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Handlingsprogram för skydd mot olyckor perioden 2017-2019
RS 2016/786

•

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) fastställs att
gälla för perioden 2017-05-01 till 2019-12-31 antas.

•

Riktlinjer för den operativa verksamheten antas.

•

Riktlinjer för den förebyggande verksamheten antas.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att inom ramen för handlingsprogrammet
besluta om ändrade riktlinjer för den operativa verksamheten. Sådant beslut
skall anmälas till regionfullmäktige.

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att inom ramen för handlingsprogrammet besluta om ändrade riktlinjer för den förebyggande verksamheten. Sådant beslut skall anmälas till regionfullmäktige.

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska en kommun anta ett
handlingsprogram, dels för räddningstjänst, dels för förebyggande verksamhet
för skydd mot olyckor som kan leda till en räddningsinsats. I bilagor till
handlingsprogrammet finns riktlinjer för den operativa och förebyggande
verksamheten.
Handlingsprogrammet är skrivet i enlighet med LSO. Avsikten med programmet
är att på bästa sätt och med systematik verka för att skyddet mot olyckor på
Gotland ska vara likvärdigt och tillfredställande samt att räddningsinsatser ska
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Detta arbetssätt är en viktig del i att skapa ett tryggt och säkert Gotland.
Innan handlingsprogrammet antas så ska, enligt med lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor 2 kap §3, samråd skett med de myndigheter som kan ha ett
väsentligt intresse i saken. Samråd har skett med Polisområde Gotland,
Länsstyrelsen, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Trafikverket samt Försvarsmakten. Samtliga myndigheter har tecknat samråd, några med kommentarer
som ej påverkar programmets innehåll eller utformning. Länsstyrelsen har i sitt
samrådsyttrande framfört synpunkter som till del arbetats i föreliggande
program. En del av deras synpunkter kommer även att behandlas under
programperioden samt inför nästa handlingsprogram.
I slutfasen av arbetet med framtagande av föreliggande handlingsprogram
inbjöds även allmänheten till en informationskväll i december.
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Utvärdering av lovfritids
RS 2016/457

•

Försöksverksamheten med lovfritids avslutas i och med vårterminens slut
2017.

•

Avgiftsregler för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg revideras så att
avgiften för lovfritids utgår.

Regionfullmäktige beslutade 2016-10-24 § 175, om återremiss av ärendet om
utvärdering av lovfritids.
Ärendet skulle återremitterades med motiveringen att en ordentlig utvärdering
ska göras
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-06-24 § 74 att lovfritids bör
avvecklas och försöksverksamheten upphöra. Beslutet grundade sig dels på att
nyttjandegraden är oerhört låg dels på Region Gotlands ekonomiska situation.
Ledningskontoret grundar sin bedömning på kontakt med utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och nämndens ordförande. Dessa anser att ytterligare
utvärdering inte kommer tillföra ärendet något mer. Ledningskontoret har även
bedömt de ekonomiska aspekterna och anser att det inte finns utrymme för
frivilliga verksamheter i rådande ekonomiska situation.
I konsekvens med att verksamheten upphör så ska avgiften i taxan tas bort.
3

Förändring uppföljningsprocessen Region Gotland
RS 2016/809

•

Månadsrapport med årsprognos ska göras tre gånger om året. Resterande
rapporter är enbart utfallsbaserade. Beslutet ska gälla alla nämnder.

•

Tidplanen justeras i relation till beslut.

Region Gotlands uppföljningsprocess består av delårsrapport 1, delårsbokslut 2
och bokslut. Däremellan tas månadsrapporter fram med olika frekvens
beroende på behovet hos nämnd och regionstyrelse.
Förvaltningarna använder sig i olika utsträckning av ekonomstöd från serviceförvaltningen för att ta fram årsprognoser. Prognosen är till för att visa på
behov av eventuella åtgärder för att förhindra att budgeten överskrids. Beslut
om åtgärder tas både på nämndsnivå och på övergripande nivå.
Förutom prognos finns ekonomisk information som utfall jämfört med budget,
jämfört med samma period föregående år och som trender i form av rullande
tolv och liknande.
Med anledning av att regionstyrelseförvaltningen ska spara 56 mnkr på tre år på
administrativa tjänster kommer ekonomifunktionen att minska personellt. Detta
innebär i sin tur att stödet ut till förvaltningarna måste begränsas. En sådan
begränsning kan hanteras genom att kravet på prognoser i månadsrapporterna
minskas.
Åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen har störst effekt om de tas i
början av året. Att besluta om besparingar efter oktober har inga stora effekter
på helårsutfall. Därför föreslår ledningskontoret att årsprognos ska lämnas från
nämnderna i samband med delårsrapport 1, månadsrapport maj samt delårsbokslut 2. Däremellan redovisas ekonomiskt utfall till regionstyrelsen alla
månader utom januari och juni. Nämnderna beslutar själva vilken frekvens på
rapportering av månadens ekonomiska utfall man vill ha.
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Uppföljning. Intern kontrollplan 2016 regionstyrelsen
RS 2015/855

•

Respektive kontrollansvarig ges uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att
rätta till funna brister.

•

Punkterna ”måltidsprocessen”, samt ”policys och riktlinjer” överförs till 2017
års intern kontrollplan.

•

I övrigt tas rapporten emot och läggs till handlingarna.

Enlig riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta
ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom
respektive verksamhetsområde.
Syftet med intern kontroll är att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att
följande mål uppnås:
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner mm.
I årets kontroller har brister främst identifierats beträffande inköpskort,
momsersättningssystemet, övriga utbetalningar, utbetalning av ersättning för
erlagda kostnader via lönesystemet, bisysslor inom RS förvaltningar samt
kontinuitetsplanering. De brister som konstaterats har att hanteras inom ramen
för respektive kontrollområdesansvar.
5

Intern kontrollplan regionstyrelsen 2017
RS 2016/721

•

Intern Kontrollplan för 2017 för regionstyrelsen godkänns.

Enlig riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta
ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom
respektive verksamhetsområde. Bifogad plan omfattar olika verksamheter inom
regionstyrelsens ansvarsområde.
6

Behov av boende för äldre, personer med funktionsnedsättning och
andra målgrupper i socialtjänsten
RS 2016/451

•

Socialnämndens skrivelse hanteras via ägarmöten med Gotlandshem och tas
hänsyn till vid uppdatering av ägardirektiv.

Socialnämnden har gjort en skrivelse till regionstyrelsen där man uppmanar
styrelsen att ge GotlandsHem två uppdrag;
Se över möjligheten att alla lägenheter som byggs är tillgängliga för alla medborgare, även de personer som är i behov av rullstol, och se över möjligheten
att skapa trygghetsboenden.
Prioritera bostäder för personer med olika former av funktionsnedsättningar
som har fått beslut om bostad med särskild service enligt LSS eller enligt SoL,
för personer med beroendeproblematik och för ungdomar som har behov av
olika former av stöd som till exempel ensamkommande ungdomar när de blir
vuxna.
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Omprioritering i befintlig investeringsbudget 2016 för
räddningstjänsten
RS 2016/779

•

Tekniska nämnden medges att omdisponera investeringsmedel från släckbil
till två nya insatsfordon och till ny hydraul-utrustning i räddningsbil, Hemse.

•

Omdisponering av medel uppgår till 1 500 000 kronor.

Räddningstjänsten har behov av omdisponering i befintlig investeringsbudget.
Inför den beslutade omorganisationen beslutade räddningstjänsten att avvakta
med införskaffande av ny släckbil 2016. Räddningstjänsten vill omdisponera
delar av investeringsbudget avseende släckbil till följande investeringar:
Två nya första insatsfordon. Kostnad ca: 500 000 kronor/styck.
En ny hydraul-utrustningen i släck/räddningsbilen i Hemse, 500 000 kronor.
Total omdisponering av investeringsmedel 1 500 000 kronor.
8

Internationell strategi för ett hållbart, attraktivt och konkurrenskraftigt Gotland 2017-2020
RS 2016/540

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta anta Internationell
strategi för Region Gotland 2017-2020 som styrdokument för det
internationella arbetet.

Samtliga nämnder har svarat på remissversionen av det framarbetade förslaget
till Internationell strategi för Region Gotland 2017- 2020. Remissvaren bifogas.
Överlag ställer sig nämnderna positiva till strategin och stödjer förslaget om att
fokus ska läggas på sakfrågor, att projekt ska initieras från verksamheterna och
att regionstyrelseförvaltningen ges en samordnanderoll. Prioriterade nätverk och
övergripande mål tillstyrks också.
Tekniska nämnden (TN) är den nämnd som särskiljer sig. TN föreslår en regiongemensam funktion på regionstyrelseförvaltningen för all administration kring
regionens internationella arbete, i stället för att varje förvaltning ska förstärka
sin egen kompetens. TN efterfrågar även en övergripande handlingsplan för hur
genomförandet av strategin ska utföras i praktiken.
Flera nämnder anser att årlig rapportering kring internationella kontakter och
projekt är för omfattande, och vill därför ha en vagare skrivning om att då
aktiviteter finns ska de beskrivas, rapporteras och utvärderas enligt strategin.
Kultur- och fritidsnämnden (KFN), tillsammans med flera nämnder, vill ha ett
förtydligande om var ifrån de centralt avsatta stimulansmedlen ska tas.
9

Information. Folkhälsostatistik
RS 2017/48
I samband med uppföljning av det folkhälsopolitiska programmet som presenterades 2015 togs statistik fram för ett antal faktorer som påverkar folkhälsan.
Statistiken uppdateras fortlöpande på hemsida
www.gotland.se/folkhalsostatistik. Statistiken kompletteras i början av 2017 för
att innehålla samtliga indikatorer som används för uppföljning av social hållbarhet i Gotlands styrmodell.
Analys av folkhälsostatistiken används bland annat i arbetet i framtagandet av
RUS och strategier för god och jämlik hälsa 2018-2022.
Statistiken bygger på interna uppgifter från Region Gotland och från nationella
register. Flera uppgifter hämtas från nationella befolkningsenkäten Hälsa på lika
villkor och drogvaneenkät i årskurs 9, som Region Gotland deltar i vartannat år,
senast 2016.
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Kommunalt partnerskap med Gammalsvenskby, Ukraina
RS 2016/762, RS 2016/36

•

Till ICLD ansöks om projektmedel för ett kommunalt partnerskapsprojekt
med Gammalsvenskby/Zmijivka, Ukraina, med fokus på turism.

I enlighet med tidigare ärende lämnade Ledningskontoret in en ansökan om ett
kommunalt partnerskapsprojekt mellan Region Gotland och Gammalsvenskby/
Zmijivka i Ukraina. Ansökan bestod av tre delar, styrgrupp, jordbruksprojekt och
ett turistprojekt. Styrgupp och jordbruksprojektet godkändes av ICLD men
turist-projektet avslogs. Avslaget grundade sig till stor del på finansieringen
eftersom ICLD endast hade budgetmedel för att godkänna 54 procent av
omgångens ansökningar. ICLD uppmanade därför till en ny ansökan vid nästa
tillfälle, 2017-03-15.
11

Fördelning av vissa ersättningar från Migrationsverket
RS 2016/788
Nedanstående schablonersättningar från Migrationsverket fördelas från år 2017
och framåt enligt följande:

•

Grundersättning för nyanlända personer med uppehållstillstånd fördelas till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

•

Etableringsersättning för varje nyanländ person med uppehållstillstånd
avseende etableringsinsatser fördelas enligt följande:
- 10 procent avräknas och tillfaller kultur- och fritidsnämnden.
- 90 procent utgår till respektive verksamhet inom barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden
beroende på den nyanländes ålder.

Vissa statliga ersättningar för flyktingmottagande betalas ut till kommunerna av
Migrationsverket utan ansökan. De här ersättningarna kan avse flera olika verksamhetsområden varför en lokal fördelning behöver göras.
Det här beslutet avser ersättningarna: grundersättning för nyanlända personer
med uppehållstillstånd och etableringsersättning. Under år 2016 har fördelningen av dessa ersättningar skett på det sätt som föreslås även framåt. 2016
års fördelning beslutades av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden men
eftersom schablonersättningar kan röra flera nämnder lyfts beslutet till regionstyrelsen.
Det finns ytterligare en schablonersättning som avser fler verksamhetsområden
och det är en schablonersättning för mottagande av asylsökande ensamkommande barn. Den ersättningen fördelas idag mellan överförmyndarnämnden
och socialnämnden enligt en överenskommelse mellan dessa nämnder. Arbete
pågår med den fördelningen och en eventuell omprövning av innevarande
överenskommelse kan vara aktuell.
12

Delegation. Fördelning buffert för merkostnader för asylsökande 2016
RS 2016/803

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse dukas på sammanträdet.
13

Delegation. Överföring av resultat 2016 med fördelning av flyktingmedel och resultatföring från serviceförvaltningen
RS 2016/811

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse dukas på sammanträdet.
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Överlåtelse av aktieinnehav i Inera AB till SKL Företag AB
RS 2016/726

•

Till SKL Företag AB överlåta 145 av regionens 150 aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 1 232 500 kronor samt därmed godkänna i ärendet
redovisat överlåtelseavtal (bilaga 1).

•

Godkänna förslag till aktieägaravtal. (bilaga 2).

•

Ställa sig positivt till förslag till ändrad bolagsordningen för Inera AB, avsett
att beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma (bilaga 3).

•

Ställa sig positivt till förslag till ändrat ägardirektiv för Inera AB, avsett att
beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma (bilaga 4).

•

Till regionens ombud vid ägarråd och bolagsstämma utse Leif Dahlby
(S) och att uppdra åt ombudet att på ägarråd och bolagsstämma rösta för
beslut om ändring av bolagsordning och ägardirektiv för Inera AB.

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och
regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär en närmare anknytning
till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling och att bredda verksamheten till
att även omfatta kommunerna. Styrelsen för SKL har den 7 oktober beslutat att
godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. En
förutsättning för detta förvärv är att samtliga landsting och regioner säljer
merparten av sina aktier i Inera AB till SKL Företag AB. I nästa steg erbjuds
Sveriges kommuner att köpa aktier från SKL för att bli delägare i Inera AB. Den
ändrade inriktningen för bolaget kommer till uttryck i de förslag till ändrat
aktieägaravtal samt ändrad bolagsordning och ändrat ägardirektiv som
utarbetats och som redovisas i ärendet (bilagor 1-4). Det förutsätts att landsting
och regioner ställer sig positiva till ändringarna, som senare ska beslutas av
ägarråd och bolagsstämma.
Styrningen bolaget avses ske genom ägarråd och bolagsstämma. Bolaget får en
styrelse med 15 ledamöter, där ledamöter från både kommun- och landstingssektorn ingår.
Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet,
men efter affären ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden. Genom att samtliga kommuner, landsting och regioner blir delägare i
företaget, kan medlemmarna kan köpa från Inera AB, utan upphandling (genom
det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen).
Regionen använder flera av de tjänster som Inera tillhandahåller för hälso- och
sjukvård även från den traditionella ”kommunsidan” via socialförvaltningen,
men då till särskilt betalning utöver det som betalas för landstingsdelen.
Även om Region Gotland är en juridisk person som i detta sammanhang är att
uppfatta som både landsting och kommun samtidigt, föreslås att regionen säljer
145 aktier och inte antar kommande erbjudande att som kommun köpa 5
aktier. För att säkerställa regionens inflytande räcker det ett ombud som deltar
på ägarråd och bolagsstämma, så regionens ägande begränsas till 5 aktier.
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Tilläggsanslag för anskaffning av papperskorgar
RS 2016/777

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag för investering av papperskorgar
450 000 kronor.

•

Finansiering sker via tekniska nämndens egna kapital.

Under Almedalsveckan 2016 genomförde tekniska förvaltningen ett pilotprojekt
med papperskorgar av modellen Big Belly. Papperskorgar som komprimerar
soporna och förenklar driften genom att behovet att tömma papperskorgarna
ofta minskar. Man får via telefon eller dator information om när det är dags att
tömma vilket medför bättre planering för tömning och effektivare produktion av
verksamhet.
Pilotprojektet är avslutat och utvärderat. Resultatet är positivt och man vill nu
utvidga modellen på fler platser, exempelvis på Östercentrum i Visby. Där finns
idag stora mängder med små papperskorgar och som kräver flera tömningar om
dagen. Med papperskorgar enligt modellen Big Belly skulle det innebära
effektivare planering och drift för verksamheten. Behovet uppgår till 10
papperskorgar.
Total investeringsutgift beräknas till 450 000 kronor och kapitalkostnader på
54 000 kronor. Livslängd har beräknats till 10 år. Övriga driftskostnader
beräknas till 15 000 kronor om året, vilket ryms inom befintlig budget.
Tilläggsanslag finansieras via tekniska förvaltningens egna kapital.
16

Regional besöksnäringsstrategi för Gotland – Framtagande och
implementering. Regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1)
RS 2016/731

•

Region Gotland medfinansierar regionstyrelseförvaltningen för projekt
Regional besöksnäringsstrategi Gotland – Framtagande och implementering
med 50 procent av projektets faktiska kostnader sammanlagt högst
1 050 000 kronor, ur medel (anslag 1:1) för regionala tillväxtåtgärder.
450 000 kronor ur 2017 års anslag, 400 000 kronor ur 2018 års anslag och
350 000 kronor ur 2019 års anslag.

