatser utreds och
redovisas.
Tidigare motioner i Kommunal respektive Regionfullmäktige

2005
I en motion till kommunfullmäktige i december 2005 föreslog Carina Lindberg
(v) att möjligheterna till hospiceverksamhet skulle utredas.
Kommunfullmäktige beslutade att HSN och SOF skulle utreda och
kostnadsberäkna inrättandet av hospiceverksamhet. I ett utlåtande författat av
Karin Jonsson och Nina Cavalli-Björkman föreslogs 5 hospiceplatser
organisatoriskt knuta till den onkologiska enheten vid Visby Lasarett.
Under våren 2006 formulerades en uppdragsbeskrivning för Avancerad
Sjukvård i Hemmet – ASIH Gotland. Detta resulterade i att ett palliativt
sjukvårdsteam utgående från den onkologiska enheten bildades i maj 2006.
Efter en utvärdering 2007 föreslogs fortsatt verksamhet för teamet.
Möjligheten att bilda en komplett ASIH-verksamhet på heldygnsbasis ansågs
då inte möjlig utifrån tillgängliga resurser.
Under 2009 gjordes i samverkan mellan HSF och SOF en processkartläggning
av ASIH-verksamheten och nyttjandet av hospice-liknande vård på

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ärendenr HSN 2016/264

Region Gotland

korttidsplatser vid Gotland sjukhem. Frågan om vilken nämnd som skulle
ansvara diskuterades men fastslogs inte entydigt.
2011
2011 yrkar Anna Hrdlicka (M), Lilian Edwards (M), Marie Wärn (M), Peter
Wigren (M) och Håkan Onsjö (M) i en motion till Regionfullmäktige att
Region Gotland medverkar till inrättande av hospiceplatser på Gotland samt
inrättar specialistteam för ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) som knyts till
hospiceverksamheten.
I HSN:s yttrande angavs att palliativ vård för cancersjuka patienter bedrevs på
vårdplatser vid den onkologiska enheten vid Visby Lasarett och kunde ges i
hemmet genom ett ASIH-team från onkologiska enheten i samverkan med
primärvård/hemsjukvård. En utökning av verksamheten med inrättande av en
separat hospice- och ASIH verksamhet med fullständig heldygnsverksamhet
sju dagar i veckan bedömdes som orimlig med hänsyn till behovet av utökade
resurser för detta i kombination med stora ekonomiska underskott i Hälsooch sjukvården.
Förfrågan om samarbetsavtal från privat aktör

2013 mottar hälso- och sjukvårdsförvaltningen en förfrågan om samarbetsavtal
rörande sex vårdplatser för kvalificerad palliativ vård samt vård i livets
slutskede från en privat aktör. Någon kostnadskalkyl eller anbud för den
föreslagna verksamheten lämnades inte in i samband med detta. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen beräknade översiktligt kostnaden till ca 6 Mkr per år för
de föreslagna sex vårdplatserna. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
konstaterade att vårdområdet på sikt behövde förbättras på Gotland men
avslog inkommen begäran dels på grund av rådande ekonomiska förhållanden
inom hälso- och sjukvården, dels inför aviserat strukturarbete rörande den
gotländska sjukvårdens framtida utbud och organisation.
Vård enligt hospiceprincipen

Palliativ vård delas upp i allmän palliativ vård och specialiserad palliativ vård.
Allmän palliativ vård bedrivs inom alla verksamheter som vårdar döende
patienter oavsett diagnos.
Vård enligt hospiceprincipen erbjuder specialiserad palliativ medicinsk vård,
omvårdnad och stöd till patienter i livets slutskede inklusive deras familjer där
tonvikten ligger på somatisk och psykisk symtomlindring samt psykosocialt
omhändertagande ur ett helhetsperspektiv.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ärendenr HSN 2016/264

Region Gotland

Den huvudsakliga patientgruppen som erhåller vård enligt hospiceprincipen
utgörs av patienter med tumörsjukdomar men det förekommer även patienter
med hjärt-, lung- och neurologiska sjukdomar.
Vård enligt hospiceprincipen kan ges både inom ramen för slutenvård på
särskilt avdelade enheter eller vårdplatser eller i hemmet med stöd av ASIH
(Avancerad Sjukvård i Hemmet). ASIH skall då kunna tillhandahålla
verksamhet dygnet runt sju dagar i veckan och bestå av multiprofessionella
team med läkare, sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeut samt kurator.
Nationell utveckling över tid har lett till att hospicevården idag i rikets mer
tättbefolkande områden alltmer bedrivs i integrerad form med vård i hemmet
via ASIH med möjlighet till inläggning på hospiceavdelning om situationen i
hemmet inte skulle fungera trots insatser från ASIH.
Allmän och specialiserad palliativ vård i livets slutskede idag inom
Region Gotland

Palliativ vård i livets slutskede i Region Gotland bedrivs idag inom en rad olika
områden:
Allmän palliativ vård i livets slutskede:
• Inom ramen för kirurgisk, invärtesmedicinsk, infektions/lungmedicinsk
samt barnmedicinsk slutenvård på Visby lasarett (HSF)
• Särskilda boenden (SOF)
• Korttidsenhet (SOF)
• Fyra anpassade platser på korttidsenheten i Visby som i första hand
används för vård i livets slut. (SOF)
• I eget hem med stöd från hemsjukvård och hemtjänst

Specialiserad palliativ vård i livets slutskede:
• I eget hem med stöd från ett specialiserat palliativt team med
verksamhet under ordinarie arbetstid måndag-fredag utgående från
onkologenheten på Visby Lasarett (HSF). Det specialiserade palliativa
teamet kan även vid behov hjälpa till vid korttidsenhetens vårdplatser
för vård i livets slutskede.
• På onkolog/hematologavdelning A3 på Visby Lasarett (HSF)
Ett nytt nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014 har
implementerats inom såväl HSF som SOF. Sedan 2012 är såväl HSF som SOF
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ärendenr HSN 2016/264

Region Gotland

genom en överenskommelse anslutna till Svenska palliativregistret som är ett
kvalitetsregister med syfte att förbättra vården i livets slutskede.
Under 2015 avled 629 av Gotlands folkbokförda personer. 74 % av dessa
dödsfall registrerades i Svenska palliativregistret. Av dessa avled:
• 26 % på sjukhus
• 20 % på särskilt boende
• 11 % inom specialiserad palliativ slutenvård (avd A3 onkologiska
enheten)
• 6 % på korttidsenhet
• 4 % inom specialiserad palliativ hemsjukvård
• 1 % i eget hem inskrivna i hemsjukvården.
Behovet av särskilda slutenvårdsplatser för allmän respektive
specialiserad vård i livets slutskede i Region Gotland

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen konstaterar att frågan – liksom vid tidigare
motioner i frågan är komplex och svår att entydigt besvara.
Palliativ sjukvård i livets slutskede sker idag framförallt i landets större
sjukvårdregioner i organisationer med tillgång till multiprofessionella ASIH
team med dygnetrunt verksamhet med direkt tillgång till egna sk hospiceplatser
där sk växelvård mellan vård i hemmet och slutenvård erbjuds. Exempelvis är
den sammanlagda tillgången på vårdplatser för specialiserad vård i livets
slutskede på Maria Regina, Ersta och Stockholms sjukhem 66 stycken vilket
omräknat till Gotländska förhållanden skulle motsvara ca 2 vårdplatser
förutsatt att det på Gotland fanns tillgång till ASIH dygnet runt.
Specialiserad slutenvård i livets slutskede i Region Gotland tillhandahålls idag
på onkologavdelning A3 på Visby lasarett där plats med kort varsel via
palliativa teamet kan erbjudas för patienter med tumördiagnoser. Behovet av
antalet platser har i ett tidigare motionssvar skattats till ca fem st. som i regel
kan tillgodoses.
Under 2015 färdigställdes fyra korttidsplatser anpassade för vård i livets
slutskede på korttidsenheten i Visby i SOF:s regi. Dessa korttidsplatser kräver
beslut av biståndshandläggare. Vid behov förekommer nära samarbete med
lasarettet. Från SOF: sida bedrivs även ett systematiskt förbättringsarbete bland
annat genom palliativa registret för att förbättra vården i livets slutskede för
samtliga patienter oavsett var vården ges.
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Då Region Gotland idag inte har tillgång till multiprofessionell ASIH med
dygnet runt verksamhet utifrån tillgängliga resurser beräknas behovet av
särskilda vårdplatser för avancerad vård i livets slutskede till 1-2 utöver de som
idag tillhandahålls på onkologavdelning A3 i kombination med att fortsatt
kompetensutveckling sker på korttidsenhetens 4 vårdplatser för att förbättra
det palliativa omhändertagandet.
Någon ytterligare utredning är inte nödvändig eftersom behovet av
hospiceplatser är väl utrett sedan tidigare.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
hälso- och sjukvårdsdirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-12-19

Handlingar till

Ärende 24

Utfasning av mikroplast. Motion av Elin

Bååth (Fi)
Innehåll

• Regionstyrelsens förslag 2016-11-24, § 288
• Motion 2016-04-25
• Ledningskontoret 2016-10-26

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-24

RS § 288

Motion. Utfasning av mikroplast

RS 2016/331
AU § 294

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad enligt nedanstående skrivning.

Elin Bååth (F!) har inkommit med en motion om att fasa ut mikroplast. Motionen
yrkar att Region Gotland stoppar alla inköp av produkter med tillsatt mikroplast samt
fasar ut de produkter som innehåller mikroplaster som nu används i regionens
verksamheter, att ledningskontoret får i uppdrag att under 2017 återkomma med en
redovisning om hur arbetet med att få bort produkter med mikroplaster har
fortskridit, samt att ledningskontoret får i uppdrag att identifiera andra möjliga
åtgärder för att minska Region Gotlands utsläpp av plast till havet och att informera
regionfullmäktige om dessa åtgärder.
Nationell kartläggning 2016 av källor till mikroplast
På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL, Svenska Miljöinstitutet, under 2016
kartlagt källor och spridningsvägar för mikroplast[1]. Den största källan utgörs av
trafiken genom väg- och däckslitage. Därefter kommer granulat från konstgräsplaner.
Hur stor andel mikroplast från dessa källor som sedan hamnar i havsmiljön är
osäkert.
Det är den största kartläggningen av källor och spridningsvägar för mikroplast som
hittills gjorts i Sverige och bedöms bli ett viktigt underlag för att förstå hur uppkomst
och utsläpp av mikroplast ska kunna minskas. I rapporten har IVL rankat källorna till
mikroplastpartiklar efter storleksordning. Mängden mikroplastpartiklar från Sverige
uppskattas i rapporten till
1. 13 500 ton per år från trafiken
2. 2 300-3 900 ton per år från konstgräsplaner
3. 200-2 200 ton per år från syntetfibrer från tvätt av textil (fleece och liknande)
4. 500-1 500 ton per år genom slitage från båtskrov
5. 300-550 ton per år från industriell produktion och hantering av plast
6. 66 ton per år från hygienartiklar som innehåller mikroplaster
Det stora spannet i uppskattade mängder beror på den osäkerheter i bakomliggande
data, men däckslitage ger upphov till 60-80 procent av mikroplasten, konstgräs kring
15 och textilier kring 10 procent, medan hudvårdsprodukter uppskattas till
0,3-0,4 procent.
IVL-rapporten visar också på problemet med stora mängder mikroplastpartiklar från
däckslitage i trafiken, men det är inte klarlagt hur långt de sprids och hur mycket av
dem som hamnar i havet. För textilfibrer och hudvårdsprodukter är vägen till havet
rakare eftersom de spolas ut med avloppsvattnet.
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-24

Mikroplast tillförs havet genom avloppsreningsverk, dagvatten, snötippning och via
atmosfären förutom de partiklar som är en direkt följd av marin nedskräpning och
slitage inom sjöfarten. Hudvårdsprodukter bedöms enligt mycket osäkra
uppskattningar stå för cirka 0,1 procent av mikroplasterna i sjöar och hav.
Planerat förbud 2018 mot mikroplast i hudvårdsprodukter
Kemikalieinspektionen har föreslagit till regeringen att hudvårdsprodukter med
innehåll av mikroplast, till exempel duschkräm, kroppsskrubb och ansiktsrengöring,
ska vara förbjudna i Sverige från och med den 1 januari 2018[2]. De konstaterar att
branschen redan är på väg dit, men utfasningen är långt ifrån klar. I oktober 2016
innehöll 36 av 90 produkter med s.k. kroppsskrubb fortfarande mikrokorn av plast.
Kemikalieinspektionen föreslår även att Sverige fortsätter att driva frågan om ett
förbud även på EU-nivå.
[1] Swedish sources and pathways for microplastics to the marine environment. IVL
rapport C 183, mars 2016
[2] Förslag till nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska produkter,
rapport från ett regeringsuppdrag, rapport 2/2016, Kemikalieinspektionen
Ledningskontoret instämmer helt i att hygienprodukter är en av de mest onödiga
källorna till mikroplast i havet, men bedömer att ett separat förbud mot det redan är
överflödigt. En kontroll av innehållsförteckningar hos flertalet av de sexton
hudvårdsprodukter; handrengöring, duschtvål, mjukgörande salvor, tvål, tandkräm
och schampo som finns i sortimentet hos regionens varuförsörjning tyder inte på att
de innehåller mikroplast. Däremot innehåller några av produkterna andra ämnen av
fossilt ursprung vilka bör fasas ut.
Sannolikt bidrar regionens verksamhet mest till spridningen av mikroplast genom
slitage från däck till alla transporter till, från och inom regionen, dessutom finns
konstgräsplaner och syntetfiber i textil och annan användning av plast. Regionen har
också ett ansvar för att avfallssystem och avloppsrening tar hand om de föroreningar
som uppkommer, här är behövs teknikutveckling för att ta hand om mikroplaster.
Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att kartlägga och föreslå åtgärder
mot de viktigaste utsläppskällorna av mikroplast till hav och sjöar. Uppdraget är en
del i handlingsplanen för en giftfri vardag, och ska redovisas i juni 2017.
Förhoppningsvis ger den också vägledning till regionala åtgärder. Ledningskontoret
föreslår att dessa åtgärder ska ingå i arbete med miljöprogrammets åtgärder för att
minska användningen av miljöbelastande material och bidra till giftfria kretslopp.
Återkoppling till politiken bör ske inom årlig avrapportering av miljöprogrammet
nämndvisa handlingsplaner.
Beslutsunderlag

Motion 2016-04-25
Ledningskontoret 2016-10-26

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Motion: Fasa ut mikroplast
Till: Regionfullmäktige Gotland
Bakgrund
Mikroplast är små bitar av plast, mindre än 5 mm. Mikroplast som hamnar i haven är ett stort
problem, eftersom fiskar, musslor och andra havsdjur får i sig plasten när de äter. Dels kan
plastbitarna vara ett rent mekaniskt problem om de täpper igen djurens gälar eller
matsmältningsorgan, men mikroplasten är också ofta giftig på grund av tillsatser i plasten och
på grund av att miljögifter i havet fastnar på plastpartiklarna. På så sätt gör mikroplasten att
havslevande djur får i sig mer miljögifter än vad de annars skulle fått – miljögifter som förs
vidare genom näringskedjan och i slutändan hamnar på våra tallrikar.
Plast som hamnar i haven bryts inte ner inom överskådlig tid, den finfördelas bara i mindre
och mindre bitar. Mängden plast i havet fortsätter att öka och enbart Sveriges tillförsel av
mikroplast till haven är många ton årligen, kanske hundratals ton.
Källorna till mikroplast är många. Det är plastpellets som används vid tillverkning av
plastföremål, det är skräp som hamnar i havet och finfördelas och det är små plastpartiklar
som slits loss vid slitage av bildäck, konstgräs, fleece-tyger, plastredskap med mera.
En av de mest onödiga källorna till mikroplast i havet är medvetet tillsatta mikroplaster i
framför allt hygienprodukter. Det kan dels vara som ren utfyllnad i tvåler och liknande, eller
så kan de ha en skrubbande effekt, men kan då enkelt bytas ut mot andra material. Region
Gotland har möjlighet att minska utsläppen av mikroplast genom att inte köpa in produkter
som innehåller tillsatt mikroplast. På så sätt är Region Gotland också med och sätter press på
producenterna att frångå mikroplast.
Det finns planer på ett nationellt förbud mot tillsatta mikroplaster, men i och med att det
måste behandlas av EU-kommissionen kommer det att dröja. Gotland borde därför i
egenskap av ekokommun som strävar efter att vara världsledande ö-region i miljöfrågor, ta
möjligheten att gå före. Göteborgs stad införde som första svenska kommun ett stopp för
mikroplaster i september 2015.
I Region Gotlands miljöprogram för 2015 – 2020 nämns utsläpp som ger anrikning av
mikroplaster i havet som exempel på hot mot miljömässig hållbarhet, och det vore därför
märkligt om Region Gotland inte genomförde några åtgärder för att undvika sådana utsläpp.
Därför yrkar jag på:
 Att Region Gotland stoppar alla inköp av produkter med tillsatt mikroplast samt fasar
ut de produkter som innehåller mikroplaster som nu används i Regionens
verksamheter.
 Att ledningskontoret får i uppdrag att under 2017 återkomma med en redvisning om
hur arbetet med att få bort produkter med mikroplaster har fortskridit.
 Att ledningskontoret får i uppdrag att identifiera andra möjliga åtgärder för att minska
Region Gotlands utsläpp av plast till havet och att informera regionfullmäktige om
dessa åtgärder.

Elin Bååth (F!) 2016-04-25

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/331
26 oktober 2016

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Utfasning av mikroplast
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets skrivelse

Sammanfattning

Ledningskontoret finner att ett förbud mot att köpa in produkter med tillsatt
mikroplast, med hänvisning till innehållsförteckningar i upphandlade
hudvårdsprodukter redan är överflödigt. För andra, större källor till utsläpp av
mikroplast i miljön är det ännu osäkert vilka åtgärder som ger effekt för att minska
utsläppen. Naturvårdsverket har just nu ett regeringsuppdrag att kartlägga och föreslå
åtgärder mot de viktigaste utsläppskällorna av mikroplast. Det ska redovisas i juni
2017 och ger förhoppningsvis underlag till regionala åtgärder. Dessa ska då tas fram,
för att följa miljöprogrammets intentioner. De kan finnas såväl inom
teknikutveckling t ex vid reningsverk som inom urvalet av upphandlade artiklar.
Åtgärder och återkoppling till politiken sker lämpligtvis inom ramen för
handlingsplaner och uppföljning av miljöprogrammet.
Ärendebeskrivning

Motionen anför att
hygienprodukter är en av de mest onödiga källorna till mikroplast i havet
• genom att inte köpa in produkter som innehåller tillsatt mikroplast har Region
Gotland möjlighet att minska utsläppen av mikroplast och bidra till press på
producenterna att frångå mikroplast i väntan på ett nationellt förbud mot tillsatta
mikroplaster,
• Gotland bör i egenskap av ekokommun ta möjligheten att gå före. Region
Gotlands miljöprogram nämner utsläpp som ger anrikning av mikroplaster i havet
som exempel på hot mot miljömässig hållbarhet, och det vore därför märkligt om
Region Gotland inte genomförde några åtgärder för att undvika sådana utsläpp.
I motionen yrkas därför:
•
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Att Region Gotland stoppar alla inköp av produkter med tillsatt mikroplast samt
fasar ut de produkter som innehåller mikroplaster som nu används i Regionens
verksamheter.
• Att ledningskontoret får i uppdrag att under 2017 återkomma med en redovisning
om hur arbetet med att få bort produkter med mikroplaster har fortskridit.
• Att ledningskontoret får i uppdrag att identifiera andra möjliga åtgärder för att
minska Region Gotlands utsläpp av plast till havet och att informera
regionfullmäktige om dessa åtgärder
•

Nationell kartläggning 2016 av källor till mikroplast
På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL, Svenska Miljöinstitutet, under 2016
kartlagt källor och spridningsvägar för mikroplast 1. Den största källan utgörs av
trafiken genom väg- och däckslitage. Därefter kommer granulat från konstgräsplaner.
Hur stor andel mikroplast från dessa källor som sedan hamnar i havsmiljön är
osäkert.
Det är den största kartläggningen av källor och spridningsvägar för mikroplast som
hittills gjorts i Sverige och bedöms bli ett viktigt underlag för att förstå hur uppkomst
och utsläpp av mikroplast ska kunna minskas. I rapporten har IVL rankat källorna till
mikroplastpartiklar efter storleksordning. Mängden mikroplastpartiklar från Sverige
uppskattas i rapporten till
1) 13 500 ton per år från trafiken
2) 2 300-3 900 ton per år från konstgräsplaner
3) 200-2 200 ton per år från syntetfibrer från tvätt av textil (fleece och liknande)
4) 500-1 500 ton per år genom slitage från båtskrov
5) 300-550 ton per år från industriell produktion och hantering av plast
6) 66 ton per år från hygienartiklar som innehåller mikroplaster
Det stora spannet i uppskattade mängder beror på den osäkerheter i bakomliggande
data, men däckslitage ger upphov till 60 - 80 procent av mikroplasten, konstgräs
kring 15 och textilier kring 10 procent, medan hudvårdsprodukter uppskattas till 0,30, 4 procent.
IVL-rapporten visar också på problemet med stora mängder mikroplastpartiklar från
däckslitage i trafiken, men det är inte klarlagt hur långt de sprids och hur mycket av
dem som hamnar i havet. För textilfibrer och hudvårdsprodukter är vägen till havet
rakare eftersom de spolas ut med avloppsvattnet.
Mikroplast tillförs havet genom avloppsreningsverk, dagvatten, snötippning och via
atmosfären förutom de partiklar som är en direkt följd av marin nedskräpning och
slitage inom sjöfarten. Hudvårdsprodukter bedöms enligt mycket osäkra
uppskattningar stå för cirka 0,1 procent av mikroplasterna i sjöar och hav.
Planerat förbud 2018 mot mikroplast i hudvårdsprodukter
Kemikalieinspektionen har föreslagit till regeringen att hudvårdsprodukter med
innehåll av mikroplast, till exempel duschkräm, kroppsskrubb och ansiktsrengöring,
1

Swedish sources and pathways for microplastics to the marine environment. IVL rapport C 183, mars 2016
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ska vara förbjudna i Sverige från och med den 1 januari 2018 2. De konstaterar att
branschen redan är på väg dit, men utfasningen är långt ifrån klar. I oktober 2016
innehöll 36 av 90 produkter med s.k. kroppsskrubb fortfarande mikrokorn av plast.
Kemikalieinspektionen föreslår även att Sverige fortsätter att driva frågan om ett
förbud även på EU-nivå.
Bedömning

Ledningskontoret instämmer helt i att hygienprodukter är en av de mest onödiga
källorna till mikroplast i havet, men bedömer att ett separat förbud mot det redan är
överflödigt. En kontroll av innehållsförteckningar hos flertalet av de sexton
hudvårdsprodukter; handrengöring, duschtvål, mjukgörande salvor, tvål, tandkräm
och schampo som finns i sortimentet hos regionens varuförsörjning tyder inte på att
de innehåller mikroplast. Däremot innehåller några av produkterna andra ämnen av
fossilt ursprung vilka bör fasas ut.
Sannolikt bidrar regionens verksamhet mest till spridningen av mikroplast genom
slitage från däck till alla transporter till från och inom regionen, dessutom finns
konstgräsplaner och syntetfiber i textil och annan användning av plast. Regionen har
också ett ansvar för att avfallssystem och avloppsrening tar hand om de föroreningar
som uppkommer, här är behövs teknikutveckling för att ta hand om mikroplaster.
Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att kartlägga och föreslå åtgärder
mot de viktigaste utsläppskällorna av mikroplast till hav och sjöar. Uppdraget är en
del i handlingsplanen för en giftfri vardag, och ska redovisas i juni 2017.
Förhoppningsvis ger den också vägledning till regionala åtgärder. Ledningskontoret
föreslår att dessa åtgärder ska ingå i arbete med miljöprogrammets åtgärder för att
minska användningen av miljöbelastande material och bidra till giftfria kretslopp.
Återkoppling till politiken bör ske inom årlig avrapportering av miljöprogrammet
nämndvisa handlingsplaner.
Beslutsunderlag

•

Motion från Elin Bååth (Fi) 160425 om utfasning av mikroplast.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

2

Förslag till nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska produkter, rapport från ett regeringsuppdrag, rapport 2/2016,
Kemikalieinspektionen
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Håll Gotland rent. Motion av Eva

Gahnström (C)
Innehåll

• Regionstyrelsens förslag 2016-11-24, § 286
• Motion 2015-10-12
• Ledningskontoret 2016-10-26

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-24

RS § 286

Motion. Håll Gotland rent

RS 2015/616
AU § 292

Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet återremitteras till ledningskontoret för hörande av berörda nämnder.