•

Beslutet avser perioden 2017-01-09-11-01 – 2019-11-31. Skriftlig
slutrapport med utfall av indikatorer ska ha inkommit senast 2019-12-31.

I Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 pekas besöksnäringen tillsammans
med mat- och livsmedelsnäringarna ut som styrkeområden. För besöksnäringen
finns goda möjligheter att utvecklas med en utökad färjekapacitet,
kryssningskajen och fler reseanledningar året runt inom bland annat natur,
kultur och kulturarv. Det finns stora förutsättningar för ett breddat samarbete
med kulturella och kreativa näringar, idrottsaktörer samt matområdet.
I samband med beslutet kring regionalt tillväxtprogram uppdrog
Regionstyrelsen till Ledningskontoret att tillsammans med besöksnäringens
aktörer och Inspiration Gotland AB, ta fram en långsiktig regional
besöksnäringsstrategi.
Projektet syftar till att stärka möjligheterna göra de förflyttningar som tillväxtprogrammet identifierat. Detta ska ske genom att ta fram och implementera en
för Gotland gemensam strategi för besöksnäringens utveckling. En viktig del är
att besöksnäringens aktörer är delaktiga i processen för att också kunna ta ett
ansvar för kommande utvecklingsarbete.
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Projektet ska visa hur Gotland ska utvecklas till ett av Sveriges ledande internationella hållbara resmål året runt. Med bemötande och service i världsklass är
gästen i fokus, och denne erbjuds spännande aktiviteter, upplevelser och
evenemang.
Projektet ska leverera:
Kartläggning och analys av Gotlands turism som grund för kommande
utveckling
Genomförd strategiprocess tillsammans med besöksnäringens aktörer
Framtagen strategi för besöksnäringens inriktning, målsättning och ansvarsfördelning för kommande insatser.
Plan för implementering, effektanalys, uppföljning och framtida revideringar
Projektet ska i samverkan med Inspiration Gotland och besöksnäringens aktörer
genomföras i en bred process. Vid två tillfällen årligen (april och oktober) bjuds
aktörerna in till genomförande av destinationsdagar för presentation och
diskussioner kring framtagande, implementering och fortsatt arbete.
Arrangemangen genomförs i samverkan med Inspiration Gotland och Gotlands
Förenade Besöksnäring.
17

Verksamhetsbidrag till Gotland Cruise Network
RS 2016/730

•

Gotland Cruise Network, c/o Gotlands Besöksnäring AB (SVB), beviljas
verksamhetsbidrag för 2017 på 250 000 kronor. Medel anvisas ur
näringslivsanslaget.

År 2018 kommer den nya kryssningskajen i Visby att stå klar. Detta kommer att
ge ett lyft för turismen, då antalet kryssningsresenärer till Visby väntas öka från
nuvarande 50 000 till 100 000 år 2018. Visby och Gotland behöver därför
tillsammans kraftsamla för att kunna hantera och möta de krav som ställs på en
modern kryssningsdestination.
Gotland Cruise Network ska genom aktivt samarbete med alla relevanta aktörer
skapa förutsättningar för att utveckla Gotland till en ännu mer attraktiv, och väl
fungerande kryssningsdestination. Gotland Cruise Network är en partnerorganisation som bildats av Region Gotland, Copenhagen Malmö Port,
Inspiration Gotland och Gotlands Förenade Besöksnäring. Region Gotland och
Copenhagen Malmö Port finansierar verksamheten med samma belopp.
Verksamheten kommer att utvecklas löpande under 2016 och 2017. Under 2017
genomförs utbildningar, kartläggningar, framtagande av informationsmaterial,
insatser för införsäljning av Gotland som kryssningsdestination och medlemsfrämjande aktiviteter. En viktig del i arbetet är de tre arbetsgrupper som nu
påbörjat sitt arbete. Dessa arbetsgrupper blir en viktig del för att kanalisera
samverkan inom besöksnäringen och samarbetet med Region Gotlands olika
arbetsgrupper.
18

Förslag till nytt reglemente för Överförmyndarnämnden
RS 2016/706

•

Regionstyrelsens arbetsutskott remitterar överförmyndarnämndens förslag
till socialnämnden för svar senast den 1 juni 2017. Remissen gäller framförallt synpunkter på för- och nackdelar i frågan om vilken nämnd som bör
ansvara för uppgiften att handlägga ärenden om ersättning till särskilt
förordnade vårdnadshavare.

Överförmyndarnämnden har föreslagit att regionfullmäktige antar ett nytt
reglemente för nämnden med ikraftträdande den 1 januari 2017. Som förlaga
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har regionstyrelsens nya reglemente använts. Överförmyndarnämnden har
motiverat sina ställningstaganden tydligt. Emellertid föreslås även följande:
”Vad gäller uppgifter som återfinns i nu gällande reglemente för Överförmyndarnämnden förslår föredragande att § 4 om ersättning gällande särskilt
förordnade vårdnadshavare för barn föreslås utgå. Överförmyndarnämnden
framförde önskemål att fråntas ansvaret i skrivelse till regionfullmäktige 201409-09, men denna har ännu inte behandlats av regionfullmäktige. Då
uppgiftsfördelning mellan nämnder är en fråga som regleras i reglemente, är
framskrivning om nytt reglemente ett bra tillfälle att aktualisera frågan.”
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att överförmyndarnämndens förslag
remitteras till socialnämnden på sätt som anges i beslutet.
19

Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland
RS 2016/866

•

Regionstyrelsen beslutar att uppdra åt regiondirektören att arbeta vidare
med inriktningen om en nedläggning av kultur- och fritidsnämnden och
kultur- och fritidsförvaltningen i enlighet med förslaget i utredningen
”Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland”.

•

Regionstyrelsen remitterar utredningsunderlaget till samtliga nämnder,
varav tekniska nämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, barnoch utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, förutom regionstyrelsen, bedöms vara direkt berörda av ärendet, med en remissperiod om
19 januari till 15 mars 2017.

•

Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att, i enlighet med tidplanen,
organisera remissförfarandet under remissperioden, samt hantera fortsatt
process därefter, d v s återkomma till regionstyrelsen med förslag till beslut
utifrån remisshantering och beredning.

I samband med budgetberedningen i maj 2016 konstaterades omfattande
besparingsbehov inom Region Gotland (170 miljoner kronor under tre år).
Regionens stora underskott oroar på både kort och lång sikt. Mot bakgrund av
detta skrev Region Gotlands krisgrupp om kultur och fritidsnämndens
verksamhet:
”Kultur- och fritidsverksamheten är, med undantag för ett bibliotek, en frivillig
verksamhet. Gotland har av tradition en bred och välutvecklad kultur- och
fritidsservice. I den ekonomiska situation som råder måste icke obligatoriska
verksamheter ifrågasättas.
I slutrapporten från krisgruppsarbetet föreslogs en besparing inom kultur- och
fritidsverksamheten på 20 miljoner kronor år 2017–2019 och därefter ytterligare
20 miljoner år 2020 – 2021. I rapporten konstaterades då att ett sådant
sparbeting är ”mycket omfattande med hänsyn till verksamhetens omsättning
och förutsätter en omorientering av hela Region Gotlands kultur och
fritidpolitik”.
I det uppdrag som regionfullmäktige slutligen beslutade om blev sparbetinget
inte fullt så omfattande, men den beslutade besparingen kräver stora
förändringar av Region Gotlands kultur- och fritidsverksamhet. Följande
uppdrag, med utgångspunkt i kultur- och fritidsförvaltningens nuvarande
uppdrag och utbud, blev beslutade:
”Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda en alternativ och mer effektiv politikeroch förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten i Region
Gotland. I uppdraget ingår en genomlysning av åtagande, förutsättningar för
alternativa driftsformer, ökad verksamhetssamordning över förvaltningsgränser
samt möjliga organisationsförändringar”.
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”Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att till budgetavstämningen 2016
återkomma med ett underlag för nämnden utbud och åtagande kopplat till
serviceutredningen”.
”Tillsammans ska uppdragen redovisa förutsättningarna till en kostnadsbesparing relativ 2016 års budget på 15 miljoner kronor under perioden 20172019”.
20

Försäljning av fastigheter, GotlandsHem
RS 2016/804

•

Regionfullmäktige beslutar att ge AB GotlandsHem tillstånd att pröva
marknaden inför försäljning av fastigheter.

•

Regionfullmäktige beslutar att AB GotlandsHem får bilda dotterbolag för att
kunna genomföra försäljning.

•

AB GotlandsHem ska återkomma till regionfullmäktige för godkännande av
eventuell försäljning.

AB GotlandsHem har kommit in med en begäran att få pröva marknaden inför
försäljning av ett antal fastigheter i beståndet. Anledningen till detta är ett
behov av att avyttra ett antal fastigheter för att nå ekonomisk balans i uppdraget att främja bostadsförsörjningen på Gotland.
Bolaget har tagit fram en fastighetsstrategi som definierar åtgärder som ska
skapa balans i ekonomin 30 år framåt. I strategin har bolaget kategoriserat sina
fastigheter efter underhållsbehov och standard. Fastigheterna är klassificerade i
tre olika klasser;
Avvecklingsfastighet, A
Rivning inom 30-50 år p.g.a. höga underhållskostnader samt bristande teknisk
kvalitet eller boendekvalitet.
Dessa fastigheter behåller en låg hyresnivå under resterande livslängd.
Utvecklingsfastighet, U
Bedömningen är att standardhöjningar och energibesparande åtgärder enligt
underhållsplan är möjliga. Dessa fastigheter kommer efterhand de renoveras att
få en högre hyresnivå.
Försäljningsfastighet, F
Grunder för ställningstagandet:
Mycket höga investeringar för omställning
Särskilda omständigheter som medför påfrestningar på organisationen
Högt driftnetto som medför ”bra betalt”
Skapa en större mångfald av hyresvärdar
21

Försäljning av Hogrän skola
RS 2016/824

•

Förslag om försäljning med upprättat köpekontrakt för fastigheten Hogrän
Vismaränge-Langfänskog 1:3, Hogrän skola i Hogrän godkänns.

Försäljningen avser fastigheten Hogrän Vismaränge-Langfänskog 1:3, Hogrän
skola i Hogrän, på fastigheten finns två byggnader, fd. skola samt lärarbostad,
värderade till ett pris av 2 000 000 kr. Byggnaderna har delvis inte använts som
Region Gotlands verksamhetslokaler under senare år.
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Tillägg i Kollektivtrafiktaxan gällande regler för Bussiga kortet
RS 2016/775

•

Tekniska nämndens förslag till ändring i Taxor för resor i all kollektivtrafik
inkl. färdtjänst och sjukresor, ”Kollektivtrafiktaxan”, godkänns.

•

Ändringen införs i Avsnitt A i nämnda taxa under Rubriken Bussiga kortet
varvid den nya lydelsen blir följande (tillägg understruket):
Bussiga kortet gäller för barn och ungdomar folkbokförda på Gotland. Kortet
gäller till och med 30 juni året personen fyller 20 år. Förlängd giltighetstid
med ett (1) år är dock möjligt för elev som går ett extra år på gymnasiet
eller har passerat 20 år innan gymnasiestudierna avslutas. Kortet berättigar
till avgiftsfria resor i landsbygdstrafiken på Gotland året runt, dock inte för
resor i Närtrafiken. Kortet är en värdehandling, kortinnehavarens namn ska
vara textat på baksidan av kortet. Ungdomar under 20 år som har bussiga
kortet och färdtjänsttillstånd med rätt till ledsagare betalar ingen avgift för
ledsagaren.

Tekniska nämnden har 2016-11-16, § 320, beslutat föreslå regionfullmäktige att
besluta om en ändring i Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och
sjukresor, ”Kollektivtrafiktaxan” vad gäller Bussiga kortet. Ändringen innebär att
det blir möjligt att få förlängd giltighetstid av Bussiga kortet med ytterligare ett
år för de elever som går ett extra år på gymnasiet eller har passerat 20 år innan
de avslutar sina gymnasiestudier.
Ändringen ska införas i Kollektivtrafiktaxans Avsnitt A under Rubrik Bussiga på
sätt som anges i regionstyrelseförvaltningens förslag.
23

Motion. Policy för HBTQ+
RS 2016/217

•

Motionen avslås.

•

Främjandet av mänskliga rättigheter och levnadsvillkor för minoritetsgrupper
ska ingå som en tydlig del i den kommande regionala utvecklingsstrategin,
RUS. Levnadsvillkor för HBTQ+gruppen och andra minoritetsgrupper lyfts in
som handlingsområden för God och jämlik hälsa, 2018-2022.

Elin Bååth, (Fi), har lämnat motion till regionfullmäktige angående
HBTQ+policy.
Hon yrkar på att Region Gotland, med avstamp i studien ”Om ingen talar om
det, behöver det inte hanteras”, upprättar en HBTQ+policy.
Ärendet har diskuterats på ledningskontoret med strateger som hanterar
HBTQ+ frågor, mänskliga rättigheter, folkhälsa och välfärd, kvalitets- och
verksamhetsuppföljning samt ledning av processen för framtagande av regional
utvecklingsstrategi RUS.
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Information. Överenskommelse om samverkan mellan Länsstyrelsen i
Gotland och Region Gotland
RS 2016/306

•

Regionstyrelsen tar emot informationen.

Regiondirektören och länsrådet tog i april 2016 initiativ till att ta fram en
avsiktsförklaring om samverkan mellan Region Gotland och Länsstyrelsen i
Gotlands län, i liket med de dokument som tagits fram mellan en del andra
regioner och länsstyrelser i landet. Arbetet med att ta fram avsiktsförklaringen
har sedan bedrivits i en gemensam arbetsgrupp mellan myndigheterna. Under
arbetets gång har dokumentet rubricerats om till en överenskommelse istället
för en avsiktsförklaring, så samverkan redan idag finns och dessutom är
lagstadgad.
25

Avsiktsförklaring ”Smarta Fiberön” Gotland & IP-Only
RS 2016/856

•

Regionstyrelsen godkänner den föreslagna avsiktsförklaringen.

År 2012 undertecknades digitalt en avsiktsförklaring mellan Region Gotland och
IP-Only som beskrev IP-Onlys engagemang som nätaktör i genomförandet av
Gotlands sockenfibersatsningar. Den nya avsiktsförklaringen tar utgångspunkten
i den av Länsstyrelsen och Region Gotland antagna regionala digitala agenda,
RDA, där IP-Only vill vara med och stödja genomförandet.
Sedan undertecknandet av föregående avsiktsförklaring så har i princip hela
arbetet med fibreringen av Gotland genomförts. Konceptet ”Smart Fiberö” ska
hjälpa till att ta nästa steg, där Gotland avser att få ut det mesta möjliga av vad
en digitalisering kan innebära för näringsliv, boende, akademi och offentlighet i
enlighet med målen i Gotlands RDA. ”Smart Fiberö” innebär att båda parter ska
verka för innovation av samhällstjänster samt stötta utvecklingen av privata
företag, organisationer och akademi, som vill driva utvecklingen framåt.
Denna avsiktsförklaring ska i sig själv inte tolkas som ett erbjudande eller
accept av något slag eller skapa någon bindande leverans- eller
betalningsförpliktelse för någondera part. Varje specifik tjänst kräver att
skriftligt avtal ingås parterna emellan

Björn Jansson
Ordförande
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Regionstyrelsen

Handlingsprogram för skydd mot olyckor perioden 2017-2019
Förslag till beslut

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att Regionfullmäktige:
•
•
•
•
•

antar bifogat handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) som
fastställs att gälla för perioden 2017-05-01 till 2019-12-31.
antar riktlinjer för den operativa verksamheten – bilaga 1
antar riktlinjer för den förebyggande verksamheten – bilaga 2
uppdrar åt tekniska nämnden att inom ramen för handlingsprogrammet besluta
om ändrade riktlinjer för den operativa verksamheten. Sådant beslut skall anmälas
till regionfullmäktige.
uppdrar åt miljö- och hälsoskyddsnämnden att inom ramen för
handlingsprogrammet besluta om ändrade riktlinjer för den förebyggande
verksamheten. Sådant beslut skall anmälas till regionfullmäktige.