Eva Gahnström (C) har inkommit med en motion angående Håll Gotland Rent.
Region Gotland är medlem i Håll Sverige Rent (HSR), men enligt motionen görs det
inte tillräckligt för att skolor, civilsamhälle och företag ska engageras i arbetet mot
nedskräpning i naturen. Motionens förslag är Region Gotland tar initiativ till att alla
socknar och samhällen regelbundet tillsammans städar Gotland.
Ledningskontoret hänvisar till de möjligheter som medlemskapet i HSR, men har
hittills i år med hänsyn till personella och ekonomiska resurser inte lyckats nå ut med
dessa. Medlemskapet i HSR kan med ganska små insatser utnyttjas till att ge effekt till
kommande år, men befintliga resurser räcker inte till. Inga nya eller utökade
åtaganden föreslås i nuläget innan nya föreskrifter för kommunernas avfallsansvar
finns, när nya riktlinjer finns antagna för avfallsplanerna och deras genomförande får
frågan tas upp igen.
Ledningskontorets bedömning är att utökade resurser till arbetet mot nedskräpning
är önskvärt i ett samhällsperspektiv, men i nuvarande ekonomiska läge föreslås inga
utökade åtaganden inom den skattefinansierade budgeten. När nya riktlinjer finns
antagna för avfallsplanerna och deras genomförande får frågan tas upp igen.
Beslutsunderlag

Motion 2015-10-12
Ledningskontoret 2016-10-26
Ärendets behandling under mötet

Yrkande

Isabel Enström (MP) yrkar att ärendet återremitteras för hörande av berörda
nämnder. I detta instämmer Filip Reinhag (S).
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras.
Ordförande finner att ärendet ska återremitteras för hörande av berörda nämnder.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
ang. ”Håll Gotland Rent”
Enligt Region Gotlands hemsida planeras det för att åter bli medlemmar i ”Håll Sverige rent”.
Nedskräpningen har ökat under de senaste åren i samhällen, längsmed vägar och i naturen. Nu
är det verkligen dags att ta ihåll med skräpet. ”Håll Sverige rent” har bl. a. tagit fram förslag
på åtgärder mot nedskräpning, som hjälp till kommunerna. Det är bra att Teknikförvaltningen
har gratis sopsäckar för den som vill städa i sitt närområde. Men det räcker inte. Skolorna,
civilsamhället och företag måste engageras i arbetet mot nedskräpning. Det behövs också
informationsinsatser för att motverka att skräpet hamnar i naturen.
Gotland Kommun har under många år drivit projekt i Kibaha i Tanzania. Det startade som ett
vattenprojekt och har senare utvecklats till att även gälla renhållning, demokrati och kultur.
Gotland har hjälpt Kibaha med vattenhushållning, sopbil och utrustning till renhållningsarbetare. Det folket i Kibaha kan lära oss är att hjälpas åt och att samarbeta bättre. Till
exempel städar alla (innevånare, politiker och tjänstemän) sitt bostadsområde en gång i
månaden. Det är kanske att ta i att städa varje månad, men vi kan göra en rejäl städinsats en
gång i halvåret.
Därför föreslår jag:
att Region Gotland tar initiativ till att alla socknar och samhällen tillsammans städar Gotland.

Bro 151012

Eva Gahnström

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2015/616
26 oktober 2016

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Håll Gotland rent
Förslag till beslut

• Med hänvisning till det ekonomiska läget föreslås inga utökade åtaganden inom den
skattefinansierade budgeten.
• Motionen anses besvarad med ledningskontorets tjänsteskrivelse om pågående
arbete i motionens anda.

Sammanfattning

Region Gotland är medlem i Håll Sverige Rent, men enligt motionen görs det inte
tillräckligt för att skolor, civilsamhälle och företag ska engageras i arbetet mot
nedskräpning i naturen. Motionens förslag är Region Gotland tar initiativ till att alla
socknar och samhällen regelbundet tillsammans städar Gotland.
Ledningskontoret hänvisar till de möjligheter som medlemskapet i HSR, men har
hittills i år med hänsyn till personella och ekonomiska resurser inte lyckats nå ut med
dessa. Medlemskapet i HSR kan med ganska små insatser utnyttjas till att ge effekt
till kommande år, men befintliga resurser räcker inte till. Inga nya eller utökade
åtaganden föreslås i nuläget innan nya föreskrifter för kommunernas avfallsansvar
finns, när nya riktlinjer finns antagna för avfallsplanerna och deras genomförande får
frågan tas upp igen.
Ärendebeskrivning

I motionen förs fram att Region Gotland trots sitt medlemskap i ”Håll Sverige rent”
inte gör tillräckligt för att skolor, civilsamhälle och företag ska engageras i arbetet
mot nedskräpning i naturen och att nedskräpningen har ökat under de senaste åren.
Motionens förslag är att ta inspiration av hur projektet i Kibaha i Tanzania har
utvecklats till att även gälla renhållning. Som exempel anges att där städar alla
(innevånare, politiker och tjänstemän) i sina bostadsområden. För Gotland föreslås
regionen ta initiativ till att alla socknar och samhällen tillsammans städar Gotland.
Bedömning

Nedskräpningen kostar regionen stora summor varje år i form av gaturenhållning
och hantering av nedskräpningsärenden samtidigt som allmän nedskräpning både är
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ett miljöbrott, ett allvarligt miljöproblem och en stor otrivselfaktor såväl i
allemansrättsligt tillgänglig natur som på allmänna platser i bebyggda miljöer.
I en HSR:s rapport från stiftelsen ”Håll Sverige rent”, HSR, om kommuners arbete
mot nedskräpning nämns några framgångsfaktorer mot nedskräpning som ännu så
länge inte finns på plats i Region Gotland.
tydligt utpekat ansvar, med en person eller arbetsgrupp utsedd som ansvarar för
nedskräpningsfrågan i kommunen
• politisk förankring i kommunen
• medel avsatta för nedskräpningsarbetet långsiktigt (en egen budget)
• att arbetet bedrivs över förvaltningsgränserna
• att det finns mål och åtgärder för minskad nedskräpning – som följs upp
Genom sitt medlemskap i HSR har regionen tillgång till deras kampanjmaterial för
”Vi Håller Rent!” och en hemsida där olika aktörer inom respektive kommun kan
anmäla deltagande i t ex skräpplockardagar, vilket varit aktuellt en period varje vår. T
ex deltar ett antal skolor varje år. Tyvärr kunde regionen innevarande år inte göra så
stora insatser för att lyfta fram den aktiviteten, det fattades personal och budget.
Inom regionen förvaltas medlemskapet i HSR av Miljö och hälsoskyddsnämnden,
inom nämndens ansvar för nedskräpningsärenden.
•

Inom teknikförvaltningens enhet vatten och avfall ligger arbete med en ny avfallsplan
i beredskapsläge. Ett projekt för att starta regionens arbete för att minska
nedskräpningen skulle göra stor skillnad enligt enhetens bedömning, även om
exemplet från Kibaha inte bedöms direkt tillämpbart på Gotland. En
projektanställning för att samordna olika aktiviteter, sammanställa information,
informera i skolor och delta i information internt och extern vore önskvärt.
Kostnaden för det bedöms hamna mellan 0,5-1 miljon kr på ett år, vilket kunde
samordnas i tid med arbetet för att ta fram en ny avfallsplan.
Nya förslag till föreskrifter (revidering av 2006:6) har nyligen varit på remiss från
Naturvårdsverket och är nu under fortsatt beredning. Där sägs bl a att en kommunal
avfallsplan ska innehålla mål och åtgärder för att minska nedskräpningen Men hur
arbetet mot nedskräpning fortsatt ska finansieras, med skattemedel eller med
taxor/avgifter, har inte heller beslutats ännu på nationell nivå.
Ledningskontorets bedömning är att utökade resurser till arbetet mot nedskräpning
är önskvärt i ett samhällsperspektiv, men i nuvarande ekonomiska läge föreslås inga
utökade åtaganden inom den skattefinansierade budgeten. När nya riktlinjer finns
antagna för avfallsplanerna och deras genomförande får frågan tas upp igen.
Beslutsunderlag

•

Motion från Eva Gahnström (c) 151012 Håll Gotland rent

Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
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Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Val av ersättare i byggnadsnämnden efter Karin Gardell (MP) (bordlagt
från förgående möte)

b) Ny ersättare i Viltförvaltningsdelegationen 2016-12-19 – 2017-12-31
(efter Sixten Anna Johansson, V)

(V)

Jörgen Benzler, Sjonhem Åkre 154, 622 44 Romakloster
att inträda vid förhinder för Bo Hammar

c) Carina Grönhagens (S) avsägelse från uppdraget som ombud till
bolagsstämma i Gotlands Stuveri AB

d) Ny ersättare i Odinska donationsfonden 2016-12-19 – 2018-12-31
(efter Carin Amlinger, V)

(V) Berit Granberg, Linde Salands 708, 623 57 Hemse

e) Anders Holstenssons (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i
byggnadsnämnden

f) Ny ersättare i byggnadsnämnden 2016-12-19 – 2018-12-31
(efter Anders Holstensson, V)

(V) Eva Katarina Nobling, Barlingbo 175, 621 78 Visby
att inträda vid förhinder för Tore Tillander.

Anr

Fröjel 2016-11-20

2016 -11- 2 1
REGION GOTLAND

Till
Regionfullmäktige
621 81 VISBY

Begäran om entledigande av uppdrag

Härmed begär jag, Carina Grönhagen 680709-3205, att fä bli entledigad från uppdaget som ombud för
regionen i Gotlands Stuveri AB.

Carina Grönhagen

Från: Brittis Benzler
Skickat: den 2 december 2016 14:07
Till: Lars Frank
Ämne: Odinska skogsfonden

Hej!
Här kommer namn mm på vår nya representant i Odinska skogsfonden.
Hälsar
Brittis

Berit Granberg
521104-7807
Linde Salands 708
623 57 Hemse
Tel: 073-946 11 60

..................................................
Brittis Benzler
Regionråd
Telefon: 0498-26 97 90, 070-447 67 71
E-post: brittis.benzler@gotland.se

Från: Anders Holstensson [mailto:anders.holstensson@gmail.com]
Skickat: den 5 december 2016 18:29
Till: Lars Frank
Ämne: Utträde ur Byggnadsnämnden
Hej mitt namn är Anders holstensson jag är ersättare i Byggnadsnämnden för vänsterpartiet.
Jag skulle vilja lämna min plats Vänligen Anders Holstensson
0736870485

Från: Brittis Benzler
Skickat: den 6 december 2016 08:07
Till: Lars Frank
Ämne: Ersättare Byggnadsnämnden

Ny ersättare i Byggnadsnämnden

Eva Katarina Nobling.
520331-7846
Barlingbo 175.
62178 Visby.
Tel: 0498-31001, mobil; 070 5918033
..................................................
Brittis Benzler
Regionråd
Telefon: 0498-26 97 90, 070-447 67 71
E-post: brittis.benzler@gotland.se
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2015-12-19
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Nyval i styrelser, bolag m.m. från och
med 2017-01-01
Innehåll
• Regionfullmäktiges valberednings protokoll 2015-11-28

Regionfullmäktiges valberedning
PROTOKOLL 2016-11-28

§1

Förslag på val av ledamöter, ersättare och revisorer i styrelser, bolag,
föreningar, stiftelser m.m. fr.o.m. 2016-01-01

Regionfullmäktiges valberedning 2016-11-28

Protokoll

Vb § 1
Förslag på val av ledamöter, ersättare och revisorer i styrelser, bolag,
föreningar, stiftelser m.m. fr.o.m. 2016-01-01
Valberedningen tog till behandling upp förslag till val av ledamöter, ersättare, revisorer
m.m. i styrelser, stiftelser, bolag, föreningar m.m. som skall förrättas av
regionfullmäktige vid dess decembersammanträde 2016. Förteckning över aktuella val
hade upprättats av ledningskontoret.
Valberedningens förslag för beslut i regionfullmäktige
•

Förslag till val framgår av bilagan .