Sammanfattning

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska en kommun anta ett
handlingsprogram, dels för räddningstjänst, dels för förebyggande verksamhet för
skydd mot olyckor som kan leda till en räddningsinsats.
I bilagor till handlingsprogrammet finns riktlinjer för den operativa och förebyggande
verksamheten.
Handlingsprogrammet är skrivet i enlighet med LSO. Avsikten med programmet är
att på bästa sätt och med systematik verka för att skyddet mot olyckor på Gotland
ska vara likvärdigt och tillfredställande samt att räddningsinsatser ska påbörjas inom
godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Detta arbetssätt är en viktig del i
att skapa ett tryggt och säkert Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen avser även, utifrån tidigare erhållet uppdrag, ta fram ett
övergripande och samlat handlingsprogram för ”trygghet och säkerhet på Gotland”.
I detta skall det föreslagna handlingsprogrammet enligt LSO ingå som en del
tillsammans med övriga områden inom trygghets- och säkerhetsområdet.
Delprogram som föreslås ingå är bl a krisberedskap, internt skydd, vålds- och
brottsförebyggande, suicidprevention och trafiksäkerhet.
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Handlingsprogrammet enligt LSO sammanfattar de identifierade riskområdena för
Region Gotland och verksamheten ska anpassas utifrån dessa.
Handlingsprogrammet upprättas för varje mandatperiod och är aktuellt i fyra år.
Riktlinjerna för den förebyggande och operativa verksamheten följer
handlingsprogrammet och dess mandatperiod men kan vid behov omarbetas varje år.
Syftet är att kunna agera proaktivt och följa samhällsutvecklingen även under kortare
tid än fyra år.
I riktlinjerna för den förebyggande och operativa verksamheten återfinns
beskrivningar av hur verksamheten arbetar för att uppnå de kvalitetsmål som
återfinns i handlingsprogrammet samt hur verksamheten följer upp arbetet kring
dessa kvalitetsmål.
Regionfullmäktige beslutar om handlingsprogrammet inkl riktlinjerna för Region
Gotland och dess räddningstjänst. I de operativa riktlinjerna uppdras till tekniska
nämnden (TN) och i de förebyggande riktlinjerna uppdras till miljö- och
hälsoskyddsnämnden (MHN) att inom ramen för handlingsprogrammet svara för
uppföljning samt besluta om ändrade riktlinjer för den operativa respektive
förebyggande verksamheten under perioden.
Sådana beslut skall anmälas till regionfullmäktige.
Riktlinjerna för den förebyggande och operativa verksamheten innehåller även
information om strategiska satsningar som verksamheten planerar att göra inom det
skadeförebyggande och skadeavhjälpande området.
Dessa strategiska satsningar kan sträcka sig över hela handlingsprogrammets
giltighetstid men kan även vara kortare satsningar som genomförs årligen och dessa
kan då komma att revideras vid behov.
Innan handlingsprogrammet antas så ska, enligt med lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor 2 kap §3, samråd skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse
i saken. Samråd har skett med Polisområde Gotland, Länsstyrelsen, Sjöfartsverket,
Kustbevakningen, Trafikverket samt Försvarsmakten.
Samtliga myndigheter har tecknat samråd, några med kommentarer som ej påverkar
programmets innehåll eller utformning. Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande
framfört synpunkter som till del arbetats i föreliggande program. En del av deras
synpunkter kommer även att behandlas under programperioden samt inför nästa
handlingsprogram.
I slutfasen av arbetet med framtagande av föreliggande handlingsprogram inbjöds
även allmänheten till en informationskväll i december.
Ärendebeskrivning

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. Handlingsprogrammet 2014-2015 har prolongerats vid
tre tillfällen (2015-12-14, 2016-04-25, 2016-12-19) och är nu giltigt t o m 2017-05-01.
Arbetet med framtagande av ett nytt program för perioden inleddes i början av 2015.
Orsaken till prolongeringen har bl a varit utredning om förändrad förvaltnings- och
nämndstruktur, ekonomiska situationen, tekniska nämndens beslut (2016-03-23) om
översyn av hela räddningstjänstens organisation och bemanning.
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Organisationsutredningen redovisade sitt förslag till tekniska nämnden 2016-10-19
(TN § 190). Tekniska nämnden fastställde organisationen för räddningstjänsten enligt
utredningens förslag (daterad 2016-08-15), under förutsättning att regionfullmäktige
antar förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gavs i uppdrag att inleda förberedelserna för ett
genomförande av organisationen från och med 2017-04-01.
Bakgrunden till översynen av räddningstjänstens organisation var bl a:
- rekryteringsproblem
- bemanningsproblem
- kompetensbrister
- problem att efterleva gällande handlingsprogram
- ekonomiska förutsättningarna
Detta grundar sig bland annat på att allt fler människor bor i Visby med omnejd och
det är allt fler som lämnar landsbygden dagtid och arbetar i Visby. Det medför att det
inte finns invånare med rätt kompetens (profil), som är intresserade eller har
möjlighet att delta i regionens räddningstjänst. Problemet är störst på dagtid men
problem finns även på övriga tider av dygnet.
Räddningstjänsten klarar inte längre att leverera personal med rätt antal brandmän
och befäl samt rätt kompetens enligt de krav som finns i bl a nuvarande
handlingsprogram enligt LSO.
Dagens organisation av räddningstjänstens utryckande del bygger på den struktur
som det gotländska samhället hade på 70 – talet.
Genomförda riskanalyser visar att de flesta och mest omfattande riskerna, som
kräver insatser från räddningstjänsten finns i Visby med omnejd.
Region Gotland har inte fullföljt åtagandet att tillsätta ett yttre befäl, vilket
Länsstyrelsen allvarligt kritiserat vid tillsyn 2015 och vid uppföljning under 2016.
Samtidigt finns krav inom Region Gotland på ökad effektivisering.
Syftet med det nya handlingsprogrammet är att säkerställa beredskap i Visby (mitt),
norra och södra Gotland för att uppnå målet att nå 90 % av Gotlands befolkning
inom 30 minuter. Samt att värna om den upplevda tryggheten även om det blir
förändringar i nuvarande stationsorter.
Målet är en ny organisationsstruktur för räddningstjänstens hela uppdrag enligt LSO,
både de skadeförebyggande och skadeavhjälpande delarna. För den skadeavhjälpande
delen skall förslaget vara en organisation som är hållbar över tid.
Inom det skadeförebyggande området så skall all heltidspersonal inom
räddningstjänsten arbeta olycks- och skadeförebyggande över hela Gotland.
Den föreslagna organisationen är totalt 176 personer i utryckande tjänst uppdelat på
56 personal i värn/frivillig räddningskår, 64 RIB (samt ett antal reserver/vikarier) och
46 heltidsanställda.
Av dessa skall minst 52 vara utbildade som rökdykare för att kunna hålla minst 12
rökdykare i beredskap dygnet runt.
Totalt antal i beredskap/dygn är 27 (dagtid) & 25 (nattetid) utryckande personal.
Utöver detta finns 52 i värn/frivillig räddningskår (ingen beredskap).
Förändringen innebär att fler enheter kommer att engageras i samband med larm än
tidigare. Anställd heltidspersonal på landsbygden kommer att larmas inom distriktet
eller i granndistrikt på samtliga räddningsuppdrag. Detta skapar en ökad flexibilitet
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samt säkerställer resursbehoven. I övrigt förstärker distrikten mellan varandra som
tidigare utefter händelsetyp.
Ett högre ledningsbefäl larmas på samtliga uppdrag undantaget IVPA såvida inte
ledningsfordonet är närmast den drabbade. Samtlig personal inom räddningstjänsten
oavsett anställningsform skall inneha kunskap i hjärt- & lungräddning samt
grundläggande brandkunskap.
Införandet av Första Insats Person (FIP) kommer ytterligare förkorta tiden då tredje
man är behov av hjälp. Detta ger möjlighet att påbörja insatser i ett tidigare skede
och göra skillnad så som livsuppehållande åtgärder eller fördröja ett brandförlopp
innan ytterligare enheter ankommer till platsen. Dessutom kommer det, i vissa fall,
medföra kortare insatstid samt en bedömning av ytterligare resursbehov eller ej.
FIP har hela det utsedda primärlarmsområdet (tidigare släckområde) att befinna sig
under beredskap. Detta underlättar för rörligheten inom sitt primärlarmsområde och
rekryteringen av ny räddningspersonal i beredskap (RIB) som innehar FIP
funktionen.
Länsstyrelsen (tillsynsmyndigheten) har vid flertal tillfällen framfört allvarlig kritik
mot det nuvarande handlingsprogrammet och då att det, av regionfullmäktige
beslutade, yttre befälet inte har tillsatts. Funktionen yttre befäl skall vara fristående
med lägst kompetens Räddningsledning B. Yttre befälet skall vara rörlig över hela ön
och därmed skapa en bättre kontakt med styrkeledarna vid respektive station. Yttre
befälets roll kommer vara med fokus på både före-, under och efter
räddningsinsatser. Framförallt skapas möjlighet att kunna hantera insatsförberedande
uppdrag, såsom insatsplanering, och uppföljning efter insatser samt specifika
punktinsatser där olyckor ofta sker. Något som till stor del saknats tidigare. Även
delaktigheten och kontakten med RIB- och värnstyrkorna kommer att överbryggas
på ett bättre sätt.
En grundförutsättning för ledarskapet är att vardagen speglar ledningsorganisationen
vid en räddningsinsats. Tidigare rapporter om räddningstjänstens organisation har
diskuterat distriktsindelning och med den som grund så utvecklas Räddningstjänsten
Gotland med en större delaktighet och ansvar på flera nivåer. Förslaget innebär
indelning i 3 distrikt, norr, mitt och söder. Stationschefer kvarstår som i dag. De som
innehar funktionen yttre befäl tilldelas distrikt och är tillika distriktschefer.
Respektive distriktschef ansvarar för att genomföra ett antal möten per år inom och
mellan respektive distrikt. Även delaktigheten och kontakten med RIB- och
värnstyrkorna kommer att överbryggas på ett bättre sätt. I och med detta så ökar
delaktigheten, påverkan och utvecklingen av räddningstjänsten på Gotland till EN
räddningstjänst.
Indelningen i tre distrikt på Gotland (norr, mitt och söder) är strategiskt lämpligt för
att optimera främst de skadeavhjälpande resurserna men även de skadeförebyggande
insatserna. Därför är det viktigt att upprätthålla resurser i form av brandmän (heltid
eller RiB) med god skadeavhjälpande och skadeförebyggande förmåga inom dessa
områden. Räddningstjänsten upplever dock problem med att rekrytera och behålla
personal inom en del av dessa. Denna problembild för mindre orter är nationell och
räddningstjänsten kommer att fortsätta arbeta aktivt för att avhjälpa den svåra
bemanningssituationen som råder.
Räddningstjänsten kommer även utreda andra möjligheter till skadeavhjälpande
resurser samt titta på möjligheterna att öka den enskildes förmåga i särskilt utsatta
områden. Räddningstjänsten kommer att titta på hela samhället för att hitta resurser
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/786

som kan förebygga olyckor och/eller utföra en tidig skadeavhjälpande insats.
Dessa resurser kan utgöras av allt från Region Gotlands egna personalgrupper till
medborgare, privata aktörer eller andra organisationer och myndigheter som på något
sätt kan bidra till att möta Region Gotlands behov av ett likvärdigt och
tillfredställande skydd mot olyckor.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att föreliggande handlingsprogram tillgodoser
lagstiftningens krav och uppfyller de uppsatta målen.
Regionstyrelseförvaltningen uppdras att fortsätta arbetet med att utforma ett förslag
till övergripande handlingsprogram för ”trygghet och säkerhet på Gotland” där bl a
krisberedskap, suicidprevention, internt skydd, trafiksäkerhet och det
brottsförebyggande arbetet beskrivs.
Utifrån länsstyrelsens samrådsremiss så bör ansvariga nämnder (TN och MHN)
utveckla målstyrning och egenkontroll inom respektive område.
Beslutsunderlag

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2017-2019
Operativa riktlinjer – bilaga 1
Förebyggande riktlinjer – bilaga 2
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2017-2019

Förkortningar och definitioner
RCB

Räddningschef i beredskap

YB

Yttre befäl vars främsta operativa uppgift är att leda, fördela och samordna
arbetet på en skadeplats när flera räddningsstyrkor används. YB har också
det dagliga ansvaret för att säkerställa beredskapsnivån i kommunen.

SLH/SLD

Heltids- eller deltidsanställd styrkeledare. Ansvarar för att leda, fördela och
prioritera arbetet för en räddningsstyrka på en skadeplats. Vid större olyckor
där flera räddningsstyrkor samverkar ska styrkeledaren kunna agera som
sektorchef för en del av skadepanoramat.

Arbetsledare Ansvarar för att leda, fördela och prioritera arbetet för en räddningsstyrka
på en skadeplats. Har inte formell behörighet att verka som räddningsledare
enligt LSO. Har en delegering i arbetsmiljöansvar och intern utbildning till
arbetsledare. Räddningsledarskapet innehas i dessa fall av person med behörighet och delegering som även den har koppling till insatsen och det operativa arbetet.
LSO

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

MSB

Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

RE

Räddningsenhet. Tungt fordon (> 3,5 ton) i form av en brand/släckbil med
en bemanning på fyra till fem personer samt tillhörande utrustning för
brandsläckning och övriga räddningsuppdrag.

HE

Höjdenhet. Tungt fordon (> 3,5 ton) med monterad maskinstege och arbetsplattform för arbete och räddning på hög höjd. Bemannas av en person.

VE

Vattenenhet. Tungt fordon (> 3,5 ton) bestyckad med vattentank och en
volym som överstiger 7 m3 i syfte att vattenförsörja räddningsenheter

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

LRE

och/eller höjdenhet med vatten. Bemannas av en person.
Lätt räddningsenhet. Lätt fordon (<= 3,5 ton) bestyckad med släckutrustning och viss materiell för övriga räddningsuppdrag i syfte att komplettera
de tunga enheterna och bidra med snabbhet och flexibilitet. Bemannas av
två till tre personer.

FIP

Första insats person. Lätt fordon, ofta i utförande som en vanlig personbil,
med syfte att få fram en till två personer så fort som möjligt till en olycka.
Har i första hand som uppgift att utföra akutsjukvård, varna och spärra av
olycksplatsen.

FIE

Första insats enhet, bemannad med två heltidsbrandmän, som finns i södra
och norra distriktet. Mindre fordon med utrustning för första insats mot
brand, sjukvård och andra olyckor.
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RiB

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

CAFS

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2017-2019

Deltidsanställd brandman som har sin huvudarbetsgivare utanför räddningstjänsten. En RiB har som grund beredskap var tredje vecka och får larm på
en sökare varpå hen tar sig till sin brandstation för ombyte och avfärd till
olyckan.
Compressed air foam

4 (18)

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2017-2019

Inledning
De operativa riktlinjerna är en bilaga till Region Gotlands handlingsprogram för skydd mot
olyckor. Riktlinjerna beskriver mer i detalj det operativa arbete som räddningstjänsten bedriver för att leva upp till handlingsprogrammet.
Riktlinjerna ska fungera som vägledning och styrning av räddningstjänstens uppdrag före,
under samt efter en olycka har inträffat med avseende på det operativa arbetet. Räddningstjänstens uppdrag ligger i att hjälpa den enskilde när dess egen förmåga inte räcker till. I
dessa fall ska räddningstjänsten leverera snabb hjälp till den enskilde och det ska ske på ett
effektivt sätt. Räddningstjänstens bemötande ska skapa en känsla av trygghet och värdighet.
Räddningstjänstens operativa arbete styrs enligt LSO.
Räddningstjänstens handlingsprogram enligt LSO sammanfattar de identifierade riskområdena för Region Gotland och den operativa verksamheten ska anpassas utifrån dessa.
Handlingsprogrammet upprättas för varje mandatperiod och är aktuellt i fyra år. De operativa riktlinjerna följer handlingsprogrammet och dess mandatperiod men kan vid behov
omarbetas varje år. Syftet är att kunna agera proaktivt och följa samhällsutvecklingen även
under kortare tid än fyra år.
Regionfullmäktige beslutar om handlingsprogrammet inkl riktlinjerna för Region Gotland
och dess räddningstjänst. I de operativa riktlinjerna uppdras till tekniska nämnden (TN) att
inom ramen för handlingsprogrammet svara för uppföljning samt besluta om ändrade riktlinjer för den operativa verksamheten.
Sådana beslut skall anmälas till regionfullmäktige.

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

I riktlinjerna återfinns beskrivningar av hur verksamheten arbetar för att uppnå de övergripande målen och de kvalitetsmål som återfinns i handlingsprogrammet samt hur verksamheten följer upp arbetet kring dessa kvalitetsmål.
De operativa riktlinjerna innehåller även information om strategiska satsningar som verksamheten planerar att göra inom det skadeavhjälpande arbetet. Dessa strategiska satsningar
kan sträcka sig över hela handlingsprogrammets giltighetstid men kan även vara kortare
satsningar som genomförs årligen, och dessa kan då komma att revideras vid behov.
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Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2017-2019

Strategiska satsningar
•

•
•
•
•
•
•
•

All heltidspersonal inom räddningstjänsten Gotland skall arbeta olycks- och skadeförebyggande över hela Gotland. Detta kan göras genom:
- Utbilda anställda inom Region Gotland och elever i årskurs 2, 5 och 8
- Informera och ge råd till allmänheten
- Verka för minst en fungerande brandvarnare per bostad
Utveckla arbetet med skydd mot olyckor i de delar av Gotland som har långa insatstider så att målet med likvärdigt skydd uppnås.
Samverkan med andra förvaltningar för att minska olyckor
Samverka med andra kring åtgärder för riskgrupper i samhället som omkommer i
samband med brand
Minska trafikolyckor i samverkan med väghållare, polis m fl
Klimatrelaterade olyckor/insatser
Pågående klimatförändringar ställer krav på anpassningar av beredskap och förmåga utifrån förändrad riskbild.
Utveckla och samordna frivilliga och andra samhällsresurser att ingå aktivt i arbetet
med skydd mot olyckor.

Stöd till den enskilde

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

En olycka som medför personskador eller skador på egendom kan upplevas som mer eller
mindre traumatisk för de inblandade. Detsamma kan gälla för personer som bevittnar en
olycka eller på annat sätt har koppling till en jobbig händelse.
Räddningstjänsten har speciellt utbildad personal för att möta, hjälpa och stötta personer
som upplevt en traumatisk händelse. Räddningsledaren har till uppgift att vägleda personer
som i samband med en olycka känner behov av psykiskt eller socialt stöd. Vidare kan räddningsledaren bedöma omfattningen av egendomsskador samt hjälpa till med att upprätta
kontakt med försäkringsbolag. Vid olyckor där många personer är drabbade kommer räddningstjänsten ut i efterhand för att informera om hur arbetet gick till, vilka beslut som togs
och varför de togs.
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Operativ organisation
Räddningschef

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

Utdrag ur LSO: 3 kap 16 §
”I en kommun skall det finnas en räddningschef. Räddningschefen ansvarar för att räddningstjänsten är
ändamålsenligt ordnad. Räddningschefen är räddningsledare men får utse någon annan som uppfyller de
behörighetskrav som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att vara räddningsledare.”
Inom räddningstjänsten delegerar räddningschefen räddningsledarbefogenhet till den personal som verkar i någon av tjänsterna yttre befäl eller styrkeledare. Räddningschefen kan
närsomhelst överta räddningsledarrollen om behov finns.
Utdrag ur LSO: 1 kap 3 §
”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar
tid och genomföras på ett effektivt sätt.”
Räddningschefens uppgift, enligt LSO 3 kap. 16 §, är att leda kommunens räddningsinsatser. Insatserna ska, enligt 1 kap 3 §, genomföras på ett effektivt sätt. Även om räddningschefen utser någon annan till räddningsledare behåller räddningschefen den övergripande
uppgiften att leda kommunens räddningsinsatser. Räddningschefens ansvar ändras inte för
att någon annan utses till räddningsledare för en enskild insats. Vid flera samtidigt pågående insatser i en kommun är det räddningschefens roll att bland annat fatta beslut om prioriteringar och att ta inriktningsbeslut inom kommunen. Räddningschefen ska leda räddningstjänstens verksamhet och se till att räddningstjänstens personal får nödvändig utbildning
och övning samt se till att den beredskap som anges i kommunens handlingsprogram och
instruktioner som följer av detta upprätthålls.
För att upprätthålla räddningschefens ansvar har räddningstjänsten valt att ingå i ett samverkansavtal med Stor-Stockholms brandförsvar där samtliga räddningschefer som ingår i
samverkansavtalet delar på ansvaret. Den räddningschef som är i beredskap (RCB) ansvarar
för insatsberedskap och operativa insatser inom samtliga kommunala räddningstjänster och
organisationer som ingår i samverkansavtalet.
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Ledning vid kommunal räddningstjänst
Räddningstjänsten samverkar med StorStockholms brandförsvar (SSBF), vad gäller larm
och ledning. Detta innebär att räddningstjänsten utgör en del av regionens ledningsstruktur
enligt nedan.
Ledningsnivå 5 Ledningsnivå Ledningsnivå Ledningsnivå Ledningsnivå
4
3
2
1
Räddningschef i Operativ Chef
Vakthavande
Yttre befäl (YB) Styrkeledare
beredskap
(OC)
brandingenjör
(SL)
(RCB)
(VBI)
Erhålls via egen
Erhålls via samErhålls via
Erhålls via
organisation
Erhålls via egen
verkansavtalet
SSBF:s RäddSSBF/Uppsala
organisation
ningscentral
Brandförsvar

Normalinsatsen
Insatsen leds på normativ och strategisk nivå av operativa chefen/L4. På operativ nivå leds
insatsen av ett yttre befäl (YB)/L2 eller styrkeledare H (SLH)/L1 som tillika är räddningsledare och hanterar i sitt utövande av ledning en eller ett begränsat antal enheter.

Operativ Chef

Räddningsledning

Styrkeledare

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

Exempel
Trafikolycka och brand med mindre omfattning, undersökning röklukt och flertalet av automatlarmen.

8 (18)

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2017-2019

Insats med samordningsbehov
Insatsen leds på systemledningsnivå av operativa chefen/L4. På operativ nivå leds insatsen
av ett Yttre befäl (YB)/L2 som tillika är räddningsledare och hanterar i utövande av ledning
upp till fem-sex enheter. Begränsningen i utövande av ledning på denna nivå ligger i samordningsbehovet mellan interna och externa resurser.

Operativ Chef

Räddningsledning

Styrkeledare
Styrkeledare

Exempel
Större trafikolycka, villabrand, lägenhetsbrand, automatlarm i riskobjekt.

Insats med stort samverkans- och samordningsbehov
Insatsen leds på systemledningsnivå av operativa chefen/L4. En insats med stort samverkans- och samordningsbehov leds av yttre befäl (YB)/L2 som är tillika räddningsledare.
Styrkeledare H (SLH) har samordningsansvaret mellan skadeplatsens sektorer och verkar i
rollen som skadeplatschef med uppgiften att bedriva insatsen enligt räddningsledarens beslut i stort. Styrkeledaren D (SLD) leder sin enhet eller sektor med samordningsansvar mellan enheter och verkar i rollen som sektorchef. Ledningsorganisationen kan förstärkas med
yttre stabsfunktioner som exempelvis information/media, analys, resurs och säkerhet.
Detta sker genom inkallning av personal (bl a fridygnsledig) alternativt förstärkning från
annan räddningstjänst.

Räddningschef i beredskap
Operativ Chef

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

Räddningsledning

Styrkeledare
Styrkeledare
Styrkeledare
Styrkeledare
Styrkeledare

Exempel
Vindsbrand, brand i industri, olyckor med farligt gods och andra större insatser är YB ledningsnivå 2 är räddningsledare. Styrkeledare H /
ledningsnivå 1 är skadeplatschef och insatsen är indelad i ett antal sektorer med styrkeledare / ledningsnivå 1 som sektorchefer. Räddningschef
i beredskap har kommit in till SSRC och normativ- och strategisk stab etableras.
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Beredskapsorganisation inom Region Gotlands Räddningstjänst
För att kunna ge snabb och effektiv hjälp till kommunens invånare är organisationen placerad på tio brandstationer enligt tabellen nedan. På stationen i Visby samt del av personalen
i Hemse och Slite anställd på heltid medan de övriga stationerna utgörs av RiB-personal
och räddningsvärnmän.
Minimibemanningen utgår inte från respektive stationsort utan utgår utifrån bemanning i
distriktet. Larmcentralen kan vid varje händelse larma med totallarm om bedömningen är
att det behövs större resurser än enligt larmplanens grundbemanning. Yttre befälet kan
också begära totallarm om denna gör en sådan bedömning.

Beredskap numerär
Distrikt

Stnnr

Anspänningstid Miniminivå

Distrikt
mitt
Visby
Visby

10
10

90 sek
90 sek

Dalhem
Distrikt
norr

24

Ingen beredskap

Fårö

21

Ingen beredskap

Fårösund

22

Slite

23

Kräklingbo
Distrikt
söder

25

5 min
7 min
Ingen beredskap
90 sek
7 min
7 min

Klintehamn
Garda
Hemse

26
27
28

7 min
Ingen beredskap
90 sek

29

5 min
5 min
5 min
7 min
Ingen beredskap

Burgsvik
Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

1 Styrkeledare
5 Brandmän (heltid)

Kommentarer
•

•

1 Yttre befäl

2 Brandmän (heltid)
7 RIB

2 Brandmän (heltid)
dagtid må-fr
7 RIB dygnet runt

Ambitionsnivå

1 Styrkeledare
5 Brandmän (heltid)
12 räddningsvärnmän
1 Yttre befäl
1 Styrkeledare
5 Brandmän (heltid)
12 räddningsvärnmän
2 Brandmän (Heltid)
8 RIB
22 räddningsvärnmän
12 räddningsvärnmän
1 RIB/FIP
1 RIB
10 räddningsvärnmän
2 Brandmän (heltid)
3 RIB
3 RIB
2 Brandmän (heltid)
dagtid må-fr
8 RIB dagtid
22 räddningsvärnmän
3 RIB
12 räddningsvärnmän
2 Brandmän (heltid)
dagtid må-fr
1 RIB/FIP
2 RIB
1 RIB/FIP
1 RIB
10 räddningsvärnmän

Den sammanlagda beredskapen ska aldrig under normal beredskap understiga 1 Yttre
befäl, 7 styrke-/arbetsledare och 15 brandmän (heltid/RIB).
Ambitionsnivån är 1 Yttre befäl, 7 styrke-/arbetsledare och 19 brandmän (heltid/RIB).
Informationsinsatser, utbildning och övning kan medföra att framkomsttiden förlängs.
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Beredskap och numerär för larm och insatsledning region SSBF
Befattning

Station

Anspänningstid

Miniminivå

Ambitionsnivå

Larm- och sambands
operatör
Operativ chef

Stor-Stockholms
Räddningscentral
Stor-Stockholms
Räddningscentral
Johannes/Viktoria
Region SSBF

utan dröjsmål

4

4

utan dröjsmål

1

1

90 sek

2

2

utan dröjsmål

1

1

Vakthavande brandingenjör/brandinspektör
Räddningschef i beredskap

Första Insats Person (FIP)
På fyra stationer har räddningstjänsten infört en taktisk resurs i form av FIP. En FIP åker
direkt till olyckan i en mindre bil med avsikt att försöka stoppa eller fördröja händelseutvecklingen i ett så tidigt skede som möjligt. Karlstads universitet har gjort kostnad-nytta
analyser 1 som visar på stora fördelar ur både ett samhällsekonomiskt perspektiv som ur den
drabbades med att minska tiden innan den skadeavhjälpande insatsen påbörjas. I Region
Gotland finns FIP på stationerna i Klintehamn, Hemse, Burgsvik och Fårösund.
I distrikt norr och söder finns en första insatsenhet med heltidspersonal som svarar på
larm inom 90 sekunder och åker på alla räddningstjänstuppdrag.

Kompetenskrav för befäl och brandmän
Räddningschef och dennes ställföreträdande
Kompetens att verka som räddningsledare och utföra tillsyn. Deltar i gemensam chefsberedskap enligt avtal med Stor-Stockholms Brandförsvar och Norrtälje räddningstjänst,
Uppsala brandförsvar samt Enköping-Håbo.
Yttre befäl och Operativ chef i Räddningscentral
Genomgången ”Räddningsledning Brandmästare, alternativt genomgången brandingenjörsutbildning med MSB:s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst och behörighet att under
delegation verka som räddningsledare. Målsättning att genomgå länsstyrelsens utbildning
”regional samverkanskurs”.

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

Styrkeledare Heltid (SLH)
Genomgången Intern förebyggande utbildning eller motsvarande. Behörig att under delegation verka som räddningsledare. Fördjupande utbildning i arbetsmiljö, arbetsledning och
juridik. Intern målsättning är att genomgå ”Räddningsledning B” samt ”Tillsyn A”.
Brandman heltid
Behörig att genomgå utbildningen ”Skydd mot Olyckor” (SMO) samt kompetens utifrån
förvaltningens aktuella behov. Introduktion anpassad till individen. Brandman som inte har
”SMO- kompetens” ska lägst genomgått ”Räddningsinsats” innan anställning.

1

Lång, Elisabeth. Är införande av förstainsatsperson samhällsekonomiskt lönsamt?. Karlstad Business School, 2012
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Styrkeledare Deltid (SLD)
Grundkravet är lägst tre års tjänstgöring som Brandman – deltid samt genomgången
”Räddningsinsats”. Genomgången ”Räddningsledare A”. Intern målsättning är fördjupande
utbildning i arbetsmiljö, arbetsledning och juridik.
Räddningstjänstpersonal i Beredskap (RiB)
Grundkravet är behörighet till utbildningen ”Räddningsinsats” eller motsvarande, tre veckors introduktionsutbildning med bland annat rökdykning genomgås. Målsättningen är att
enligt överenskommelse med individen genomgå ”Räddningsinsats”.
Arbetsledare
Med arbetsledare menas en erfaren brandman med dokumenterad kompetens att leda
grupp och att starta upp räddningsinsatser men utan formell kompetens att fatta räddningsledarbeslut under delegation. Grundkravet är erfaren brandman med genomförd MSB utbildning – räddningsinsats samt en intern utbildning i arbetsmiljö, taktik och arbetsledning.

Kvalitetssäkring
Ett sätt att säkerställa att räddningstjänsten levererar en operativ verksamhet som uppnår
kvalitetsmålen i handlingsprogrammet är genom uppföljning av olika beslutade mätetal.
För att kunna leverera ett likvärdigt skydd mot olyckor till kommunens samtliga invånare
och kunna genomföra effektiva insatser krävs det att antalet personer i beredskap upprätthålls, så kallad miniminivå. Räddningstjänsten jobbar dessutom för att uppnå en ambitionsnivå för numerär i syfte att kunna erbjuda invånarna ännu bättre service. Detta följs
upp i delårsrapporter och årligen genom att titta på hur stor del av tiden som numerären
har varit tillfyllest. Vid de tillfällen där miniminivån inte kan uppfyllas skrivs en avvikelserapport.
Målvärde för 2017 är att ambitionsnivån för beredskap skall uppgå till minst 75% av den
totala beredskapstiden och miniminivån skall uppgå till 100% av den totala beredskapstiden.
Ett uppföljningsmål i handlingsprogrammet är att räddningstjänsten skall ge snabb hjälp till
den enskilde. Detta följs upp genom att mäta tiden från att ett samtal inkommer till SOS till
dess att en första enhet från räddningstjänsten är på plats. Målet är att denna tid aldrig skall
överstiga 30 minuter. Detta mäts genom att 10 % av insatsrapporterna kontrolleras.

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

Intern övning och utbildning
Räddningstjänsten övar och utbildas med inriktning att snabbt, säkert och effektivt för såväl drabbad som för egen personal kunna lösa de nödsituationer som uppstår. Övning och
utbildning sker också i samverkan med andra räddningstjänster och myndigheter för att
kunna hantera mer komplexa och/eller långvariga insatser som uppstår mer sällan. Övningsverksamheten bygger på räddningstjänstens riskanalys över kommunen. Övningsverksamheten bygger också på Region Gotlands risk- och sårbarhetsanalys.
Räddningstjänsten följer upp att förmågan att lösa insatser motsvarar krav och förväntningar genom att göra insatsuppföljning men också kvalitetssäkra resultat i övningsverksamheten.
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För både heltids- och RiB-personal sker arbetet utifrån tre nivåer:

Nivå 1
Den första nivån är övningar/utbildningar som planeras av utsedd övningssamordnare
utifrån flera aspekter. Exempel på vad som kan påverka att en viss typ av övning/utbildning väljs ut för ett visst år att planeras och genomföras centralt kan vara:
• Specialkompetenser (Kompetens som via samverkan i regionen är av strategisk
betydelse)
• Erfarenheter från larm (om det vid larm framkommer en brist på kompetens eller
ser möjligheten till att utveckla en kompetens kan det blir föremål för en central
satsning)
• Huvudtypolyckor (typolyckor som statistiken visar sker ofta i vår region brukar få
centralt fokus, exempel på det är trafikolyckor, sjukvård och brand)
• Inom områden där räddningstjänsten själva har brist på kompetens och därför har
behov av extern kompetens som utbildar/övar oss hanterar vi det centralt
• Grundutbildningar inom diverse kompetensområden såsom rökdykarledare, Ckörkort, syrgasdelegering, CAFS-certifiering, hydraulverktyg m.fl
• Aktiviteter som i större omfattning påverkar budgeten hanteras centralt.
För heltidspersonalen har det på varje lag utsetts en övningsansvarig som säkerställer att
övning på Nivå 2 sker med god kvalitet och regelbundenhet.
Vidare gäller:
• YB och SLH skall delta i gemensamma befälsdagar samt uppnå kraven i kompetensplanen
• Alla heltidsanställda brandmän skall genomföra fastställt antal styrda övningar per
år med speciellt fokus.
• Alla heltidsanställda brandmän skall genomföra samtliga övningar som ingår i ett
specifikt sommarövningsschema.
• Alla heltidsanställda brandmän skall på eget ansvar säkerställa sin kompetens inom
de områden där det tagits fram kompetensplaner. Godkänd blir man i samband
med att kompetensplanen signeras. Detta dokumenteras och följs upp vid räddningstjänsten i databasen ”Core”.