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Valberednings förslag till val i RF dec 2016
________________________________________________________________________________

GOTLANDS ENERGI AB
Mandatperiod: 2017/2018

Ombud till årsstämman:
S

Björn Jansson, Korpklintsvägen 15 lgh 1101, 621 41 Visby

Ersättare för ombudet vid årsstämman:
S

Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Visby

Ledamöter i delegation för samråd vid årsstämman:
S
M
C

Mikael Nilsson, Eugeniagatan 10, 621 46 Visby
Simon Härenstam, Ullgarnsvägen 7, 621 53 Visby
Eva Nypelius, Lokrume Nyplings 337, 621 74 Visby

Ledamöter i styrelsen (nominering till bolagsstämman)

MP Isabel Enström, Brunnsgatan 5, lgh 1001, 621 46 Visby
C
Stefan Nypelius, Bro Tors 110, 621 73 Visby

Ersättare i styrelsen: (nominering till bolagsstämman)
S

M

Conny Kristensen Gahnström, Lilla Skräddargården 7, 621 53 Visby
att inträda vid förhinder för Isabel Enström
Mats Hedström, Strandvägen 7, 624 48 Slite
att inträda vid förhinder för Stefan Nypelius

Lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem

Ersättare för lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

GOTLANDS ELFÖRSÄLJNING AB

Ledamot i styrelsen:
S

Johnny Wiberg, Källunge Skällhorns 161, 621 71 Visby

Ersättare i styrelsen:
C

Lars Thomsson, Vänge Nickarve 253, 622 36 Romakloster

GOTLANDS ELNÄT AB (f.d. Gotlands Energientreprenad AB)

Ledamot i styrelsen:

MP Isabel Enström, Brunnsgatan 5, 621 46 Visby

Ersättare i styrelsen:
C

Stefan Nypelius, Bro Tors 110, 621 73 Visby

1

Valberednings förslag till val i RF dec 2016
________________________________________________________________________________

ALMI FÖRETAGSPARTNER GOTLAND AB
Mandatperiod: 2017/2018

Ombud till bolagstämman:
S

Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta

Ersättare för ombud till bolagsstämman:
S

Mikael Nilsson, Eugeniagatan 10, 621 46 Visby

Ledamöter i samrådsdelegation vid bolagsstämma:
S
C
M

Bo Björkman, Korpklintsvägen 15, 621 41 Visby
Lars Thomsson, Vänge Nickarve 253, 622 36 Romakloster
Simon Härenstam, Ullgarnsvägen 7, 621 53 Visby

Ledamöter i styrelsen: (Nominering till bolagsstämman)
S
C

Björn Jansson, Korpklintsvägen 15 lgh 1101, 621 41 Visby
Eva Nypelius, Lokrume Nyplings 337, 632 74 Visby
Maria Ahlsten, S:t Hansgatan 5, 621 57 Visby

Lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
C

Barbro Hejdenberg Ronsten, Kastanjegatan 16, 621 44 Visby

STIFTELSER SOM FÖRVALTAS AV REGIONSTYRELSEN
Mandatperiod: 2017

Grupp 1

Stiftelsen för understöd åt nödställda sjuka i staden
Stiftelsen för Hilma och Axel Gustafssons minne
Drottning Christinas stiftelse
Stiftelsen för julgåva i Visby
Stiftelsen för extra kaffebjudningar på Göransgården
S A Petterssons stiftelse

Revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för revisor:
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem

Grupp 2

Stiftelsen för Gotlands Norra Härads Tingshusbyggnadsskyldige
Samstiftelsen för Tallbackens sjukhem. (F.d. Stiftelsen för Follingbo sjukhus)
Mariahemmets samstiftelse
Samstiftelsen för premier till elever på Lövsta landsbygdsgymnasium
Hjalmar Westergård-Roos stiftelse

Revisor:

MP Björn Möller, Sanda Prästgården 222, 623 79 Klintehamn

Ersättare för revisor:
S

Ann-Marie Karlsson, Styrmansgatan 293, 621 51 Visby
2

Valberednings förslag till val i RF dec 2016
________________________________________________________________________________

Grupp 3

Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse
Gotlands kommuns sociala samstiftelse
Tullförvaltare Rudolf Odins stiftelse
Elsa Berglunds stiftelse
Sjukvårdens samstiftelse
Viktor och Therese Gyllenhammars stiftelse
Alma Bobergs stiftelse
Stiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor
Carl Degermans stiftelse
Stiftelsen Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond
Katarina och Ann-Marie Mårtenssons Minnesfond
Stiftelsen Konsul Otto Åkermans Hem (Förvaltas av socialnämnden)

Aukt revisor:

Lars Wallén, PwC Sverige, 113 97 Stockholm

Ersättare för aukt revisor:

Alexander McGuire, PwC Sverige, 113 97 Stockholm
REGION GOTLANDS SAMFÖRVALTADE STIFTELSER – Årsredovisning Grupp 1+2
Mandatperiod: 2017

Revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för revisor:
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem

HILMA OCH AXEL GUSTAFSSONS MINNE
(Ledamöterna skall representera industrin, hantverket och handeln)
Mandatperiod: 2017-2019

Ledamöter i styrelsen:

S
S
M

Thomas Klang, Roma Busarve 633, 622 54 Romakloster
Kenneth Nygren, Bogegatan 109, 621 43 Visby
Roger Wärn, Box 50, 623 15 Stånga

Sammankallande : Thomas Klang

STIFTELSEN OTHEMS MAGASINKASSA
Mandatperiod: 2017-2019

Ledamöter i styrelsen:
S
C

Jan-Håkan Lindqvist, Åldermansgränd 6, 624 48 Slite
Erland Gardell, Othem Långome 630, 624 46 Slite

Revisorer:

S
C

Kjell-Arne Lundin, Othem Othemars 233, 624 46 Slite
Sture Gardell, Grubbens väg 5, 624 49 Slite
3
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STIFTELSEN GOTHEMS STRANDBAD
(Enligt reglementet bör ledamöterna vara bosatta i Gothem)

Ledamöter i styrelsen: 2017—2019
S
C

Gerty Holmstedt, Gothem Botvalde 572, 624 30 Slite
Gunnel Jakobsson, Gothem Fjärdinge 450, 624 30 Slite

Revisor:
M

Ove Silvén, Gothem Västerbjers, 620 30 Slite

Ersättare för revisor:
S

Kjell-Åke Wahlström, Varpstigen 6, 624 49 Slite

STIFTELSEN BERGMANCENTER PÅ FÅRÖ (Ingen mandatperiod angiven)

Ledamot i styrelsen:
S

Bo Björkman, Korpklintsvägen 15, 621 41 Visby

VISBY INTERNATIONELLA TONSÄTTARCENTRUM
Mandatperiod: 2017-2018

Ledamot i styrelsen:
Vakant

Ombud till representantskapsmötena:
S

Conny Kristensen Gahnström, Lilla Skräddargatan 7, 621 53 Visby

Ersättare för ombudet till representantskapsmötena:
M

Margareta Benneck, Västerhejde Nunnesiken 521, 621 99 Visby

GOTLANDS TEATERFÖRENING
Mandatperiod: 2017

Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

GOTLANDSFONDENS RÄKENSKAPER
Mandatperiod: 2017

Revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för revisor:
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem

4
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STIFTELSEN MEDELTIDSVECKAN
Mandatperiod: 2017

Ledamot i styrelsen:
S

Bo Björkman, Korpklintsvägen 15 lgh 1003, 621 41 Visby

Ersättare i styrelsen:
M

Stefan Wramner, Birgers gränd 4, 621 56 Visby

Ombud till årsmötet:
S
C

Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta
Hans Klintbom, Vibble Vävaregatan 11, 622 59 Visby

Ersättare för ombuden vid årsmötet:
S

Kjell Pettersson, Bulverksvägen 5, 624 44 Tingstäde
att inträda vid förhinder för Björn Jansson.

M

Inger Harlevi, Valdemarsgatan 9, 621 45 Visby
att inträda vid förhinder för Hans Klintbom.

STIFTELSEN NORRLANDA FORNSTUGA
Mandatperiod: 2017

Revisorer:
S
C

Gerty Holmstedt, Gothem Botvalde 572, 624 30 Slite
Ingemar Nyström, Kräklingbo Stenstugu 511, 623 70 Katthammarsvik

Ersättare för revisorerna:
S

Olav Lindahl, Gothem Paradisvägen 11, 624 30 Slite
att inträda vid förhinder för Gerty Holmstedt

M

Lena Simonsson, Korsgränd 5, 621 56 Visby
att inträda vid förhinder för Ingemar Nyström

FÖRENINGEN HEMSEGÅRDEN
Mandatperiod: 2017

Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

STÅNGA IDROTTSFÖRENING
Mandatperiod: 2017

Revisor:
C

Hans Olsson, När Hallbjänne 504, 623 48 Stånga

Ersättare för revisor:
S

Leif Dahlby, Haga Tvärgränd 6, 621 50 Visby
5
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WISBY RIDKLUBB
Mandatperiod: 2017

Revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för revisor:
L

Lotta Jakobson, Lye Mannegårde 170, 623 61 Stånga

SCIENCE PARK GOTLAND

Revisor: 2017
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

Ersättare för revisor: 2017
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-12-19

Handlingar till

Ärende 29

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
• N.N:s medborgarförslag om kostnader för barn/ungdomar med placering i
familjehem på fastlandet. (inkom 2016-10-25) RS 2016/688
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-12-19

Handlingar till

Ärende 29

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

Innehåll

• Britt Ohlssons medborgarförslag om att det även ska finnas rökdykningskompetens på norra och södra Gotland. RS 2014/280
•
•

Tekniska nämnden 2015-12-15, § 283
Medborgarförslag (inkom 2014-05-16)

•

Tekniskanämnden 2016-03-23, § 56

• Bengt Brolins medborgarförslag om säkerheten på södra hällarna. RS 2014/413
• Medborgarförslag (inkom 2014-07-29)
• Marlene Jonssons medborgarförslag om telefonjourer dygnet runt samt
stödgrupper för anhöriga till patienter med självskadebeteende. RS 2014/425
•
•

Socialnämnden 2015-04-29, § 69
Medborgarförslag (inkom 2014-08-05)

•

Tekniska nämnden 2015-12-15, § 284

• Gunnlög Köhns medborgarförslag om att förlänga sommarhämtningen av
sopor på Fårö till efter Fårönatta. RS 2014/507
• Medborgarförslag (inkom 2014-09-09)
• Barbro Lindströms medborgarförslag om att skolklasser t.o.m. årskurs 3 ska få
åka buss utan kostnad med kollektivtrafiken. RS 2015/277
•
•

Tekniska nämnden 2016-03-23, § 61
Medborgarförslag (inkom 2015-04-27)

•

Socialnämnden 2016-02-10, § 24

• Ulla Nilssons medborgarförslag om krav på att vikarier i äldreomsorgens
sjukvård har utbildning. RS 2015/483
• Medborgarförslag (inkom 2015-08-11)

• Sören Tillbergs medborgarförslag om individanpassat brandskydd för utsatta
riskgrupper. RS 2015/486
•
•

Socialnämnden 2016-02-10, § 25
Medborgarförslag (inkom 2015-08-13)

•

Barn och utbildningsnämnden 2016-06-14, § 66

• Lina Lindvalls medborgarförslag om att tillfälligt öppna Halla skola när
elevantalet ökar för Vänge skolområde. RS 2015/504
• Medborgarförslag (inkom 2015-08-26)
• Lina Lindvalls medborgarförslag om att inte sälja Halla skola innan
lokalbehov för Vänge och Roma skola är tillgodosedda. RS 2015/607
•
•

Barn och utbildningsnämnden 2016-06-14, § 67
Medborgarförslag (inkom 2015-08-26)

• Håkan Olssons medborgarförslag om att lägga ner skolor på landsbygden.
RS 2015/760

•

Barn och utbildningsnämnden 2016-06-14, § 68

• Medborgarförslag (inkom 2015-11-30)
• Gunnar Petterssons medborgarförslag om att återställa de utdikade
våtmarkerna. RS 2016/391
• Regionstyrelsen 2016-10-27, § 248
• Medborgarförslag (inkom 2014-06-01)
• Peter Åbergs medborgarförslag om bolagisering av folktandvården.
RS 2016/205

• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-16, § 295
• Medborgarförslag (inkom 2016-03-21)
• Mats Englunds medborgarförslag om att flytta trygghetspunkten i Roma till
f.d. vårdcentralens lokaler. RS 2016/310
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-16, § 294
• Medborgarförslag (inkom 2016-04-28)

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-12-15

TN §

283

Medborgarförslag. Att rökdykningskompetens ska finnas
på norra och södra Gotland samt att räddningsvärnen
åter blir deltidsstationer

AU §

184

TN 2014/1861

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Medborgarförslaget avslås

•

Britt Ohlsson föreslår i ett medborgarförslag att:
(regionsfullmäktige) Skall besluta att det även skall finnas rökdykningskompetens på
norra och södra Gotland utöver de nuvarande i Visby, Klintehamn och Hemse samt att
räddningsvärnen åter blir deltidsstationer.
Hon motiverar förslaget att:
Årligen förolyckas personer vid bostadsbränder. Det skall inte sättas en prislapp på människoliv, vilket
har skett genom att inte kalla redan utbildade rökdykare till stipulerade kontroller. Detta
medborgarförslag uppdrogs åt undertecknad i samband med SPF:s årsmöte.
Regionfullmäktige antog ett nytt handlingsprogram för lagen om skydd mot olyckor den
16 december 2013.
Där anges att det skall finnas rökdykare i Slite, Hemse, Klintehamn och Visby.
Samhällsbyggnadsförvaltningen håller på att rekrytera och utbilda personal för att
uppfylla kraven i handlingsprogrammet. Från och med januari 2015 finns rökdykare på
ovanstående orter.
I handlingsprogrammet framgår det att nivån på våra brandstationer skall vara
oförändrad vad det gäller brandvärn eller deltidsstationer.
___
Protokollsutdrag
RS
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSL
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2011 -05- 1 6
REGION GOTLAND

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

Skall besluta att det även skall finnas
rökdykningskompetens på norra och södra Gotland
utöver de nuvarande i Visby.Klintehamn och Hemse
samt att räddningsvärnen åter blir deltidsstationer.
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.