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

Nivå 2
Den andra nivån hanteras för heltidspersonal på laget utifrån lagets självskattade behov.
Dessa övningar ansvarar enheterna själva för med hjälp av en utsedd övningsansvarig och
där närmaste chef har det yttersta ansvaret för att verksamheten bedrivs kontinuerligt. Antingen utses någon att skapa övning inom ett område där behov finns eller så använder
man sig av en sedan tidigare upprättad övning i övningsbanken. Skapas en ny övning skall
den registreras i övningsbanken. Kravet är att all övning utgår från kunskapskraven i
”Uppgiftskatalog”.
För RiB-personal sker en årlig planering centralt med grundkompetensövningar i syfte att
bibehålla en bred kunskapsbas. Kravet är att samtliga dessa övningar skall genomföras under året av varje RiB-anställd person. Deltidsskiften väljer själva när och i vilken ordning
man genomför dessa övningar.
Syftet med nivå 2 för både heltids- och RiB-personal är att upprätthålla/förvalta redan tillskansad kompetens till skillnad från nivå 1 (centralt styrda övningar) som ofta har till syfte
att utveckla eller fördjupa kompetens.
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Nivå 3
Den tredje nivån är understödjande kompetenshöjande aktiviteter till organisationen i stort.
• Planera för och anmäla anställda till MSB:s utbildning Räddningsinsats samt stötta
dem under utbildningen.
• Planera för och anmäla anställda till MSB:s utbildning Räddningsledare A samt stötta dem under utbildningen.
• Planera för och anmäla anställda till MSB:s utbildning Räddningsledning B samt
stötta dem under utbildningen.
• Planera för och anmäla anställda till MSB:s utbildning Tillsyn A samt stötta dem
under utbildningen.
• Planera för och anmäla anställda till MSB:s utbildning Tillsyn B samt stötta dem
under utbildningen.
• Planera för och anmäla anställda till utbildning för C-körkort vilket ger behörighet
att framföra tungt fordon samt stötta dem under utbildningen.
• Genomföra rekrytering av heltidspersonal vid behov.
• Genomföra löpande rekrytering av RiB-personal vartefter behov uppstår.
• Rekrytera sommarvikarier till heltidsorganisationen.

Avtal om samverkan vid räddningsinsatser

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

Samverkan ger regionerna i länen (Stockholm, Gotland och Uppsala) bättre uthållighet
över tiden vid en eller flera insatser.
Räddningscentralerna i Stockholms län
Med syfte att medborgaren ska få så effektiv hjälp som möjligt håller de två centralerna på
att utveckla sin samverkan. Livräddande styrkor ska kunna larmas direkt från båda centralerna i syfte att påskynda utalarmering. Om en central blir överbelastad ska den andra centralen kunna gå in och ta över en eller fler insatser.
Räddningstjänsterna i Stockholms/Gotlands län
Samverkansöverenskommelsen ger möjlighet att begära och vara behjälpliga med resurser.
Överenskommelsen ger även möjlighet till hjälp med stabs- och ledningsstöd på skadeplats
och/eller mellan räddningscentralerna.
I regionen finns även en gemensam organisation för händelser med farligt ämne. Organisationen bygger på ett gemensamt handlingssätt, kunskapsorientering och strategisk utlokalisering av olika resurser/kompetenser för händelser med kemikalieinslag. I avtalet om
gemensam kemorganisation avtalas även om att skyttar för acetylengasflaskor ska finnas
som regionsresurs.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Länets räddningstjänster har avtal med MSB om oljeskyddsdepå och saneringsenhet. Dessa
resurser är regionala/nationella och ska kunna vara behjälpliga vid insats där behov föreligger.
Ett av MSB´s regionala förråd förvaltas av kustbevakningen och är förrådsställt i Slite.
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Räddningsstyrkornas förmåga
Räddningstjänsten på Gotland har, med tillgänglig personal i beredskap, förmåga att
utföra rökdykning i hög riskmiljö under minst 30 minuter.
• Räddningstjänsten har förmåga att genomföra samtidiga räddningsinsatser vid sju
stycken vanliga olyckor inom sju skadeområden på Gotland. Som vanlig olycka definieras sådan händelse som tar en av räddningstjänstens styrkor i anspråk, såsom mindre
trafikolycka, gräsbrand eller dylikt.
• Räddningstjänsten på Gotland har förmåga att samtidigt genomföra räddningsinsatser
vid tre olyckor, där en olycka är stor och två är vanliga olyckor, inom tre skadeområden
i kommunen. Som stor olycka definieras sådan händelse som tar två till fyra av räddningstjänstens stationer i anspråk såsom villabrand, större trafikolycka och liknande.
• Räddningstjänsten ska ha förmåga att genomföra samtidiga räddningsinsatser vid två
stycken olyckor där en är omfattande och en är vanlig olycka, inom två skadeområden i
kommunen. Som omfattande olycka definieras sådan händelse som tar fler än fyra av
räddningstjänstens stationer i anspråk såsom större industribrand, större flygplanshaveri
eller liknande.
I tabellerna som följer nedan beskrivs Region Gotlands Räddningstjänsts initiala förmåga
vid olika typer av händelser. Syftet med beskrivningen är att förtydliga förmågan med utgångspunkt i konkreta exempel, kopplade till riskbilden. Beskrivningarna utgår från befintlig organisation, metod och taktik. Vid insatser som är resurskrävande så kan operativa
chefen (SSRC) göra förändringar i beredskapsorganisationen samt kalla in fridygnsledig
personal.
•

Händelse
Brand i lägenhet i
flerbostadshus

Brand i villa

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

Trafikolycka

Farliga ämnen

Initial förmåga
a) Invändig räddningsinsats
b) Bistå med stege för utvändig utrymning
- Upp till 4 vån med bärbar utskjutsstege
- Upp till 8 vån med höjdenhet (Visby tätort)
• Förmåga att genomföra punkt a och b samtidigt begränsas av
händelsens komplexitet och resurstilldelning. Förstärkning på
plats kan krävas innan a och b kan utföras.
• Bostadsbebyggelse med exempelvis svårtillgängliga innergårdar, stora lägenhetsvolymer, gamla konstruktioner etc.(Visby
innerstad) kan medföra att ytterligare resurser behövs.
• Invändig och/eller utvändig räddningsinsats följt av begränsning mot intilliggande byggnader.
• Säkring av olycksplats. Första hjälpen till skadade alternativt
genomföra losstagning av fastklämda personer i personbilar
och liknande.
• Central resurs finns placerad i Visby för att bistå vid tunga lyft
och losstagning från tunga fordon, bussar och lastbilar.
• Utför första orientering och identifiering av ämne, beslutar om
riskområde, avspärrning av riskområdet.
• Utför livräddande insats
• Utför livräddande personsanering.
• Begränsning och indikering samt direkt åtgärd av mindre spill.
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Nödställd person

•

Övriga mindre
händelser

•

Automatiska
brandlarm

•

Drunkningstillbud

•
•

Undsätta personer som hamnat i akuta nödlägen t.ex. fastklämning, fallolyckor, person fast på otillgänglig plats, sjukvårdslarm enligt avtal med sjukvårdförvaltningen.
Avbryta händelseförloppet och återställa ordningen. Exempel
på detta är bränder i containrar och papperskorgar, enstaka bilar, mindre markbränder etc.
Lokalisera detektor som indikerar brand med hjälp av orienteringsritningar. Om ej brand; återställa larmet och verka för att
minska risken för fler onödiga larm.
Vid samtliga stationer skall förmåga finnas för ytlivräddning.
Vid stationen i Visby finns vattendykarorganisation.

Resursuppbyggnad vid omfattande händelser
I mer omfattande händelser är räddningstjänsten initiala förmåga otillräcklig för att ta kontroll över händelseutvecklingen. Första anländande resurs kommer vid denna typ av händelse bedöma och analysera händelseutvecklingen, rapportera och påbörja insats i väntan
på förstärkningar, exempelvis:
 Första livräddande insats
 Utrymning och avspärrning av riskområde
 Första begränsande insats avseende på brand eller annan spridning
 Säkring av skadeplats med avseende på högspänning eller annan risk, exempelvis
trafik, ras, antändning etc.
Uthållighet vid dessa händelser bygger på samverkan med andra räddningstjänster och förbund inom regionen.
I tabellen som följer exemplifieras ett antal händelser samt räddningstjänsten initiala förmåga och förmåga efter resursuppbyggnad.
Mer omfattande händelse
Brand i en större eller på
annat sätt komplex
byggnad samt skogsoch markbränder
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Olyckor med tunga fordon alt. ras i byggnad
eller anläggning

Initial förmåga

Förmåga efter resursuppbyggnad
Livräddande och skadebegränsande insatser bedrivs
samtidigt, såväl inom och
mellan byggnader.

Förbereda räddningsinsatsen.
Påbörja utrymning i hotade
utrymmen och om möjligt påbörja skadefördröjande eller
skadebegränsande insats i eller i
direkt anslutning till brandutsatt del av byggnaden.
Påbörja säkring av skadeplatLyfta, flytta eller säkra tunga
sen.
fordon eller byggnadsdelar.
Påbörja livräddande insatser
vid olyckor med tunga vägfordon, havererade luftfarkoster,
ras, arbetsplatsolyckor etc.
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Olyckor med farliga
ämnen

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2017-2019

För att hantera stora olyckor
med farliga ämnen som ofta är
resurskrävande finns i regionen
en gemensam organisation och
beredskap som nyttjas.
Organisationen är inte dimensionerad för att självständigt
hantera storskaliga händelser
med farliga ämnen

Utför fortsatt livräddande
personsanering.
Uppför saneringsplats för
egen personal och drabbade.
Producerar varmvatten till
saneringsplatserna.
Utföra kemdykarinsats/
Täta/Samla
upp/Neutralisera/Pumpa
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Uppföljning
Definition
Upprätthålla beslutad beredskapsnumerär
Räddningstjänsten
genomför snabba
skadeavhjälpande
insatser.

Räddningstjänsten
skall ge snabb
hjälp till den enskilde. Målet är att
denna tid aldrig
skall överstiga 30
minuter.

Målvärde 2017
Ambitionsnivå
75% och miniminivå 100%
Genomsnittsvärde, tid från
larm till SOS till
första enhet på
plats ska vara
(responstid)<
14 min.
Detta mäts genom att 10 % av
insatsrapporterna kontrolleras.

Målvärde 2018
Ambitionsnivå
75% och miniminivå 100%
Genomsnittsvärde, tid från
larm till SOS till
första enhet på
plats ska vara
(responstid) <
14 min.
Detta mäts genom att 10 % av
insatsrapporterna kontrolleras.

Målvärde 2019
Ambitionsnivå
75% och miniminivå 100%
Genomsnittsvärde, tid från
larm till SOS till
första enhet på
plats ska vara
(responstid) <
14 min.
Detta mäts genom att 10 % av
insatsrapporterna kontrolleras.

Målvärde 2020
Ambitionsnivå
75% och miniminivå 100%
Genomsnittsvärde, tid från
larm till SOS till
första enhet på
plats ska
vara(responstid)
< 14 min.
Detta mäts genom att 10 % av
insatsrapporterna kontrolleras.

De i handlingsprogrammet angivna kvalitetsmålen följs upp genom:
-

Uppföljning av olycks- och skadestatistik i bl a Core, MSB/IDA samt SKL öppna
jämförelser
Genomförda utbildnings- och övningsinsatser följs upp på respektive station och
redovisas till Räddningschef en gång per år
Möten och i dialog med medborgare bl a i samband med marknader och andra
evenemang

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

Resultatet av dessa uppföljningar skall redovisas till Tekniska nämnden i samband med
delårs-/årsredovisningar i enlighet med Region Gotlands styrmodell.
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Förkortningar och definitioner
LSO

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

LBE

Lag (2010:900) om brandfarliga och explosiva varor.

MSB

Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

MHN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SBA

Systematiskt brandskyddsarbete.

L-ABC

L-ABC är ett begrepp inom kategorin första hjälpen. Förkortningen är en
minnesregel och talar om i vilken ordning man bör prioritera vid en olycka.
Andningsstillestånd bör till exempel prioriteras före blödning eftersom det är
mest akut.
LABC står för:
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L - livsfarligt läge
A - andning
B - blödning
C - chock eller cirkulationssvikt
BBR

Boverkets byggregler.

Vk

Verksamhetsklass. Utrymmen ska, utifrån avsedd verksamhet enligt boverkets byggregler, delas in i verksamhetsklasser. Samma byggnad kan delas in i
flera verksamhetsklasser.
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Inledning
Riktlinjerna reglerar det förebyggande arbete som räddningstjänsten genomför i brandsäkerhetshöjande syfte. Riktlinjerna är en bilaga till Region Gotlands handlingsprogram för
skydd mot olyckor.
Regionfullmäktige beslutar om handlingsprogrammet inkl riktlinjerna för Region Gotland
och dess räddningstjänst. I de förebyggande riktlinjerna uppdras till miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) att inom ramen för handlingsprogrammet svara för uppföljning
samt besluta om ändrade riktlinjer för den förebyggande verksamheten.
Sådana beslut skall anmälas till regionfullmäktige.
Riktlinjerna för den förebyggande verksamheten ska vara en vägledning för all verksamhet
inom det olycksförebyggande arbetet samt i tillsyns- och tillståndsprocessen och fungera
som en styrning i vilka olika områden som räddningstjänsten bör agera utifrån Region Gotland skyldigheter enligt LSO. Riktlinjerna ska även vara en vägledning i objektsurvalet för
vilka verksamheter som omfattas av räddningstjänstens tillsyn.
Riktlinjerna beskriver hur verksamheten gör för att uppnå de kvalitetsmål som återfinns i
handlingsprogrammet samt hur verksamheten följer upp arbetet kring dessa. Uppföljning
av arbetet sker genom kvartals- och årsvis sammanställning av nyckeltal för tillsyns- och
utbildningsverksamheten.
Riktlinjerna innehåller även information om strategiska satsningar som verksamheten planerar att göra inom det olycksförebyggande arbetet. Dessa strategiska satsningar kan
sträcka sig över hela handlingsprogrammets giltighetstid men kan även vara kortare satsningar som genomförs årligen, och dessa kan då komma att revideras vid behov.

Strategiska satsningar
•

•

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

•

•

Då Region Gotlands planer för nytt bostadsbyggande sker i mer komplexa och komplicerade miljöer samt i analytiskt dimensionerade byggnader ökar kraven på räddningstjänstens kompetens.
Region Gotlands medborgare blir äldre. Detta ställer ökade krav på omsorg och säkra
lösningar för fortsatt boende i hemmiljö. Samverkan mellan räddningstjänst, förvaltningar och biståndshandläggare bör utvecklas för att identifiera prioriterade målgrupper
för arbetet med skydd mot olyckor och trygg hemmiljö.
Minskning av eldstadsrelaterade bränder – Brand i bostad på Gotland har i snitt fler
eldstadsrelaterade bränder per boende i jämförelse med liknande kommuner i Sverige.
Frågan hanteras i samverkan med den upphandlade entreprenören för brandskyddskontroll och rengöring (sotning). Det skall även tydliggöras i den nya upphandlingen av
brandskyddskontroll och rengörning som ska gälla från 2018-04-01.
Brandskyddet i Visby innerstad. Räddningstjänsten på Gotland har tidigare genomfört
en inventering av brandskyddet i världsarvstaden Visby. Det materialet är presenterat
och för världsarvsråd och försäkringsbolag samt andra intressenter för att gå vidare i en
brandskydds strategi för brandskydd för världsarvstaden
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Stöd till den enskilde
Intentionerna i LSO är att den enskilde själv så långt det är möjligt utifrån dennes förutsättningar ska hantera sina risker. Region Gotlands skyldighet är att stödja och underlätta
för den enskilde att själv hantera sina risker. Detta görs genom att informera och utbilda i
såväl förebyggande som skadeavhjälpande åtgärder samt att medvetandegöra den enskilde
om riskerna. Två stora och viktiga målgrupper är barn och ungdomar samt Region Gotlands anställda.
Socialt engagemang

Räddningstjänstens personal arbetar för att vara förebilder och kan ge stöd till ungdomar.
Det kan ske bland annat att genom skol- och utbildningsverksamheten bjuda in till dialoger
och bidra till minskat antal anlagda bränder och till att antalet trafikolyckor med unga bilförare och cyklister minskar. Räddningstjänsten bör se över möjligheter att utveckla verksamheten med ungdomar och tidiga insatser i samverkan med utbildning och arbetslivsförvaltningen (UAF) och socialförvaltningen (SOF).
I samband med större ungdomsevenemang, exempelvis skolavslutningar och valborg, rör
sig räddningstjänsten ute i samhället för att bidra med trygghet och ökad säkerhet genom
sin synlighet och med samtal. Man bidrar därmed också till att störa oönskade aktiviteter
med vandalism, droger, misshandel och liknande.
Informations- och evenemangsplan

Syftet med planen är att strategiskt planera inför och informera om hur, vad och i vilka
sammanhang räddningstjänsten ska delta och synas med sitt budskap. För att underlätta
denna planering bör en inventering och en långsiktig plan inklusive material finnas tillgängligt och kontinuerligt uppdateras för att passa in i evenemangens huvudsakliga innehåll.
Följande aktiviteter ska genomföras:
•

Bevaka och vid behov närvara i regionala och nationella informationskampanjer, vilket
med fördel samordnas med andra räddningstjänster samt Brandskyddsföreningen.

Utbildning
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Räddningstjänsten ger möjlighet till alla regionens förvaltningar samt skolelever med början
hösten 2017 till utbildning i grundläggande brandkunskap.
Samarbete finns med Brandskyddsföreningen gällande utbildningar.
Följande aktiviteter ska genomföras:
• Elever i årskurserna 2, 5, 8 ska ges möjlighet att genomföra räddningstjänstens utbildningsplan ”Grundläggande brandskydd”.
• Utveckla konceptet ”Skolan brinner”.
• Översyn av utbildningsmaterial till skolelever samt de pedagogiska uppläggen.
Övriga aktiviteter som stöd till den enskilde:
• Kontinuerligt arbeta aktivt för att ha en informativ och uppdaterad webbplats där
kommuninvånarna kan finna information som berör de, enskilt eller som verksamhet,
exempelvis hur man kan bedriva systematiskt brandskyddsarbete, samt hur man
genomför egenkontroller på handbrandsläckare och annat byggnadstekniskt brandskydd.
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Myndighetsutövning
Myndighetsutövning är en form av maktutövande verksamhet som renderar i ett ensidigt
beslut eller åtgärd vilket påverkar den enskilde. En definition återfinns i den gamla förvaltningslagen (1971:290) och säger ”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande”. Ett myndighetsbeslut
är bindande för den enskilde.
Myndighetsutövning är en befogenhet att ta beslut vilka grundar sig på bestämmelser i författning, lag, föreskrift etc. För att säkerställa den enskildes rättigheter finns ett antal rättsäkerhetsprinciper vilka redovisas nedan.
Objektivitetsprincipen
Myndighetsutövningen ska vara saklig och opartisk vilket innebär att tjänstemannen inte får
låta sig påverkas personligen så att beslutet i frågan får en annan utgång. Alla är lika inför
lagen.
Legalitetsprincipen
Legalitetsprincipen slår fast att myndighetsutövning och dess beslut ska ha stöd i lagtext
eller föreskrifter. All offentlig makt står under lagen.
Proportionalitetsprincipen
De beslut som fattas i enlighet med myndighetsutövning och som renderar i en åtgärd,
inskränkning eller dylikt för den enskilde ska göra minsta möjliga påverkan som fortfarande
uppnår målet med beslutet. Åtgärden ska vara lämplig, nödvändig och stå i rimlig proportion till nyttan som uppnås.
Ändamålsprincipen
Ett beslut som fattas med stöd av en lagbestämmelse får inte användas i ett annat syfte än
vad som är menat med lagtexten. Ett beslut får inte användas som påtryckningsmedel för
att uppnå vinning i ett annat ärende.
Behovsprincipen
Den åtgärd som påverkar en enskild får endast vidtas när behovet av denna åtgärd är påtagligt och när en åtgärd med ett mindre ingripande eller inskränkande beslut inte är tillräckligt.
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Kompetens

Befattningen som tillsynsförrättare och tillståndsprövare ställer stora krav på yrkesskicklighet och professionalism. Räddningstjänsten har följande kompetenser för att genomföra
tillsynsverksamheten: en brandingenjör, en riskingenjör samt två brandinspektörer.
Verksamheten ska präglas av integritet, servicemedvetenhet och respekt gentemot den enskilde.
Höga krav ställs på förrättarnas förmåga att uttrycka sig i ord och skrift, att effektivt faktainsamla samt att kritiskt källgranska inhämtade uppgifter.
Rätt utbildning och erfarenhet är avgörande för att kvaliteten på myndighetsutövningen ska
upprätthållas. Respektive utbildningsnivå ska motsvara den kunskap som förväntas behövas för olika typer av tillsynsobjekt och tillståndsprövningar. Se Tabell 1 nedan för beskrivning av de utbildningsnivåer som Räddningstjänsten förhåller sig till och vilka karakteriserande verksamheter som respektive roll arbetar med.
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Tabell 1 Beskrivning av utbildningsnivåer.
Utbildningsnivå
Beskrivning
Internutbildad perso- T.ex. delar av Tillsyn A
nal
inkl. tillämpbara byggregler
Tillsyn A
(eller likvärdig utbildning)
Delegerad personal
enligt MHN
Tillsyn B

Karakteriserande tillsynsobjekt
Tillsyn av räddningsvägar till flerbostadshus, stickprovstillsyn av mängd
spolarvätska i försäljningslokal
Objekt i Vk 2A, mindre objekt i Vk 1,
mindre objekt i Vk 4 (ex. vis Bed and
Breakfast), Vk 5A

(eller likvärdig utbildning) Större objekt i Vk 1, Vk 2B och 2C,
Objekt i Vk 3B, medelstora Vk 4, Vk
5B (ex. vis HVB-verksamheter),
Delegerad personal
Handläggning av LBE-tillstånd,
enligt MHN
LBE-tillsyner (ex. vis bensinstationer),
Påbyggnadsutbildning (eller likvärdig utbildning) Tillsyn av farlig verksamhet (LSO 2:4),
för brandingenjörer
större objekt i Vk 4, objekt i Vk 5C
(”RUB”),
och 5D, objekt i Vk 6
Tillsyn B & stor erfarenhet av bl.a. riskanalys och riskhantering
- Delegerad personal
enligt MHN
Fortbildning inom myndighetsutövning behöver inte enbart vara synonymt medpåbyggnadsutbildningar i MSB:s regi utan även andra kurser och utbildningar ska kunna genomföras i mån av resurser. Dessa kurser kan t.ex. vara kortare retorik- eller svenskakurser, datorkurser i bl.a. Office-paketet samt fortbildning inom husbyggnadsteknik.
Delegation

Tillsyn och tillståndsprövning får utföras av räddningschef och av MHN delegerad
personal.
Myndighetsbeslut fattas av räddningschef och av MHN delegerad personal.
Delegationsordningen styr beslutsfattandet mer utförligt.
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Kvalitetssäkring

Kvaliteten i räddningstjänstens förebyggande arbete är mycket viktig och ska hållas hög. En
god kvalité deklarerar förtroende och professionalism.
För att kvalitetssäkra arbetet och skapa en enhetlig och gemensam bedömningsgrund kvalitetssäkras skrivelser innehållandes myndighetsutövning. Kvalitetssäkringen sker genom
interngranskning utförd av en annan medarbetare för att verifiera både det skrivna språket
och bedömningar av brandskydd och andra förhållanden.
Gemensamma och regelbundna möten med samtliga förrättare hålls för att diskutera aktuella ämnen och uppkomna svårbedömda objekt etc. Veckomöten hålls för att avhandla
ämnen i närtid, längre månadsmöten hålls för planering av verksamheten samt fortbildning.
Att genomföra tillsynsförrättningar tillsammans med en kollega är ett effektivt sätt att förbättra sin utövning och få tips på både metoder att förbättra och metoder som är framgångsrika. Samtliga förrättare bör genomföra gemensamma tillsynsbesök på mer komplexa
objekt.
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Tillsyn
Tillsyn sker enligt LSO 5 kapitlet och LBE 21§.
Räddningstjänstens handlingsprogram enligt LSO sammanfattar de identifierade riskområdena för Region Gotland och tillsynsverksamheten ska anpassas utifrån dessa. Handlingsprogrammet upprättas för varje mandatperiod och är aktuellt i fyra år. Förebyggandeplanen
som styr tillsynsprocessen ska ses över och omarbetas vid behov varje år, syftet är att kunna agera proaktivt och följa samhällsutvecklingen även under kortare tid än fyra år.
Tillsynsplaneringen omfattar inte den rengöring (sotning) och brandskyddskontroll som
utförs enligt LSO 3 kapitlet vilken utförs av Region Gotland utsedda skorstensfejarmästare.
Taxebestämmelser och arbetsordning styrs av separata dokument. Planen omfattar inte
heller taxebestämmelserna för tillsyns- eller tillståndsverksamheten enligt LSO 5 kap. och
LBE 16§ samt 21§ utan dessa återfinns i separata dokument.
Antal tillsyner ska följa tillsynsplan.
Skriftlig redogörelse

Som verktyg i räddningstjänstens tillsynsprocess används även den skriftliga redogörelsen
för brandskyddet. Redogörelsen är enligt LSO 2 kap 3 § ett krav för ägare av byggnader
eller andra anläggningar där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av
brand att dokumentera och redogöra för sitt brandskydd. Redogörelsen görs i enlighet med
föreskriften inom området (SRVFS 2003:10). Beroende på situation kan redogörelsen begäras in inför en tillsyn, i samband med en tillsyn eller efter en tillsyn för att sedan granskas i
syfte att höja det brandförebyggande arbetet inom byggnaden eller anläggningen. Den
skriftliga redogörelsen begärs även in vid klassificering av farlig verksamhet, se vidare under
aktuellt kapitel.
MSB har för avsikt att revidera den skriftliga redogörelsen med syfte att skapa starkare
koppling mellan det systematiska brandskyddsarbetet och skriftlig redogörelse, utgöra bättre underlag för tillsynen samt tydliggöra den enskildes ansvar(ägare resp. nyttjanderättshavare). Även vilka byggnader eller andra anläggningar som ska omfattas av kravet på skriftlig redogörelse ska ses över.
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Tillsynsverksamheten och tillsynsbesöken ska vara granskande kring det byggnadstekniska
brandskyddet. Rådgivning är en central komponent vid tillsyn av det organisatoriska brandskyddet. Tillsynsförrättaren ska vara tydlig och pedagogisk för att förklara de budskap och
beslut som förmedlas.
Tillsyner kan utföras på samtliga verksamheter eller objekt som omfattas av LSO och LBE.
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En tillsyn kan initieras av olika anledning och genomförs med olika frister (intervall).

Tillsyner
Händelsebaserade
- Efter insats
- Efter tips
- Vid begäran av
remiss
- Vid annan
uppkommen
händelse

Regelbundna
- Skriftlig redogörelse
- Förskolor
- Serveringstillstånd
- Visby innerstad
- Förläggningar
- Fyrverkeriförsäljning

Tematiska
- Julhandel
- Camping
- Större marinor
- Stora publikevent
- Byggnader där RTJ
insats krävs för
utrymmning.

Samverkande
- SBF - Bygg, Miljö,
Alkohol och Tobak
- Socialförvaltningen
- Övriga Region
Gotland
- Länsstyrelsen
- Räddningsregionen

Regelbundna tillsyner

Regelbundna tillsyner genomförs på objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse
enligt LSO 2 kap. 3§. På dessa objekt finns det enligt lagstiftningen en förhöjd risk för
brand eller allvarligare konsekvens av brand och därmed finns ett skäligt motiv till den regelbundna tillsynen.
I Region Gotland genomförs även regelbundna tillsyner på förskolor och annan verksamhet som inte omfattas av kravet på skriftlig redogörelse eftersom det även där finns en utrymningsproblematik med barn som inte själva kan förväntas utrymma och som dessutom
sover delar av dagen. Regelbundna tillsyner genomförs även på förläggningar som inte omfattas av kravet på skriftlig redogörelse. Motiveringen till dessa tillsyner är fler, exempelvis
barn- och ungdomskolonier som bedriver verksamhet i kommunen, ofta i äldre träbyggnader. Även hem för ensamkommande flyktingbarn samt asylsökanden ingår.
Visby innerstad består till stor del av bebyggelse med riksintresse i form av ett världsarv.
Brandskyddet i äldre byggnader är inte lika tillförlitligt som i nya byggnader, därför genomförs regelbunden tillsyn i innerstaden.
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Händelsebaserade tillsyner

Räddningstjänsten kan ibland välja att genomföra en extra tillsyn som föranleds av något
annat än den regelbundna fristen. En sådan anledning kan till exempel vara efter signaler
från egen personal att någonting inte ser helt bra ut, efter orosanmälan från allmänheten
eller vid begäran om yttrande för serveringstillstånd. En händelsebaserad tillsyn kan, i likhet
med lagrummets utrymme, genomföras både på objekt eller i verksamheter som omfattas
av regelbundna tillsyner och på objekt eller verksamheten som normalt sett inte omfattas
av kravet på den regelbundna tillsynen.
Tematiska tillsyner

Tematiska tillsyner kan genomföras både på objekt eller i verksamheter som omfattas av
regelbundna tillsyner och på objekt eller verksamheten som normalt sett inte omfattas av
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kravet på den regelbundna tillsynen. De tematiska tillsynerna riktar fokus på ett aktuellt
område och syftar till att stärka skyddet mot olyckor genom punktinsatser. Dessa insatser
kan till exempel omfatta kontroll av utrymningsvägar i varuhus vid julhandeln då butikernas
normala lager ofta inte räcker till utan andra utrymmen även används. Sommartid kan campingar, gästhamnar eller badstränder tillsynas i syfte att förebygga både bränder, olyckor
med till exempel läckande gasol eller drunkningar. Inte sällan blir det problem för räddningstjänsten att använda räddningsvägar och uppställningsplatser för höjdfordon på vintern då snöröjningen inte alltid omfattar även dessa ytor. Det finns även exempel på områden där det efter en tid både har planterats träd och buskar för att öka trivseln eller ställts
dit stenblock för att minska den olovliga bilkörningen från privatpersoner.
Samverkande tillsyner

Genom att bedriva samverkade tillsyner tillsammans med andra förvaltningar i kommunen
eller andra myndigheter kan besöken både effektiviseras och synergieffekter uppnås. Ofta
finns kopplingar mellan flera olika lagstiftningar och samordningsvinster finns till exempel
med Länsstyrelsen gällande tillsyner på verksamheter som omfattas av både Sevesodirektiven och som klassas som farlig verksamhet enligt LSO. Miljöenheten genomför tillsyner på
drivmedelsstationer. Kvällstillsyner på krogar och restauranger tillsammans med Skatteverket, Polismyndigheten, Länsstyrelsen och alkoholhandläggarna är ett bra forum för att se
hur verksamheternas organisatoriska brandskydd fungerar i praktiken. Samverkande tillsyner genomförs både på objekt eller i verksamheter som omfattas av regelbundna tillsyner
och på objekt eller verksamheten som normalt sett inte omfattas av kravet på den regelbundna tillsynen.
Frister
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Fristerna för den regelbundna tillsynen ska ses som ett riktvärde och en normalbild. I samband med genomförd tillsyn kan räddningstjänsten välja att både korta ner eller förlänga
fristen till nästa tillsyn beroende på hur brandskyddet (både det byggnadstekniska och det
organisatoriska) är beskaffat.
Fristerna för tillståndstiden ska även dessa ses som riktvärden. I samband med tillståndsansökan kan tillståndsmyndigheten (räddningstjänsten) fastställa en annan tillståndstid om det
finns särskilda skäl som kan anses påverka beslutet, exempelvis kontrollintervall för cistern,
periodisk eller tillfällig verksamhet.
Tillsynsfristerna enligt LSO samt tillsyns- och/eller tillståndstider enligt LBE specificeras i
nedanstående tabeller (Tabell 2 och Tabell 3). För verksamheter som omfattas av tillsyn
enligt LSO har tabellen anpassats för att stämma överens med verksamhetsklasserna enligt
Boverkets byggregler, BFS 2011:26 – BBR 23, eller senare men omfattar även de som uppfördes enligt tidigare bygglagstiftning.
På objekt eller i verksamheter som omfattas av tillsynskravet i både LSO och LBE genomförs ofta kombinerade tillsyner. Då styrs tillsynsfristen av den lagstiftningen där räddningstjänstens frister är kortast, oftast anpassas fristen för tillsyn enligt LBE till fristen för tillsyn
enligt LSO.
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Tabell 2 Frister enligt LSO.