Årligen förolyckas personer vid bostadsbränder. Det
skall inte sättas enprislapp på människoliv, vilket har
skett genom att inte kalla redan utbildade rökdykare
till stipulerade kontroller.Detta medborgarförslag
uppdrogs åt undertecknad i samband med SPF:s
årsmöte.
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]
Q

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Namnteckning — 7

Datum

2014-05-08

<%<^
Namnfortydligande

j-,
^fe^-

Britt Ohlsson
Fårö Svens 1933
Postadress
624 66 Fårö
E-postadress
04982241 64@telia.com
Adress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Tekniska nämnden 2016-03-23

TN §

56

Protokoll

Medborgarförslag. Säkerhet på Södra Hällarna

Au § 17
TN 2014/2912
TKF 4 februari 2016

Tekniska nämndens beslut


Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens bedömning.



Bengt Brolin föreslår i ett medborgarförslag att runt utloppet vid det gamla avloppet från
Visborgsområde finns det en smal inskärning i berget som borde förses med skyddsräcke.
Att de fem nergjutna stolprester, som sticker upp 15-20 cm tas bort. Han menar att de kan
skada både folk och djur.
Bedömning
De fem nergjutna stolparna är åtgärdade.
För att säkerställa att ingen ramlar ner i utloppet placeras stora stenar runt området, detta
åtgärdas inom 2 månader.

___
Protokollsutdrag
RS+handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Region

MEDBORGARFÖRSCM?

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

20U -08- O 5
REGION GOTLAND

Förslaget
SMv bfr kortfattat vad du anser att regionfulm^
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Skriv hår 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 diaman 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 intemerpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

D?]
F~]

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

A<
Adress
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E-postwhtss
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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-12-15

TN §

284

Medborgarförslag. Förläng sommarhämtningen av
sopor på Fårö till efter Fårönatta

AU §

185

TN 2014/2916

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås, men kommer att beaktas i nästkommande översyn av
avfallsföreskrifter och avfallstaxa.

•

Förvaltningen får i uppdrag att se på möjligheten att ta emot sopor i gröna säcken
vid Fårönatta.

Gunnlög Köhn föreslår i ett medborgarförslag att:
Förlänga sommarhämtningen på Fårö till efter Fårönatta. Det handlar om ytterligare en
hämtning och en förlängning med 2 veckor. Hon motiverar att:
Fårönatta är välbesökt och bidrar till en förlängning av säsongen för de som bedriver en verksamhet och
som har stugor där. Som det är idag måste man ta med sig soporna till Visby där man kan lämna
betalsäcken vilket inte är trevligt att resa med i bilen. Smidiga Gotland upp till bevis och gör denna
förlängning så löser ni ett stort problem.

Bedömning
Omfattningen av behovet med förlängd hämtningsperiod för fritidshus är inte fastställt.
Förslaget kräver en förändring av gällande avfallsföreskrifter och avfallstaxa.
Renhållningstjänsterna kan utformas och anpassas till behovet för olika hämtningsområden
eller bebyggelsetyper. Vid förändring av tjänster och abonnemang är det av stor vikt att
bedöma behovet och nyttan som helhet för berörda fastighetsägare och
nyttjanderättshavare. Behovet bör även ställas i relation till miljöeffekter och kostnader för
tjänsterna som belastar renhållningskollektivet.
Teknikförvaltningen undersöker trenden över en längre tid av flera år genom att bland
annat följa omfattningen av hämtningen, antal budningar de aktuella veckorna och
mottagna avfallsmängder vid återvinningscentraler i syfte att fastställa behovet med
förlängd hämtningsperiod eller andra åtgärder.
Förvaltningens samlade bedömning är att medborgarförslaget ska avslås, men beaktas i
nästkommande översyn av avfallsföreskrifter och taxa.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-12-15

Forts § 284
___
Protokollsutdrag
RS
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tekniska nämnden 2016-03-23

TN §

61

Protokoll

Medborgarförslag, att skolklasser t.o.m. årskurs 3 ska få
åka buss utan kostnad med kollektivtrafiken

Au § 24
TN 2015/1687
TKF 10 februari 2016

Tekniska nämndens beslut


Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Medborgarförslaget avslås.



___
Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslås att skolklasser ska kunna åka gratis i kollektivtrafiken i
stadstrafiken. Det är främst lärare på Gråboskolan som önskar att eleverna ska få åka gratis
i stadstrafiken för att åka in till stan.
Bedömning
Teknikförvaltningen ger avslag på medborgarförslaget. I dagsläget finns bussiga kortet som
gäller för resor på landsbygden. Resor som görs vid skoltid inom stadstrafiken är inget som
anses kunna finansieras av kollektivtrafiken på Gotland.
___
Protokollsutdrag
RS, förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2015 -04- 2 7
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.
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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
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Förslagsställare m. m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning
Namnförtydligande

Postadress

P/as?

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Socialnämndens sammanträde 10 februari 2016

Protokoll

SON § 24
Medborgarförslag. Krav på att vikarier i äldreomsorgens sjukvård har
utbildning
SON 2015/375
- Tjänsteskrivelse 1 februari 2016

Socialnämndens beslut


Socialnämnden anser medborgarförslaget besvarat med förvaltningens skrivelse.

Ett medborgarförslag från Ulla Nilsson lämnades över från regionfullmäktige till
socialnämnden den 7 september 2015. Ulla Nilssons förslag är att ställa krav på att
sommarvikarier inom äldreomsorgen ska ha utbildning.
Förvaltningen svarar i en skrivelse att vid all rekrytering av medarbetare till äldreomsorgen, även av vikarier till sommaren, söks i första hand undersköterskor. Det står
också i annonserna om sommarvikarier. På sommaren, när alla ordinarie medarbetare
ges möjlighet till semester, finns behov av över 500 vikarier till verksamheterna. Till
det finns det inte tillräckligt med utbildade vikarier, vilket innebär att man även har
vikarier som saknar undersköterskekompetens. Förvaltningen har därför två semesterperioder då verksamheterna bemannas med hälften ordinarie personal och hälften
vikarier.

Expedieras

Ulla Nilsson, Gisslause 24122, 624 53 Lärbro
Karl Risp, SOF
Registrator RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

MEDBORGARFÖRSLAG

.

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

Namnteckning
Namnlbrtydligande

Adress
Postadress

2^ 5'J
E-postadress

n, c

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

Sidan 1 av 2

Socialnämndens sammanträde 10 februari 2016

Protokoll

SON § 25
Medborgarförslag. Individanpassat brandskydd för utsatta riskgrupper
SON 2015/376
- Uppdrag 1 februari 2016

Socialnämndens beslut


Socialnämnden anser medborgarförslaget besvarat med förvaltningens skrivelse.

Ett medborgarförslag från Sören Tillberg lämnades över från regionfullmäktige till
socialnämnden den 7 september 2015. Sören Tillbergs förslag är att tillsätta eller
återuppta en arbetsgrupp bestående av räddningstjänst, hemtjänst, fastighetsägare och
brukare för att arbeta aktivt och skjuta till resurser för ett individanpassat brandskydd
för brukarna.
Förvaltningen svarar i en skrivelse att det i dagsläget inte är aktuellt med ett individanpassat brandskydd utifrån de exempel som beskrivs i medborgarförslaget. Förvaltningen har gett kvalitets- och utvecklingsavdelningen i uppdrag att inleda ett samarbete
med räddningstjänsten.

Expedieras

Sören Tillberg, Aurvägen 5, 624 62 Fårösund
Karl Risp, SOF
Registrator RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2015 -08- 1 3
REGION GOTLAND

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

Individanpassat brandskydd för utsatta riskgrupper
såsom äldre, funktionshindrade samt personer med
missbruks-beroende-eHer psykiska problem.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

l Region Gotlands handlingsprogram för skydd mot
olyckor,skadeförebyggande verksamhet(2003:778)
skriver man bl.a. att utveckla brandskyddet mot
äldre och funktionshindrade, l dag finns nya tekniska
lösningar som inte har prövats i någon omfattning på
Gotland.
För mer information se bifogad bilaaa.
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.ni.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2015-08-11

Namnteckning
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Namnförtydligande

^»

Sören Tillberq
Adress

Aurväqen 5
624 62 Fårösund
soren.tillberq@qmail.com

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Bilaga. Medborgarförslag Sören Tillberg.

En vision och tydliga mål är förutsättningar för att lyckas i arbetet med att stärka
brandskyddet för den enskilda människan.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB) mål och visionsbeskrivning i nationell strategiför
stärkt brandskydd.
Vision
Den vision för brandskyddsområdet som formulerats i strategin lyder "Ingen ska omkomma eller skadas
allvarligt till följd av brand."
Mål

Målen är en utgångspunkt för arbetet både på lång och kort sikt. De mål som gäller fram till 2020 är:
•

Antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minskas med minst en tredjedel
till år 2020.

•

Medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av brand ska
öka.

•

Andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka.

Bakgrund
Samhällets inriktning är att äldre personer och personer med vissa funktionsnedsättningar ska ha
möjlighet att bo kvar i sin bostad så länge som möjligt och få individuellt anpassat stöd i form av vård,
omsorg, hjälpmedel och anpassning av bostaden. Det brandskydd som bygglagstiftningen ställer krav på
i ordinärt boende förutsätter att den boende själv kan agera och sätta sig i säkerhet i händelse av brand
det innebär att det finns behov av att även anpassa brandskyddet efter individens förutsättningar. Detta
görs i varierande omfattning i landets kommuner, och är en fråga som behöver belysas och föras upp på
agendan för förvaltningar och aktörer i kommunerna.
Det sker i genomsnitt 100-110 dödsbränder per år i Sverige och cirka 90 procent av dem inträffar i
bostäder. Personer i åldersgruppen 65 år eller äldre är överrepresenterade i dödsbränder och det är
vanligt att de omkomna har någon form av funktionsnedsättning. Rökning orsakar nästan en tredjedel
av dödsbränderna.
Om utvecklingen fortsätter och inga särskilda åtgärder vidtas visar trenden att bostadsbränderna
kommer att bli fler och att antalet döda i bostadsbränder riskerar att öka med drygt en tredjedel till år
2050. Bedömningen grundar sig på SCB:s befolkningsprognos avseende ökningen av antalet äldre och en
oförändrad risk för dödsbränder.
För att kunna stödja enskilda och erbjuda en inventering och individanpassning av brandskyddet behövs
någon form av kontaktyta mellan kommunen och den enskilde. Insatserna riktats lämpligen främst mot
personer som av olika anledningar är mer utsatta för och vid bränder.

Bilaga. Medborgarförslag Sören Tillberg.

Beslut och politisk förankring

All kommunal verksamhet är politiskt styrd. Det är därför viktigt att redan inledningsvis involvera
politikerna i berörda nämnder så att planerna på utvecklingsarbetet förankras i enlighet med de rutiner
som finns i kommunen. Den politiska förankringen är också en förutsättning för att projektet ska få ett
tydligt uppdrag, rätt mandat och tillräckliga resurser så att det efter hand även kan bli en naturlig del av
kommunens breda systematiska säkerhetsarbete.
Enligt LSO har kommunen en skyldighet att vidta åtgärder för att förebygga bränder och skador till följd
av bränder så att människors liv och hälsa skyddas (LSO 3 kap. l §). Kommunen behöver därmed arbeta
proaktivt och hjälpa de personer som själva inte kan ordna ett tillräckligt gott brandskydd. Det ligger i
kommunens intresse att bränder inte uppstår och att kommuninvånarna har ett tryggt boende.
Speciellt anpassad släckutrustning

l Sverige larmas Räddningstjänsten till cirka 6000 bostadsbränder varje år. En konsekvens av dessa
bränder är att cirka 100 människor omkommer på grund av att de inte lyckas ta sig ur de brandhärjade
byggnaderna samtidigt som runt 1000 personer skadas mer eller mindre allvarligt. Vanligast är att brand
uppstår i det egna hemmet och 70 % av de som dör i bränder tillhör tydliga riskgrupper i samhället.
Dessa grupper av människor har ett förhöjt riskbeteende samtidigt som de har svårt med
egenutrymning på grund av olika handikapp, funktionsnedsättningar, missbruk eller ålder.
Brandvarnare och handbrandsläckare kan vara livsavgörande vid bostadsbränder men är ofta
otillräckliga brandskydd för nämnda grupper. Som en konsekvens av det finns det en helt ny typ av
automatisk och mobil boendesprinkler som snabbt och enkelt kan installeras i befintliga boendemiljöer.
Detta utan att det medför lika stora ingrepp som vid efterinstallation av fasta sprinklersystem.
Mobil boendesprinkler
En portabel eller mobil boendesprinkler är ett släcksystem som kan släcka eller begränsa en brand i en
del av en bostad. Mobil sprinkler är särskilt bra för de som inte själva kan ta sig ut om en brand skulle
uppstå. Sprinklern är tänkt som ett förstärkt brandskydd för befintliga boendemiljöer. Fler än 1300
enheter har levererats och mer än 100 dokumenterade aktiveringar har rapporterats vilket innebär att
många liv räddats och att skador på byggnader förhindrats.
Montering och installation
Sprinklern är portabel som betyder att den kan flyttas när
omständigheter och behov ändras. Grundutförandet ger ett aktivt
brandskydd över en rumsyta på upp till max 30 m2. Men kan även
fås med två munstycken vilket dubblerar skyddsytan (se bild).
Dimsprinklertekniken som används fyller rummet med
vattendimma vilket bekämpar branden effektivt samtidigt som
vattenskador på fastighet och inventarier begränsas till ett
minimum.
Aktivering sker tidigt i brandförloppet vilket snabbt förhindrar brandutvecklingen och medför att
chansen att överleva ökar drastiskt för de boende. Riskerna vid en räddningsinsats kan också reduceras

Bilaga. Medborgarförslag Sören Tillberg.

då branden hålls tillbaka under utryckningstiden och förenklar räddningsarbetet på ett radikalt sätt.
Systemet kan även anslutas till olika larmsystem såsom befintliga brand och/eller trygghetslarm samt
förses med en mängd andra tillvalsfunktioner.

Antalet döda per 100 000 invånare (1999 - 2013)
2,50
2,00
1,50
1,00
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Mitt Förslag:
Tillsätt eller återuppta (för enligt uppgift har det funnits) en arbetsgrupp som bland andra representeras
av räddningstjänst, socialtjänst, hemtjänst, fastighetsägare, nyttjanderättsinnehavare som arbetar aktivt
med individanpassade brandskydd för de grupper i samhället som genom ålderdom, funktionshinder
eller annan psykisk ohälsa inte kan agera eller utrymma sig själv i händelse av brand. Det är av stor vikt
för samhället att ALLA kommunens invånare (individen och dess anhöriga) kan känna sig trygga oavsett
om det är i sitt privata boende, behovsprövat boende eller på ett vårdboende (demens/ålderdomshem).
Det råder ingen tvekan om att det är inom dessa grupper man skall rikta betydligt mer resurser i form av
information och införskaffa tekniska lösningar som räddar människors liv. Exempel på hjälpmedel inom
dessa grupper är mobil boendesprinkler, rökförkläde, självslocknande cigaretter, flamsäkra sängkläder
och spisvakt.
Planera, budgetera och avsett resurser inom respektive förvaltning och aktör för ett långsiktigt aktivt
brandskyddsarbete och som fastställs i kommande handlingsprogram där en "nollvision" i antalet
omkomna i bränder utgör en utgångspunkt.

Referenser:
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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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 Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande
Adress
Postadress

Gotlands kommun - blankett för medborgarförslag 2004-06-17
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 VISBY
Telefon 0498-26 90 00
Webbplats www.gotland.se
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GOTLANDS
KOMMUN

Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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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 Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare in.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum
Namnförtydligande
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 VISBY
Telefon 0498-26 90 00
Webbplats www.gotland.se
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621 81 VISBY

Z015 -11REGION 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.
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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
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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
Namnförtydligande
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-10-27

RS § 248

Medborgarförslag. Återställ de utdikade
våtmarkerna

RS 2016/391
AU § 253

Regionstyrelsens beslut

•

Medborgarförslaget anses besvarad med ledningskontorets skrivelse.

Gunnar Pettersson föreslår att Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland startar
arbetet med att återställa en del av de utdikade våtmarkerna på Gotland så snart som
möjligt.
Ledningskontoret delar förslagsställarens bild av att det finns gott om målsättningar i
både EU:s och Sveriges miljöpolitik, som borde göra det attraktivt att återställa en del
av de utdikade våtmarkerna.
Att återskapa våtmarker – av vilka det finns en mängd olika typer – är i hög grad en
markägarfråga. Myndigheter kan skydda befintliga våtmarker genom att inrätta
exempelvis naturreservat eller stimulera markägare att anlägga våtmarker, t ex genom
olika våtmarksstöd. Staten – eller för den del Region Gotland – har dock inga
möjligheter att ålägga markägare att återskapa våtmarker.
Ledningskontoret noterar att LRF Gotland tagit initiativ till en dialog med
Länsstyrelsen kring en stor översyn av markavvattningen på Gotland. Troligtvis är
det i denna dialog frågan kring återställning av vissa våtmarker bäst drivs och
utvecklas.
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås med motiveringen att
tekniska förvaltningen redan har uppdraget att utreda vilka kvalitativa förändringar
som kan uppstå vid anläggande av våtmarker intill dricksvattentäkter samt att frågan i
första hand bör drivas av markägarna i samspel med den tillståndsgivande
myndigheten, länsstyrelsen.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2016-06-01
Ledningskontoret 2016-09-16
Skickas till
Förslagsställaren

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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

fx~|
! |

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.
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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

Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-11-16

HSN § 295

Medborgarförslag. Bolagisering av
folktandvården

HSN 2016/224
HSN-AU § 289

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Medborgarförslaget innebär att ett aktiebolag skall bildas för att överta verksamheten
inom Folktandvården på Gotland. Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget
avslås.
Bedömning

Förvaltningen instämmer i att aktiebolagsformen ger vissa fördelar, särskilt för
verksamheter med tydliga uppdrag och där intäkterna utgör en stor del av ekonomin
och därmed incitamentet. Inrättande av ett aktiebolag innebär dock en mycket
omfattande process med överföring av anställningar, fördelning av tillgångar i form
av utrustning och skulder t ex i form av pensionsskuld. De med denna process
förenade kostnaderna innebär att flera år av positivt resultat krävs innan man når
break-even. Det förefaller också som de eventuella fördelarna framförallt uppnås
internt, inte nödvändigtvis i form av patientnytta. Pågående utredning om indelning
av landet i färre regioner kan innebära att frågan om ändrad organisation för
folktandvården åter aktualiseras. Ett rimligt utfall i ett sådant läge är att
folktandvården på Gotland inordnas i det aktiebolag som idag ansvarar för
folktandvård inom Stockholms läns landsting. Mot ovanstående bakgrund avstyrker
förvaltningen medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 17 oktober 2016
Medborgarförslag från Peter Åberg
RFs beslut om överlämnande till hälso- och sjukvårdsnämnden
Skickas till
Regionfullmäktige
Peter Åberg, förslagsställare

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2016 -03- 2 1
REGION GOTLAND

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

Bolagisering av Folktandvården
Se bifogad bilaga

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 bifogad bilaga

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

2016-03-17

Napfnteckaing

fl

\
Peter Åberg
Gnisvärdsvägen 13
622 65 Gotlands Tofta
kakkir@gmail.com
Namnförtydligande

Adress

Postadress

E-postadress
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Till

Gnisvärd 2016 03 17

Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

Sparförslag för Region Gotland

Bolagisera Folktandvården till "Folktandvården AB"
Inledning
Idag har ett flertal Landsting/Regioner bolagiserat sin Folktandvård med framgång ( Stockholm 2000). Det finns idag ingen anledning att Region Gotland ska driva Folktandvården i nuvarande form.
Däremot finns all anledning se en bolagisering som både ett sparförslag för Regionen liksom fördelar
för Folktandvården och dess personal. Regionen har även fortsättningsvis kontrollen över
Folktandvården AB med detta förslag.
Vad jag föreslår är att Folktandvården blir ett av Regionen helägt aktiebolag. Varför då detta?
Bakgrund

l
Folktandvården bildades 1938 efter ett riksdagsbeslut för att tand om barn o så småningom de
mindre bemedlade i samhället, l dag är detta inte aktuellt då det som bekant finns en
tandvårdsförsäkring och fri barntandvård ( Landstingssubventionerad). Tandvården kan utföras av
både Folktandvård och andra aktörer.
Folktandvården Gotland ingår idag i Hälso o Sjukvården. Folktandvården ska enligt ovan finansieras
nästan helt av patienter och Försäkringskassa (Staten). En mycket liten del av Folktandvårdens
specialisttandvård ska ses som sjukvård, nämligen en del av den käkkirurgiska verksamheten. (
Trauman, ortognat kirurgi etc) och därmed finansieras som sjukvård av Regionen. Detta är väl
reglerat av statliga beslut och gäller sedan många år.
Övriga patientgrupper! Led i sjukdomsbehandling, nödvändig tandvård med ev någon mer grupp)
där patienten betalar besöksavgift som i sjukvård ska Regionen finansiera , behandlingen ska
prövas i Regionens Beställarenhet och därefter utföras av privat vårdgivare eller Folktandvård .
Likaså är barntandvården redan idag reglerad med "tandpeng" per barn som utbetalas av Regionen
oavsett vården utförs av privat vårdgivare eller Folktandvård.

Dvs ekonomiskt/finansiellt är det bara en liten del av den käkkirurgiska verksamheten som ska
tillhöra sjukvården och därmed finansieras som sådan. Hela övriga Folktandvården ska finansieras via
tandvårdsförsäkring, patientavgifter och i vissa specifika fall via Beställarenheten på lika villkor som
den privata vården.
Därmed finns ingen anledning att Folktandvården drivs direkt av Region Gotland inom Hälso o
Sjukvårdförvaltningen.

Med hänvisning till punkt l ska all verksamhet inom "Folktandvården AB" finansieras av dess
intäkter. Personalärenden inkl anställningar, annonseringar , löner, inhyrda konsulter o dess
kostnader, kurser, personalvård, sammanträden, lokaler enl marknadsanpassad hyra, investeringar i
utrustningar, pensioner mm.

Ett rimligt avkastningskrav ställs på Folktandvården AB, tex 7%. Del av vinst utöver detta kan
fördelas till Folktandvården AB:s personal vid årets slut. Vinsten går till ägarna, dvs Region Gotland.

Region Gotlands politiker har full insikt l Folktandvården AB via Regionens 100 % ägande. De valda i
Folktandvården AB:s styrelse får förståelse för kostnaderna/intäkter och kommer marknadsanpassa
patienttaxan så den täcker alla kostnader för "Bolaget". Taxan kommer dock som nu tas av
Regionfullmäktige.

5
Region Gotlands Beställarenhet för tandvård ska finnas kvar inom Regionen.

Fördelar
Regionen får en inkomstkälla
Bättre och enklare kontroll av Regionens pengar när Folktandvården AB får en egen ekonomi. Bara
mindre del av Käkkirurgin ska finansieras direkt av Regionen. Folktandvården AB övriga intäkter ska
fås från patienter, försäkringskassa och Beställarenheten, dvs likställas med andra vårdgivare.
Folktandvården AB:s taxa kommer att anpassas till en nivå som krävs för att finansiera verksamheten
och ge en viss avkastning.
Personalen inom FTV AB får morötter i form av ta del av vinst utöver 7 %, löner kan
marknadsanpassas enklare. Kurser/utbilding för alla anställda. Större möjligheter påverka sin vardag.
Administrationen som sköts av Regionen minskar. Folktandvården AB ska sköta sin egen
administration alternativt hyra in tjänster för detta.
Mer konkurrensneutralt mot nuvarande annan tandvård.

Regionen har kontroll över Folktandvården AB
Möjligheter att fondera vinster till kommande år?
Få en likviditet i Folktandvården AB alt vinst gå in till sjukvården?

Nackdelar

Inledningsvis krävs en genomlysning av vad som helt ska finansieras av Regionen. ( Del av
käkkirurgin) Kanske man helt enkelt för över en liten del av käkkirurgin til! ÖNH block, dvs trauman
och vissa andra ingrepp som ska ses som sjukvård och där man redan idag har vinst av samarbete.
Då det endast kan röra sig om mindre del av käkkirurg tjänst går det lösa på flera sätt.
Slutord
Jag skulle gärna vara med och delge av mina idéer och erfarenheter i en ev kommande
diskussionsgrupp eller liknande då detta känns både genomförbart och spännande Förslaget ska ses
som en positiv input för att förändra till det bättre både för personal och för Regionens ansträngda
ekonomi.
Jag har skrivit relativt detaljerat men naturligtvis finns flera frågeställningar som måste diskuteras.

Vid datorn

Peter Åberg
G n is värds vägen 13
622 65 Gotlands Tofta

Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-11-16

HSN § 294

Medborgarförslag. Flytta trygghetspunkten vid
Romas äldreboende till f d Roma vårdcentrals
lokaler och uppgradera den till en ordinär
distriktssköterskemottagning

HSN 2016/350
HSN-AU § 288

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden avslår medborgarförslaget i enlighet med av
förvaltningen framförda skäl.