Verksamhetsklass

Objekt

Vk 1

Exempel på lokaler som omfattas av föreskriften är industribyggnader,
lager och kontor.
2 år
Industri. Byggnader eller
anläggningar där minst 100
personer är sysselsatta samtidigt.
Industri. Anläggning som
1-2
Följer Länsstyrelsens beslut om frister för
omfattas av 2 kap. 4§ i LSO
år
gällande verksamhet
eller Sevesolagen (SFS
1999:381).
2-4
Ej bensinstation.
Industri. Verksamheter för
vilka det krävs tillstånd enligt år
LBE.
Industri. Byggnader eller
2-4
anläggningar där minst 20
år
personer är sysselsatta samtidigt eller med en yta större
än 2500 m2.
Kulturhistorisk byggnad.
4 år
T.ex. byggnader och verksamheter belägna i
För kontorsändamål e.dyl.
innerstaden som ex Payex
Höga hus. Byggnader med
Kontroll av uppställningsplats RTJ forfler än 4 våningar över mark.
don/utskjutsstegar, belamring i trapphus
etc. Operativ enhet utför kontroller - Objektskännedom
Kontroll av brandgasluckors funktion etc.
Höga hus. Byggnader med
Operativ enhet utför kontroller - Objektsfast installation för brandkännedom
gasevakuering.

Frist

Anmärkning

Vk 2A

Verksamhetsklass 2A avser en lokal för högst 150 personer
2-4
Tillsyn bör ske vid varje byte av verkasmhetRestaurang/danslokal.
år
sutövare.
Restaurang och liknande
verksamheter vilka har tillstånd att servera alkohol och
där det finns plats för fler än
50 personer.
Kulturhistorisk byggnad.
2-6
Beroende på nyttjandegrad ex skillnad ruiner
Samlingslokal för upp till 150 år
innerstad och kyrkor
personer.

Vk 2B
Samlingslokal

Verksamhetsklass 2B avser en samlingslokal för fler än 150 personer.
1 år
För fler än 300 personer
med komplicerade utrymmningsvägar
150-300 personer med kom- 2 år
plicerade utrymningsvägar
Övriga samlingslokaler för
4 år
fler än 150 personer med
enkla utrymningsvägar direkt
till det fria
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Fritidsanläggning. Med plats för
fler än 1000 personer helt eller
delvis under tak.
Kulturhistorisk byggnad. Samlingslokal för fler än 150 personer.
Vk 2C

3-6
år

Beroende på nyttjandegrad ex skillnad ruiner
innerstad och kyrkor

2-4
år

Exempel på verksamhetsklass 3A bostäder i flerbostadshus och småhus, trygghetsboende, seniorboende, familjedaghem, fritidsbostäder och liknande
Kulturhistorisk byggnad. För boendeändamål.

Höga hus. Byggnader med fler än
4 våningar över mark.

Höga hus. Byggnader med fast
installation för brandgasevakuering.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Ex Ica Maxi Arena. Södervärnshallen, Ishallen

Verksamhetsklass 2C avser en samlingslokal som är avsedd för fler än
150personer och där alkohol serveras
Restaurang/danslokal. Samlingslokaler >150 personer med
alkoholservering

Vk 3A

2-4
år

Flerbostadshus i Visby innerstad (Tillsynas ej
idag)
Operativ enhet utför kontroller - Objektskännedom
Kontroll av uppställningsplats RTJ fordon/utskjutsstegar, belamring i trapphus etc.
Operativ enhet utför kontroller - Objektskännedom
Kontroll av brandgasluckors funktion etc.
Operativ enhet utför kontroller - Objektskännedom

Vk 3B

Exempel på gemensamhetsboenden HVB, hem för ensamkommande flyktingbarn och liknande.
HVB/LSS.
2-4
år
Gemensamhetsboenden.
2-4 Ex. studentboenden. Asylboenden vid nyetaår
blering samt bedömt behov

Vk 4

Verksamheter som omfattas av föreskriften är hotell, vandrarhem, bed and
breakfast, och andra typer av tillfälligt boende.
Ex. hotell, barnkoloni, kursgård, försvarsanHotell/pensionat/förläggning. 2
år
läggning.
För fler än 100 gäster eller fler än
50 rum per byggnad.
Hotell/pensionat/förläggning. 2-3 Ex. hotell, barnkoloni, kursgård, försvarsanläggning.
För 50-100 gäster eller 25-50 rum år
per byggnad.
Hotell/pensionat/förläggning. 2-4 Ex. hotell, barnkoloni, kursgård, försvarsanår
läggning, bed and breakfast.
För fler än 9 gäster eller 5 rum
per byggnad.
Hotell/pensionat/förläggning. 3-4 Ex. hotell, barnkoloni, kursgård, försvarsanår
läggning, bed and breakfast.
Objekt med 10 – 49 platser endast i markplan
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Exempel på verksamhetsklass 5A är förskola eller dagverksamhet enligt socialtjänstlagen
Vk 5A

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Förskola/fritidshem. Objekt
där verksamheten ej enbart är
beläget i markplan och där fler
än 15 barn eller ungdomar
vistas samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt
där verksamheten ej enbart är
beläget i markplan och där fler
än 5 funktionshindrade barn
eller ungdomar med hjälpbehov
vid utrymning i händelse av
brand vistas samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt i
markplan där fler än 90 barn
eller ungdomar vistas samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt i
markplan där fler än 5 funktionshindrade barn eller ungdomar med hjälpbehov vid
utrymning i händelse av brand
vistas samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt
där verksamheten ej enbart är
beläget i markplan och där 15
eller färre barn vistas samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt i
markplan där 90 eller färre barn
vistas samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt
där 5 eller färre barn med
hjälpbehov vid utrymning i
händelse av brand vistas samtidigt.
Daglig verksamhet. Övr.
dagliga verksamheter enl. Socialtjänstlagen (2001:453)

2-4
år

Ej familjedaghem.

2-4
år

Ej familjedaghem.

2-4
år

Ej familjedaghem.

2-4
år

Ej familjedaghem.

4 år

Ej familjedaghem.

4 år

Ej familjedaghem.

4 år

Ej familjedaghem.

2-4
år

Ex Hassela

Vk 5B

Verksamhetsklass 5B omfattar behovsprövade särskilda boenden för personer
–med fysisk eller psykisk sjukdom,
–med funktionsnedsättning,
–med utvecklingsstörning,
–med demens eller
–som på annat sätt har en nedsatt förmåga att själva sätta sig i säkerhet. (BFS2011:26)
2 år
Vårdboende/HVB/LSS. Objekt med fler än ett våningsplan
eller fler än 75 vårdplatser
Vårdboende/HVB/LSS. Övri- 2-4
ga objekt
år

Vk 5C

Verksamhetsklass 5C omfattar lokaler för hälso-och sjukvård

Vårdanläggningar. Objekt med
fler än ett våningsplan eller fler
än 75 vårdplatser

2 år

Visby lasarett, Korpen
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Vårdanläggningar. Övriga objekt
Vk 5D

Verksamhetsklass 5D omfattar lokaler avsedda för personer som hålls inlåsta
2-4
Häkte. Låsta institutioner och
år
anstalter (fängelse, arrestlokal)
där de intagna är inlåsta ständigt eller under viss tid.

Vk 6

Verksamhetsklass 6 omfattar lokaler med förhöjd sannolikhet för uppkomst av
brand eller där en brand kan få ett mycket snabbt och omfattande förlopp
Industri. Anläggning som
omfattas av 2 kap. 4§ i LSO
eller Sevesolagen (1999:381).
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3-4
år

2 år

Produktionsbyggnad inom jordbruk och yrkesmässig bearbetning av trä
Ex Lantmännen, Ryftes etc
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Tillståndsprövning enligt LBE
Tillståndshantering sker enligt LBE 16§. Handläggningen vid tillståndsprövning enligt lagen
om brandfarliga och explosiva varor ska på samma sätt som tillsynsutövningen ske både
granskande och rådgivande. Handläggaren ska vara tydlig och stödjande i tillståndsprövningen.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Tabell 3 Frister och tillståndstider enligt LBE.
Objekt
Automatbensinstation

Frist
2-4 år

Övriga bensinstationer

2 år

Tankställen med illståndspliktig mängd
diesel

2-4 år

10-12 år.
Bör harmonisera med frister

Gasdepåer

2-4 år

10 år
Bör harmonisera med frister

Gasdepåer överstigande 3000 liter.

Industri med brandfarlig vara
Industri med gasolcistern

2-4 år

10 år
Bör harmonisera med frister
10 år
Bör harmonisera med frister

Lösa behållare och/eller förvaring i cistern.

Restauranger o.dyl.

4 år

Övriga verksamheter

4 år

2 år

Tillståndstid
10-12 år.
Bör harmonisera med frister
10-12 år.
Bör harmonisera med frister

5 år – frekventa ägarbyten
10 år – övriga
5 år – frekventa ägarbyten
10 år – övriga

Anmärkning
Automatstationer utan stationsbyggnad
eller med långt avstånd till omgivningen.
Bensinstation med stationsbyggnad eller
automatstation med kort avstånd till omgivningen.
Endast icke publika verksamheter. Ex
lantbruk

Cistern med volym överstigande 1000 liter.

T.ex. skolor eller försäljningslokaler.

Explosiv vara i riskgrupp 1.1 – 1.6

5 år

Inkl. stenspräckare och ammunition.
Ej pyrotekniska artiklar (fyrverkerier) i
riskgrupp 1.3 – 1.4.

Pyrotekniska artiklar i
riskgrupp 1.3 – 1.4

1 år vid nytt tillstånd
3-5 år vid förnyat tillstånd

3-5 år ges endast tillståndshavare där
brister i hanteringen ej påträffats vid tillsyn eller motsvarande.
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Hjälp vid klassificering av farlig verksamhet
Då Länsstyrelsen ska besluta om klassificering begär räddningstjänsten in den skriftliga
redogörelsen för brandskyddet, enligt LSO 2 kap. 3§, som då utgör underlag för länsstyrelsens beslut om vilka anläggningar inom Region Gotlands geografiska område som kan vara
aktuella att klassa som farlig verksamhet enligt samma lag. Anläggningar med verksamhet
som klassas enligt ovan finns registrerade i räddningstjänstens verksamhetssystem.
Remissinstans och yttrande till externa parter
Det finns flera områden där räddningstjänsten ej utgör myndighet utan fungerar som sakkunnig i brand-, risk- och olycksförebyggande frågor till interna (inom Region Gotland)
och externa myndigheter.
Bygglov

Då bygg- och miljöenheterna är myndighet i byggprocessen kräver de ofta att byggherren
ska lämna in en brandskyddsdokumentation, upprättad enligt Boverkets byggregler (BBR)
avsnitt 5:12, i samband med bygglovsansökan eller anmälan enligt plan- och bygglagen
(2010:900).
Räddningstjänsten granskar dokument rörande BBR avsnitt 5 Brandskydd. Granskning av
handlingar (främst brandskyddsdokumentationer och brandskyddsskisser) sker genom hela
byggprocessen. Beroende på bygglovets/anmälans storlek och komplexitet granskas allt
från bygghandling till relationshandling samt intyg rörande utförandet av brandskyddet.
Utöver granskning av handlingar ingår att vid behov närvara vid tekniska samråd och
ibland även vid slutsamråd. Skulle behovet finnas skulle räddningstjänsten kunna initiera att
ett platsbesök ska genomföras då räddningstjänsten bistår bygglovshandläggaren för att
kontrollera viktiga punkter i byggskedet.
Planärenden

När Region Gotland hanterar planärenden, till exempel detaljplaner, bistår räddningstjänsten som sakkunnig på följande områden:
Risk för ras och skred, översvämningsrisk, riskavstånd till farlig verksamhet, avstånd till
transportled för farligt gods, avstånd till drivmedelsstationer, närhet till vattenskyddsområde, krav på räddningstjänstens utrustning för att möjliggöra en trygg utrymning, tillgång till
brandposter samt räddningstjänstens angreppsmöjligheter till fastigheter.
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Polisremisser

Räddningstjänsten är remissinstans till Polismyndigheten. Det kan bland annat röra sig om
frågor kring säkerhet vid allmän sammankomst, offentlig tillställning, användande av offentlig plats, idrottsevenemang eller fyrverkeri, scenfyrverkeri eller annan pyroteknik enligt
ordningslagen (1993:1617)
Tillstånd för hotell- och pensionatsverksamhet enligt lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse hanteras av polismyndigheten och meddelas räddningstjänsten Gotland enligt
överenskommelse
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Sakkunnighetsutlåtanden

På skriftlig begäran från Polis- eller åklagarmyndighet samt domstol utför räddningstjänsten
som brandsakkunnig expertis spridningsutlåtanden. Tjänstgörande yttre befäl för den aktuella händelsen kommer i ny organisation vara ansvarig för ärendet.
Serveringstillstånd

Vid ansökningar om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2012:1622) rådfrågar Region
Gotlands miljö och hälsoskyddsenhet räddningstjänsten ifall lokalerna är anpassade för det
personantal samt verksamhet som anges i ansökan.
Trafikplanering

Om Trafikverket eller Region Gotland planerar ny- eller ombyggnationer av vägar inom
Region Gotlands geografiska område bör räddningstjänsten vara remissinstans på följande
områden:
Insatstider, risk för ras och skred, översvämningsrisk, riskavstånd till farlig verksamhet,
riskavstånd från transportled för farligt gods.
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Länsstyrelsen

Räddningstjänsten är remissinstans till länsstyrelsen. Det kan bland annat röra sig om frågor eller yttranden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken. Dessa
avser oftast om verksamheten som söker tillstånd uppfyller de lagar, regler och föreskrifter
som finns samt skälighetsbedömning enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
2 kap. 2§.
Följande aktiviteter bör genomföras:
• Alla inkomna brandskyddsdokumentationer bör behandlas samt stödja bygg- och miljöenheten och den enskilde i byggprocessen.
• Delta i arbetsplatsbesök under byggtiden samt utvärdera vår medverkan.
• Delta som sakkunnig på tekniskt samråd samt slutsamråd.
• Delta i arbetet med detaljplaner.
• Inkomna remisser ska besvaras. Vid behov görs ett platsbesök/tillsyn som stöd för
remissutlåtandet.
• Se över möjligheten att i samband med upphandling av exempelvis hemtjänstentreprenör erhålla deras medverkan i brandskyddfrågor i hemmet.
• Identifiera andra kommunala tvärprocesser där räddningstjänstens kompetens bör inkluderas.
• Sakkunnighetsutlåtanden bör handläggas i samråd med vid tillfället för insatsen ansvarigt befäl.
• Att utreda om sakkunnighetsutlåtanden* kan debiteras beställaren.
• Se över möjligheten att utbilda hemtjänsten, biståndshandläggare och trygghetsjour för
att förebygga bränder i hemmiljöer.
• Delaktiga vid införandet av riktlinjer för hur brandpostnätet ska utformas vid byggnationer.
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Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Räddningstjänsten ansvarar för rengöring (sotning) av fasta förbränningsanordningar samt
att i brandförebyggande syfte ansvara för att det som ska rengöras även kontrolleras ur
brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll) inom Region Gotland enligt LSO 3 kap. 4 §.
Detsamma gäller för imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.
På uppdrag av Räddningstjänsten utförs rengöring och brandskyddskontroll av upphandlad
entreprenör som innehar Gotland som distrikt. Region Gotland kommer under 2017
genomföra ny upphandling av rengöring och brandskyddskontroll
Frister för brandskyddskontroll och rengöring samt vilken utbildning som krävs för att ha
behörighet att utföra dessa har beslutats och meddelats genom MSB:s författningssamling
(MSBFS 2014:6).
Räddningstjänsten strävar efter att underlätta för den enskilde att utföra rengöring. På Region Gotlands hemsida finns riktlinjer för egensotning samt att den enskilde kan inkomma
med ansökan via Region Gotlands e-tjänst eller via blankett.
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Följande aktiviteter ska genomföras:
• Inkomna ansökningar om egensotning ska handläggas.
• Yttranden gällande besvärsskrivelser.
• Myndighetsbeslut angående eldningsförbud i eldstad mm.
• Utveckla medborgarrelationen med sotningsdistriktet
• Skapa rutiner för uppföljning från bygglovsprocessen till rengöring och brandskyddskontrollen för den enskilde, d v s fungera som en samordnande roll och kvalitetssäkring på att arbetet utförs på ett korrekt sätt, samt att entreprenören blir varse om nya
objekt inom distriktet.