Sammanfattning

Mats Englund har föreslagit att trygghetspunkten i Roma skall flyttas från nuvarande
lokaler i Roma äldreboende till f d vårdcentralen samt utökas till
distriktssköterskemottagning, eventuellt kompletterat med BVC, fysioterapi eller
annan verksamhet.
Bedömning

Möjligheten att bedriva provtagning och enklare omläggning/injektioner på platser
som saknar vårdcentral förutsätter av ekonomiska skäl samnyttjande av personal och
lokaler inom särskilda boenden. Samarbetet förutsätter att mottagningstider förläggs
anpassat till tider på dagen när undersköterskor och sjuksköterskor på SÄBO kan
frigöras utan att lämna lokalerna. Trygghetspunkternas lokaler kan också utnyttjas för
andra ändamål under annan tid än TP-mottagning vilket är en fördel. Förläggning av
trygghetspunkt till andra lokaler skulle medföra väsentligt högre kostnader och
svårigheter med bemanningen. Det kan tilläggas att inga negativa reaktioner har rests
från de boende över inslaget av besökande under en eller två förmiddagar per vecka,
utan detta har enligt personalen upplevts som enbart positivt.
Mottagningar bemannade med ensamtjänstgörande distriktssköterska uppfyller inte
krav varken på medicinsk säkerhet eller arbetsmiljö och är därför inte aktuella att
återinföras. Förutsättningar för att efter en flyttning komplettera mottagningen enligt
förslagsställarens förslag föreligger inte i nuläget. Mot denna bakgrund föreslås
Hälso- och sjukvårdsnämnden avslå medborgarförslaget
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 11 oktober 2016
Medborgarförslag från Mats Englund daterat 28 april 2016
RFs beslut § 160 att överlämna ärendet till hälso- och sjukvårdsnämnden
Skickas till
Regionfullmäktige
Mats Englund, förslagsställare

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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.
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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
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E-postadress
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-12-19

Handlingar till

Ärende 30

Medborgarförslag; ej avgjorda
Innehåll
• Förteckning per november 2016

Medborgarförslag ännu inte avgjorda per november 2016
Medborgarförslag
Registreringsdatum
Minnesbuss för äldre!
2013-08-28
Namnbyte på Cramergatan till Betty Petterssons Gata
2014-12-12
2015-02-11
Byt plats mellan busshållplatserna och aktivitetsparken och bygg ny busstation
Anlägg cykel- och gångbana längs Västra Törnqvior från Allégatan till kolonilotterna
2015-05-18
Underhåll av Skogsholmsvägen i Visby
2015-05-22
Sommarparkeringskort
2015-06-24
Offentlig toalett på Östercentrum mellan Din sko och Swedbank
2015-08-28
Bygga en trottoar längs med Terra Novavägen
2015-09-04
Tillåt mopedtrafik på cykelbanan Lummelundsväg 1/9-1/6
2015-09-10
Utökad kollektivtrafik i Visby och på landsbygden
2015-09-21
Utveckla busshållplatsen "Norra Kustvägen" vid linje 10, belägen i Klintehamn
2015-10-09
Behåll P-skiva, skrota P-automater
2015-10-09
Regionens företag bör struktureras som en platt organisation så att personalens kompetens tas till
2015-10-15
vara i ledningen av verksamheten
Ändra parkeringstid från 24 timmar till exempelvis 48 eller 72 timmar
2015-10-19
Återvinning innanför murarna alt. i närhet precis utanför
2015-10-19
Metallocken på dagvattensbrunnar och avloppsbrunnar ska förses med gotlandsmotiv
2015-11-24
Belysning på strandpromenaden mellan ringmurens slut och lasarettet
2015-11-26
Ta bort tio ledamöter i Regionfullmäktige samt två regionråd
2015-11-30
Gatubelysning på Bergsgatan och spotbelysning på f.d. kalkugnen
2015-12-09
Trygg hemgång vid utskrivning från lasarett eller korttidsplats
2016-01-07
Namnge park utanför S:t Nicolai ruin till Friedrich Mehlers Plats
2016-01-11
Tätare bussturer till och från Väskinde - Wisbygymnasiet
2016-01-14
Ställplats husbilar, husvagnar
2016-01-20
Bussförbindelse mellan Högklint-Visby
2016-01-28
Använd östra delen av Stora Torget till parkering kvällar och helger
2016-01-28
Förbättra kollektivtrafiken till Hemse
2016-02-01
Utför all slamtömning vid fritidshus under sommarhalvåret, maj - oktober.
2016-02-02
Släke (tång) från stränder att användas till gödning
2016-02-15
Tillåt enkelriktad biltrafik och parkering på Adelsgatan september till sista maj
2016-02-15
Lägenhetsbyggnation i Stenkyrka Socken
2016-02-18
Slopa Lagen om valfrihet, LOV
2016-02-22

Ärendenr.
RS 2013/523
RS 2014/698
RS 2015/76
RS 2015/340
RS 2015/352
RS 2015/429
RS 2015/506
RS 2015/536
RS 2015/550
RS 2015/567
RS 2015/609
RS 2015/608

Nämnd
SON
BN
BN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN

RS 2015/632
RS 2015/642
RS 2015/641
RS 2015/738
RS 2015/750
RS 2015/759
RS 2015/795
RS 2016/13
RS 2016/20
RS 2016/27
RS 2016/33
RS 2016/69
RS 2016/68
RS 2016/76
RS 2016/81
RS 2016/104
RS 2016/103
RS 2016/110
RS 2016/117

RS
TN
TN
TN
TN
RS
TN
SON
BN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
BN
SON

Medborgarförslag ännu inte avgjorda per november 2016
Medborgarförslag. Fler papperskorgar på Södra Hällarna
Lägga ett provisoriskt golv i Romabadet
Bolagisering av folktandvården
Papperskorgar med hundbajspåsar
Betalsoppåsar som komplement till betalsopsäckarna
Hjälp att räfsa och göra fint i Gråboskogen
Att låta Gotland bestå av endast en valkrets i ordinarie val till fullmäktige 2018
En bondens marknad med egenodlade grönsaker, frukt, blommor o dyl i parken vid korsningen
Kung Magnus väg/Skolportsgat i Visby. Öppet lörd. under sommar och höst
Ompröva socialnämndens beslut om höjningen av matportionerna till de äldre
Installera en rulltrappa vid S:ta Maria, Visbys domkyrka
Varför fri parkering på Polhemsgatan
Bygg gång och cykelbana på sydvästra sidan av Visbyleden mellan Bilcityrondellen och före detta
soldathemmet
Stigar med asfalt på innerstadens stensatta gator
Enkelrikta Visborgsgatan
Återbudstider på lasarettet
Ny arena för tornerspel på Strandgärdet
Enkelrikta Visborgsgatan
Enkelrikta Visborgsgatan
Ny plan för vattenförsörjningen
Flytta medeltidsveckans aktiviteter till Oscarstenen
Färdigställ industrigatan
En vattenledning från reningsverket Visby till Tingstädeträsk
Enkelrikta Visborgsgatan
Sänk hastigheten på Valarvägen i Burgsvik
Inrättande av veteranmonument vid Oscarsstenen
Att i samarbete med FTI installera fullt utrustade återvinningsstationer för plast, papper m m
innanför och strax utanför Visby ringmur
Patienter med frikort får möjlighet bidra med 40 kr för sjukbesök på frivillig basis
Övergångsställe över Fältgatan vid Artillerigatan. Övergångsställe vid Artillerigatan och
korsningen vid Havdervägen. Röd ljus vid rondellen Stora Törnekvior Allégatan
Låt de båda offentliga toaletterna vid torget i Hemse vara avgiftsbelagda

2016-02-29
2016-03-01
2016-03-21
2016-04-08
2016-04-11
2016-04-18
2016-05-04

RS 2016/145
RS 2016/148
RS 2016/205
RS 2016/253
RS 2016/271
RS 2016/286
RS 2016/335

TN
TN
HSN
TN
TN
TN
RS

2016-05-23
2016-05-30
2016-06-03
2016-06-14

RS 2016/370
RS 2016/388
RS 2016/398
RS 2016/415

TN
SON
TN
TN

2016-06-16
2016-06-30
2016-06-30
2016-06-30
2016-07-04
2016-07-05
2016-07-19
2016-08-05
2016-08-15
2016-08-16
2016-08-25
2016-06-30
2016-07-25
2016-09-07

RS 2016/429
RS 2016/466
RS 2016/467
RS 2016/472
RS 2016/277
RS 2016/479
RS 2016/495
RS 2016/513
RS 2016/529
RS 2016/536
RS 2016/551
RS 2016/578
RS 2016/589
RS 2016/590

TN
TN
TN
HSN
KFN
TN
TN
TN
KFN
TN
TN
TN
TN
RS

2016-09-13
2016-09-13

RS 2016/597
RS 2016/598

TN
HSN

2016-10-03
2016-10-04

RS 2016/639
RS 2016/646

TN
TN

Medborgarförslag ännu inte avgjorda per november 2016
Medborgarförslag. Gör alla kallelser till och protokoll från samtliga Region Gotlands nämnder
offentliga och publicera de på www.gotland.se. Publicera sammanfattning av nämndsmöten på
www.gotland.se
Tidtabelläggning av "tomtur" i kollektivtrafikens linje 13 mellan Ljugarn och Roma
Nya vägskyltar på Artillerigatan i Visby
Inför särskilda hundbadzoner på allmänna badplatserna på Gotland
Anlägg en rondell på Skarphällsgatan vid Interiörbutiken
Förbättra in- och utfart vid parkeringen till Västerhejde skola
Slamsug Tingstädeträsk så kan mera vatten lagras
Sammanlagt 77 st
BN = Byggnadsnämnden
HSN = Hälso- och sjukvårdsnämnden
KFN = Kultur- och fritidsnämnden
SON = Socialnämnden
RS = Regionstyrelsen
RF = Regionfullmäktige
TN = Tekniskanämnden

2016-10-04
2016-10-18
2016-10-21
2016-10-28
2016-11-07
2016-11-10
2016-11-16

RS 2016/647
RS 2016/672
RS 2016/685
RS 2016/699
RS 2016/724
RS 2016/734
RS 2016/745

RS
TN
TN
TN
TN
TN
TN

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-12-19

Handlingar till

Ärende 31

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

Motioner och medborgarförslag under beredning hos regionstyrelsen november 2016
Motion
Angörings- och avlastningsramp (s.k. färjeklack) i Slite hamn
Inför nattbuss fredagar och lördagar på stomlinjerna inom
kollektivtrafiken på landsbygden

Reg.datum
2013-06-19

Ärendenr.
RS 2013/429

Motionär
Mats Hedström m fl (M)

2014-02-25

RS 2014/105

Alexander Jansson (C)

Reducera anläggningsavgiften i VA-taxan för mindre hyreslägenheter
Planera färdigt för den utbyggda godshamnen i Klintehamn
Region Gotlands beslutade styrdokument
Webbsändning med bild av regionfullmäktiges sammanträden
Bilpool obligatorisk för samtliga förvaltningar
Rekrytering Räddningstjänsten
Obesvarade medborgarförslag
Policy för HBTQ+
Anpassade öppettider på återvinningscentralerna
Nya procedurregler för regionfullmäktiges sammanträden
Arbetstillfällen för personer med funktionshinder
Fler externa utförare inom vård och omsorg
Närhetsprincip för de som beviljats permanent uppehållstillstånd
Brister i styrning och ledning av sjukvården
Säkra bemanningen inom Räddningstjänsten
Renovera och öppna badhuset i Roma
Strategi för att öka byggnationen i trä
Lös dagens problem i sjukvården på ön
Arbetstidsförkortning till 6-timmars arbetsdag
Miljöfarligt avloppsslam
Företags ansvar för att spara på vatten
Apotek på Korpen.
Skyltning och hastighet på Strandvägen i Slite
Öka befolkningsantalet på Gotland
Checklista för landsbygdssäkring
Brukarinflytande i hemtjänsten
Laddplatser för elektriska bilar.
Summanlagt 32

2014-06-18
2014-10-29
2014-12-16
2015-04-28
2016-02-24
2016-02-24
2016-02-24
2016-03-29
2016-04-11
2016-05-02
2016-05-02
2016-06-20
2016-06-20
2016-06-20
2016-06-20
2016-06-20
2016-06-20
2016-06-20
2016-06-20
2016-06-20
2016-06-20
2016-09-26
2016-09-26
2016-09-26
2016-10-24
2016-10-24
2016-11-21

RS 2014/350
RS 2014/597
RS 2014/707
RS 2015/285
RS 2016/134
RS 2016/135
RS 2016/136
RS 2016/217
RS 2016/268
RS 2016/330
RS 2016/332
RS 2016/425
RS 2016/436
RS 2016/437
RS 2016/438
RS 2016/439
RS 2016/440
RS 2016/441
RS 2016/442
RS 2016/443
RS 2016/444
RS 2016/636
RS 2016/637
RS 2016/638
RS 2016/718
RS 2016/719
RS 2016/772

Bo Björkman (S)
Lars Bjurström (V)
Inger Harlevi (M)
Simon Härensatm (M) m. fl.
Inger Harlevi (M) och Anna Hrdlicka (M)
Anna Hrdlicka (M)
Robin Storm (M) och Anna Hrdlicka (M)
Elin Bååth (Fi)
Anna Hrdlicka (M)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Margareta Benneck (M) och Mats Hedström (M)
Eva Nypelius (C) Simon Hörenstam (M) Johan Thomasson (L)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Eva Nypelius (C) Simon Hörenstam (M) Johan Thomasson (L)
Karl-Johan Boberg (C)
Anders Larsson (C)
Eva Gahnström (C)
Johan Thomasson (L) m.fl.
Elin Bååth (Fi)
Elin Bååth (Fi)
Elin Bååth (Fi)
Anna Hrdlicka (M)
Lena Celion (M)
Gunnel Lindby (C)
Eva Gahnström (C)
Johan Thomassson (L)
Claes Nysell (L)

Motioner och medborgarförslag under beredning hos regionstyrelsen november 2016

Medborgarförslag
Regionens företag bör struktureras som en platt organisation så att
personalens kompetens tas till vara i ledningen av verksamheten
Ta bort tio ledamöter i Regionfullmäktige samt två regionråd
Att låta Gotland bestå av endast en valkrets i ordinarie val till
fullmäktige 2018
Inrättande av Veteranmonument vid Oscarsstenen
Gör alla kallelser till och protokoll från samtliga Region Gotlands
nämnder offentliga och publicera de på www.gotland.se. Publicera
sammanfattning av nämndsmöten på www.gotland.se
Summanlagt 5

Reg.datum

Ärendenr.

2015-10-15
2015-11-30

RS 2015/632
RS 2015/759

2016-05-04
2016-09-07

RS 2016/335
RS 2016/590

2016-10-04

RS 2016/647

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-12-19

Handlingar till

Ärende 32-37

Interpellationer
Innehåll
• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Anna Hrdlickas (M)
interpellation om bostadsrättsföreningen Hermelinen i Åre. RS 2016/768
• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Hannes Müllers (SD)
svar på om att Regions Gotland i möjligaste mån undvika annonsering och
prenumeration av Gotland medias produkter. RS 2016/766
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Anna Hrdlickas
(M) interpellation om veckoparkering för enklare underhåll. RS 2016/767
• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Stefan Nypelius (C)
interpellation om erfarenheter av tidigare försålda fastigheter. RS 2016/770
• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Stefan Nypelius (C)
interpellation om riktlinjer vid försäljning av fastigheter. RS 2016/771
• Byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordbloms (MP) svar på Anna
Hrdlickas (M) interpellation om effektivitet i bygglovshanteringen. RS 2016/769

Visby 2016-11-21

Interpellation: Brf Hermelinen i Åre
Till:
Björn Jansson

Brf Hermelinen i Åre
På sidan 58 i årsredovisningen för 2015 an man under not 24, Finansiella anläggningstillgångar, läsa att
koncernen har tillgångar/aktier i Brf Hermelinen. I Åre. Föreningen registrerades 1987 och består av 41
lägenheter. Två av dessa syns i regionens årsredovisning. Eller snarast 25 % av dessa två lägenheter
eftersom de förefaller vara knutna till GEAB som äger 75 %.
Bostadsrättsföreningen ligger i Björnen i Åre och har adress i Saltsjöbaden (det vill säga adress till den
som är föreningens kontaktperson).
Men frågan är varför Region Gotland har dessa lägenheter? Vem kan nyttja dem? Ger de någon intäkt?
Vad kostar de?

Jag undrar därför:
• Varför äger vi (eller deläger) bostadsrätt(er) i Åre?
• Intäkter/kostnader knutna till dessa lägenheter?
• Vem har rätt att nyttja dessa bostadsrätter?
• Har någon anställd eller politiker i Region Gotland nyttjat dessa bostadsrätter?

Anna Hrdlicka (M)

Klintehamn 26 nov 2016

Interpellation
Till: Regionstyrelsens ordförande
Om: Gotlands Media AB och dess produkter

Min fråga till regionstyrelsens ordförande är: Bör Region Gotland och dess
verksamheter i möjligaste mån undvika annonsering i och prenumeration
av Gotlands Media´s produkter?
Skälen till att jag anser att regionen skall göra detta är i korthet följande:
1. Papperstidningarna GT och GA når genom minskade upplagor successivt allt mindre andel av
hushållen på ön. Om man vill nå alla hushåll med information är GOTLAND GRATISTIDNING ett
bättre och kostnadseffektivare alternativ.
2. Gotlands Media AB´s produkter GA, GT och websidan helagotland.se har fått en alltför låg
kvalitet på sin nyhetsförmedling och skadar samhälls- och debattklimat genom detta. I två
sammanhang tycker jag detta under senare tid blivit särskilt tydligt.
För det första tycker jag att man tydligt frångått strävan till opartiskhet i sin nyhetsförmedling kring
asylmottagande och ensamkommande flyktingbarn där man medvetet endast publicerar "goda"
nyheter och undviker "dåliga" nyheter. På sista tiden har rena hets och förtalskampanjer där
människor som är kritiska mot asylpolitiken utmålats som rasister och nazister. Uthängningen av en
intervjuad kvinna på helagotland.se under en bild på en nazistdemonstration och
ledarsidesartikeln i GT av Erik Fransson där hon utpekades men inte nämndes vid namn antagligen
för att undgå åtal för ärekränkning är flagranta exempel.
För det andra har man på kvällstidningsmanér satt i gång och underblåst drev med avsättningskrav
mot olika makthavare på ön. Problemet med att regionen sålt fastigheter för billigt och inte så
sällan till aktörer med politisk koppling kokade man ned till ett avsättningsdrev mot
regionstyrelsens ordförande Åke Svensson. Problemet med ett flertal sexuella övergrepp mot
minderåriga av flera förövare i en församling på ön kokades ned till avsättningskrav på biskopen.
Gotlands Media har i genom det framkallat en kuslig och ängslig stämning bland makthavare och
blivande sådana för att själva bli utsatta. Däremot har de underliggande och reella problemen inte
diskuterats.

Hannes Müller
Klintehamn

Vi sb y 2 0 1 6 -1 1 -2 1

Interpellation: Veckodagsparkering för enklare underhåll
Till:
Tommy Gardell
Veckodagsparkering för enklare underhåll
Under förra mandatperioden frågade jag flera gånger i Tekniska nämnden om "veckodagsparkering", tror
till och med att jag motionerade om det. Svaren då var nedslående - Det gick inte, fungerade inte och
behövdes inte. Känslan av "not invented here" är väl det bestående intrycket av reaktionerna. Det och att
det påstods att gotlänningarna inte skulle vara förmögna att läsa trafikskyltar.
Men, faktum kvarstår. Vid de sällsynta vintrar då vi får snö kan Regionen inte röja undan snön med
mindre än att gator stängs av - och då med osäkert resultat. Städning och snöröjning av Gotlands gator
och torg blir eftersatt och måste vara mycket svårt och dyrt att planera. Faktum är att man mycket ofta
ser bilar som sopar Endre-, Follingbo, Stenkumla- eller Söderväg. Men så gott som aldrig de mindre
gatorna, eller för den delen innerstaden. Där bilar alltid kan parkera kan ingen städning eller snöröjning
ske. Förmodligen är också påståendet om gotlänningarnas oförmåga att läsa skyltar falskt.
Andra kommuner - på fastlandet - har veckodagsparkering. För dem innebär begreppet:

Begränsningen av parkeringstiden - t ex en natt 0-6 eller dag 8-17 per vecka - finns till för att
vägen ska vara åtkomlig för olika sorters service, till exempel städning, snöröjning, upptagning av löv
och sand. Under den så kallade städdagen är det parkeringsförbud på vägen. Du ser på skylten vilken
dag och tid det är förbjudet att parkera. Förbudet gäller oavsett om service utförs på vägen eller inte.
Förbudet
gäller även helgdagar (röda vardagar).
När det är snö är det meningen att städdagen ska användas till att ploga in vallarna som tidigare bildats
mot parkerade bilar till trottoarens kantsten. Städdagen kan också användas för att forsla bort snö.
Tiderna förändras och nu är en ny parkeringsstrategi på gång och när det är stora krav på besparingar bland annat genom effektiviseringar - är frågeställningen åter aktuell. Jag upprepar därför min fråga, med
något fler nyanser.
Min fråga lyder:
• Anser Tommy Gardell att gatustädning och snöröjning kan bedrivas effektivare med hjälp av
veckodagsparkering?
• Anser Tommy Gardell att gotlänningars påstådda oförmåga att läsa trafikskyltar är ett skäl att inte införa
veckodagsparkering?

Anna Hrdlicka (M)

Interpellation

Till Regionstyrelsens ordförande, Björn Jansson
Ang erfarenheter av tidigare försålda fastigheter
Region Gotland genomförde under 2013 flertalet försäljningar av
fastigheter. Efter några år bör det nu gå att göra utvärderingar av vilka
erfarenheter man kan dra av dessa.

Jag undrar därför:
Hur har hyres- och driftkostnaderna utvecklats för berörda fastigheter?
Hur har det fungerat med fortlöpande verksamhetsanpassningar?
Vem har bekostat eventuella tillkommande investeringar?
Hur har det påverkat Region Gotlands totala förmögenhet?
Har det givit förväntad sänkning av kapitalkostnader?
Bro 2016-11-21

Stefan Nypelius

Interpellation

Till Regionstyrelsens ordförande, Björn Jansson
Ang riktlinjer vid försäljning fastigheter
2014 antogs riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och
fastigheter
Där framgår bland annat
”Huvudregeln är att försäljning av bebyggda fastigheter, exempelvis
gamla skolor eller andra verksamhetslokaler som inte längre behövs inom
regionens verksamhet, alltid ska ske som en öppen försäljning i full
konkurrens. Genomförande av försäljningen ska skötas av
fastighetsmäklare med vilken regionen har tecknat avtal”.
”I vissa fall, till exempel när byggnad inom fastighet ägs av hyresgäst,
arrendator eller annan, samt när fastighet under lång tid förhyrts och
disponerats av annan, kan direkt försäljning övervägas. Försäljningspriset
ska dock alltid baseras på en marknadsmässig värdering.”
Anser du att dessa riktlinjer följs vid den av majoriteten
planerade försäljningen av Visby Kanonen 1?
Om nej:
Vilka skäl anser du att det finns att frångå riktlinjerna?
Om Ja:
På vilket sätt anser du att riktlinjerna följs?
Bro 2016-11-21

Stefan Nypelius
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Interpellation: Effektivitet i bygglovhanteringen?
Till:
Karl-Allan Nordblom

Effektivitet i bygglovhanteringen?
I tidigare interpellationssvar (kring ärendet med belysningsfrågan vid Björnen 1 & 2) angav Karl-Allan
Nordholm att tjänstemännen på bygglovssidan inte tidför sina ärenden. Samtidigt anges i
delårsrapporten att det pågår ett arbete med att kartlägga hur mycket tid handläggarna använder för
handläggning - för att få bättre kontroll på både flöde och ekonomi.
Nu ligger ett ärende i Regionstyrelsen som handlar om att Karl-Allan Nordholm och BN vill höja timtaxan
för bygglov och plan till 920 kr/timme.
Behovet av kostnadstäckning räknas ut genom en division av "summa kostnader/handläggare" och
"handläggningstimmar" - oklart varifrån dessa siffror hämtad då byggnadsnämndens ordförande angivit
att man inte för tid per projekt. Resultatet (inklusive OH/gemensamma kostnader) ger en timkostnad på
920 kr.
Skulle man ta bort de gemensamma kostnaderna skulle timpriset hamna på cirka 610 kr per timme,
antagligen mer rimligt. Noterbart är att handläggningstiden är 946 timmar per handläggare - av en
årsarbetstid på cirka 1650 timmar, det vill säga att effektiv handläggningstid är 58 % av arbetstiden.
Låt oss jämföra med de konsulter regionen upphandlar i denna sektor, t ex i utredningar och
arkitektarbeten. Där ligger kostnaderna runt 700-750 kr per timme. Vid upphandling får man också arbete
för alla timmar man köper - rimligen bör den effektiva handläggningstiden kunna öka från 45 % till bortåt
75 % - den egna tiden inräknad.
Jag undrar därför:
• Varför väljer byggnadsnämndens ordförande att gå fram med en höjning snarare än att upphandla
kompetensen och sänka taxorna?

Anna Hrdlicka (M)