Olycksutredning
Efter räddningsinsats ska en utredning genomföras som belyser vad som orsakade olyckan,
olycksförloppet och hur insatsen genomfördes enligt LSO 3 kap. 10 §. Utredningarna ska
ske i skälig omfattning.
En viktig princip och arbetssätt ska vara att de erfarenheter som kommer fram via inträffade händelser ska överföras till det förebyggande och operativa arbetet för att på så sätt
minska riskerna för att samma typ av olyckor inträffar igen, eller minska konsekvenserna av
densamma. De flesta utredningarna görs genom insatsrapporteringssystemet.
Då händelserna är av större dignitet, komplexitet eller av andra omständigheter intressant
kan utredningen göras av annan part, exempelvis annan närliggande räddningstjänst. Fördjupade olycksundersökningar ska även alltid delges Länsstyrelsen.
Verksamheten syftar också till att förse polisen med utredningsmaterial i form av spridningsutlåtanden beträffande brand- och rökgasspridning som kan komma att användas i en
rättegång.
Följande aktiviteter ska genomföras:
• Dödsbränder föranleder alltid en fördjupad olycksutredning.
• Insatsrapporterna ska kvalitetssäkras för att utgöra ett fullgott underlag som olycksundersökning/uppföljning.
• Erfarenhetsåterföring efter genomförd insats ska ske regelbundet så att erfarenheter
kan leda till konkreta lärande åtgärder.
Säkerställa att olyckor blir utredda och att erfarenheter tas tillvara.
•
• Säkerställa kvalitén på olycksutredning genom aktiva åtgärder.
18 (19)

Region Gotland

Handlingsprogram för skydd mot olyckor
perioden 2017-2019

Uppföljning
Antalet genomförda tillsyner enligt LSO och LBE samt utfärdade tillstånd enligt LBE följs
upp delårsvis samt årligen. Verksamheten utvärderas löpande internt.
Antalet granskade brandskyddsdokumentationer samt närvarande på tekniska samråd och
arbetsplatsbesök/slutsamråd i byggprocessen följs upp delårsvis samt årligen.
Deltagandet i antalet detaljplaner följs upp delårsvis samt årligen.
Antalet granskade remisser följs upp delårsvis samt årligen.
Kvantitativa mål enligt Tabell 4 följs upp.
Tabell 4 Styrtal och målvärden.
Styrtal

Definition

Målvärde 2017

Målvärde 2018

Målvärde 2019

F1

Antal elever i åk 2, 5 & 8 utbildade i brandskydd

100 % av tillgängliga elever

100 % av tillgängliga elever

100 % av tillgängliga elever

F2

Antal kommunanställda och
förtroendevalda utbildade i
brandskydd

100 % av tillgänglig
personal

100 % av tillgänglig
personal

100 % av tillgänglig
personal

F3
Op

Antal utbildade personer vid
eller värn

100% av 12 personer/värn

100% av 12 personer/värn

100% av 12 personer/värn

F7

Antal remisser/yttranden inom
området sotning. Uppgift inhämtas från entreprenör.

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

F8

Antal remisser/yttranden efter
begäran från Polisen

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

F10

Antal remisser/yttranden efter
begäran från Bygg- och Miljöenheter

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

F11

Antal remisser/yttranden efter
begäran från Planenheten

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

F12

Antal genomförda tillsyner

F13

Antal behandlade tillstånd enligt
LBE
1)

1)

80 % av planerade

80 % av planerade

80 % av planerade

100 % av inkomna
tillståndsansökan

100 % av inkomna
tillståndsansökan

100 % av inkomna
tillståndsansökan

Orsaken till ett lägre målvärde då det gäller genomförda tillsyner är att Gotland har en stor del tillfälliga verksamheter under sommarperioden som i flera fall upphört eller förändrats när tillsyn skall
genomföras.
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Resultatet av dessa uppföljningar skall redovisas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden
(MHN) i samband med delårs-/årsredovisningar i enlighet med Region Gotlands styrmodell.
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Inledning
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska en kommun anta ett handlingsprogram, dels för räddningstjänst, dels för förebyggande verksamhet för skydd mot olyckor
som kan leda till en räddningsinsats. Region Gotland har valt att ange inriktningen för dessa i ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. I bilagor till handlingsprogrammet finns
riktlinjer för den operativa och förebyggande verksamheten.
Handlingsprogrammet är skrivet i enlighet med LSO. Avsikten med programmet är att på
bästa sätt och med systematik verka för att skyddet mot olyckor på Gotland ska vara likvärdigt och tillfredställande samt att räddningsinsatser ska påbörjas inom godtagbar tid och
genomföras på ett effektivt sätt.
Detta arbetssätt är en viktig del i att skapa ett tryggt och säkert Gotland.
Handlingsprogrammet är också skrivet med avsikten att arbetet kring skydd mot olyckor
ska främjas och stärkas tillsammans med Region Gotlands styrkort som anger att:
Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar
tillväxt och fylld av livslust. Med visionsmålen:
• Minst 65 000 invånare bor på Gotland
• Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet
• Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen
• Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet
• Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor
Region Gotland ska utifrån vårt ansvar som kommun, landsting och region leverera kostnadseffektiv välfärd och rättssäker service med hög tillgänglighet, valfrihet och god kvalitet
till fast boende, besökare och näringsliv på Gotland.
Region Gotland ska vara drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Region Gotland avser även ta fram ett övergripande och samlat handlingsprogram för
”trygghet och säkerhet på Gotland”. I detta skall det föreslagna handlingsprogrammet enligt LSO ingå som en del tillsammans med övriga områden inom trygghets- och säkerhetsområdet. Delprogram som föreslås ingå är bl a krisberedskap, internt skydd, vålds- och
brottsförebyggande, suicidprevention och trafiksäkerhet.
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Handlingsprogram enligt LSO sammanfattar de identifierade riskområdena för Region
Gotland och verksamheten ska anpassas utifrån dessa.
Handlingsprogrammet upprättas för varje mandatperiod och är aktuellt i fyra år.
Riktlinjerna för den förebyggande och operativa verksamheten följer handlingsprogrammet
och dess mandatperiod men kan vid behov omarbetas varje år. Syftet är att kunna agera
proaktivt och följa samhällsutvecklingen även under kortare tid än fyra år.
I riktlinjerna för den förebyggande och operativa verksamheten återfinns beskrivningar av
hur verksamheten arbetar för att uppnå de kvalitetsmål som återfinns i handlingsprogrammet samt hur verksamheten följer upp arbetet kring dessa kvalitetsmål.
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Regionfullmäktige beslutar om handlingsprogrammet inkl riktlinjerna för Region Gotland
och dess räddningstjänst. I de operativa riktlinjerna (bilaga 1) uppdras till tekniska nämnden
(TN) och i de förebyggande riktlinjerna (bilaga 2) uppdras till miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) att inom ramen för handlingsprogrammet svara för uppföljning samt besluta
om ändrade riktlinjer för den operativa resp förebyggande verksamheten under perioden.
Sådana beslut skall anmälas till regionfullmäktige.
Riktlinjerna för den förebyggande och operativa verksamheten innehåller även information
om strategiska satsningar som verksamheten planerar att göra inom det skadeförebyggande
och skadeavhjälpande området.
Dessa strategiska satsningar kan sträcka sig över hela handlingsprogrammets giltighetstid
men kan även vara kortare satsningar som genomförs årligen, och dessa kan då komma att
revideras vid behov.
Inom Region Gotland är det samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) och dess räddningstjänstenhet som har uppdraget att utöva räddningstjänst inom Region Gotland. I detta dokument med tillhörande bilagor benämns Region Gotlands SBF/Räddningstjänstenhet som
räddningstjänsten.
Räddningstjänsten strävar alltid efter att vara en flexibel organisation som utvecklas efter
förändringar i omgivningen. Därför är inriktningar, mål och beskrivningar endast övergripande i handlingsprogrammet.

Handlingsprogram
för skydd mot
olyckor
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Operativa riktlinjer
(Bilaga till
handlingsprogram)

Förebyggande
riktlinjer
(Bilaga till
handlingsprogram)
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Ansvarsfördelning

Alla som bor, verkar och vistas på Gotland ansvarar för att skydda sitt liv och sin egendom
mot oönskade händelser så långt de själva förmår. Region Gotlands ansvar är att ge den
enskilde, dvs. alla fysiska och juridiska personer, förutsättningarna att själv förebygga och
hantera olyckor. Det är också Region Gotlands ansvar att om den enskilde inte längre kan
hantera en oönskad händelse ställa upp och hjälpa den enskilde på ett sätt som är likvärdigt
för alla.
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Särskild
förmåga

Bilden till vänster syftar till att illustrera
ansvars- och förmågefördelning mellan
Region Gotland och den enskilde.
Den enskilde har själv de bästa förutsättningarna för att både förebygga
olyckor och att avbryta ett negativt
händelseförlopp genom en tidig insats.

Region
Gotlands
förmåga

Region Gotland har en skyldighet att
genom rådgivning, information och
tillsyn hjälpa den enskilde att ta sitt ansvar på ett bra sätt, samt att hjälpa den
enskilde när denne inte längre klarar av
att hantera en olycka.

Enskildes
förmåga

Inom vissa områden kan Region Gotland behöva komplettera sina resurser
med särskilda förmågor. Dessa särskilda
förmågor (exempelvis: vattendykare
eller specialister på farliga ämnen) säkerställs då exempelvis genom samverkansavtal med myndigheter, räddningstjänster och andra aktörer.
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Övergripande inriktning
•

•

•
•
•

Region Gotlands arbete med att verka förebyggande mot olyckor och stärka de
enskildas och andra aktörers förmåga att förebygga och agera är av enskilda och andra
aktörer känt, efterfrågat och uppskattat.
All heltidspersonal inom räddningstjänsten Gotland skall arbeta olycks- och skadeförebyggande över hela Gotland. Detta kan göras genom råd och information till olika målgrupper, samverkan med andra aktörer (exvis förvaltningar) samt utbildning.
Räddningstjänsten är förberett för att snabbt och effektivt ingripa när de enskilda inte
själva kan hantera en olycka.
Räddningstjänstens bemötande skapar en känsla av trygghet och trovärdighet.
Räddningstjänsten arbetar alltid för att minimera negativ påverkan på miljön.

Kvalitetsmål
•

•
•
•
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•

Region Gotlands arbete med att verka förebyggande mot olyckor samt stärka enskildas
och andra aktörers förmåga att förebygga och agera ska minska skador orsakade av
bränder och andra olyckor.
Personalen på räddningstjänsten ska vara väl utbildad och övad inför förekommande
arbetsuppgifter.
Räddningstjänsten ska dimensioneras så att man kan påbörja akuta insatser inom 30
minuter för 90 procent av befolkningen och genomförs på ett effektivt sätt.
En medarbetare på räddningstjänsten ska behandla alla människor med respekt, omtanke och professionalism.
Räddningstjänsten skall alltid överväga handlingsalternativ ur ett miljöperspektiv.
Detta gäller både vid en räddningsinsats och vid räddningstjänstens övriga verksamhet.
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Riskbild och olycksanalys
Att skapa en bild över vilka risker som föreligger är grunden till att kunna forma det arbete
som syftar till att förebygga och hantera olyckor på ett effektivt sätt. Detta görs dels genom
en olycksanalys, dels genom upprättande av en riskbild. För mer detaljerad information
kring identifierade risker hänvisas till Riskbild 2016, upprättad av räddningstjänsten samma
år. Olycksanalysen baseras på statistik från genomförda insatser mellan åren 1998 – 2014.
Riskbild

Gotland består förutom huvudön också av Fårö, Gotska Sandön, Stora Karlsö, Lilla Karlsö
och några mindre öar. Gotlands yta är ungefär 3100 km2 och har ungefär 800 km kust. Befolkningen på Gotland uppgår till ca 57 000, med ca 24 000 boende i Visby som även är
Gotlands största ort. Utöver Visby är de större tätorterna Hemse, Slite, Roma och Klintehamn. Gotland är ett välbesökt turistmål. De kommersiella gästnätterna uppgår till 900 000
per år. Till detta ska läggas boende hos släkt och vänner samt i eget ägt fritidshus. Totalt
uppgår antalet gästnätter till närmare 3 000 000 per år.
Kända och välbesökta evenemang är Almedalsveckan, Medeltidsveckan och endurotävlingen Gotland Grand National.
Gotland är inom samma geografiska yta en kommun (Region), län, landskap och stift.
2011 bytte Gotlands kommun namn till Region Gotland.
Region Gotland ansvarar även för landstingsfrågor som sjukvård och kollektivtrafik samt
har det regionala utvecklingsansvaret.
På Gotland finns 92 socknar, de flesta med ganska låga invånarantal. Sett över en
10-årsperiod har tre av fyra socknar tappat invånare. Visby och närliggande socknar har
ökat mest i antal.
Enligt Region Gotlands prognos väntas befolkningen öka till ca 60 400 personer år 2025.
Andelen äldre invånare förväntas öka procentuellt sett mer än andelen yngre.
Den demografiska utvecklingen mot en högre andel äldre innebär att behoven inom välfärdssektorn fortsätter att öka under många år framöver. Den åldrande befolkningen innebär en utmaning när det gäller att upprätthålla och finansiera välfärdssystemet.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Visby innerstad är med på UNESCO:s lista över världsarv och byggnaderna i sig har därmed ett högre skyddsvärde än vad som annars är fallet.
Region Gotland har ca 800 km kust och många fartyg passerar Gotlands närområde.
Oljetransporter från Ryssland på Östersjön har under de senaste 15 åren tiodubblats. Fartygen har blivit större och då har även tankvolymen på fartygen ökat. Sannolikheten för
oljeutsläpp i Östersjön och i Gotlands närområde är påtaglig. Ett större oljeutsläpp skulle
få betydande konsekvenser för såväl djur som natur, men även turistnäringen riskerar att
drabbas vid omfattande utsläpp.
Klimatet är under ständig förändring och påverkar de risker som naturen omkring oss är
orsak till. Väderpåverkan med stormar, långvarig torka samt kraftiga regn- och snöoväder
kommer sannolikt påverka oss även i framtiden, bland annat i form av skogsbränder, översvämningar och påverkan på infrastruktur. Det moderna samhället blir allt mer känsligt för
olika typer av extremt väder. Faktorer som dessa måste bevakas och hänsyn måste tas i
utvecklingen av samhället.
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Farligt gods

Den största andelen farligt gods på Gotland utgörs av drivmedelstransporter samt mindre
mängd farligt styckegods på väg. Känsliga sträckor längs med länsvägarna har även skyddsbarriärer exempelvis färjeleden förbi Langs hage samt länsväg 148 förbi Tingstäde träsk.
Särskilda objekt (se riskbild)

Särskilda objekt är verksamheter med en riskbild som sticker ut från mängden. De består
av verksamheter som omfattas av SEVESO-lagstiftningen, är farlig verksamhet enligt
2 kap. 4§ i lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt större komplexa objekt i övrigt
där en olycka bedöms få stora konsekvenser.
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Bild 1) Geografisk placering särskilda objekt

Cementa – Heidelberg Cement, Orica samt Vattenfalls oljecisterner
Samtliga verksamheter är farlig verksamhet enligt LSO.

Storugns – KPAB och Orica (låg risk)

Vid Storugns finns två särskilda objekt. Båda verksamheterna är av sådan omfattning att de
omfattas av SEVESO-lagstiftningen och de är tillika farlig verksamhet enligt LSO.

Visby flygplats

Flygplatsen utgör farlig verksamhet enligt LSO.
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Visby Lasarett inkl helikopterplattan

För att säkerställa sjuktransport till fastlandet finns en helikopterlandningsplats och anläggningen är därmed farlig verksamhet enligt LSO.

St1 Oljedepå (hög risk)

Anläggningen omfattas av SEVESO-lagstiftningen samt är farlig verksamhet enligt LSO.
Ygne kraftstation
Kraftstationen förser Gotlands befolkning med elström via två kablar mellan Västervik och
Ygne. Den möjliggör även överföring till fastlandet av den vindkraftsel som produceras på
ön även om kapaciteten för detta är begränsad varför en ny förbindelse med högre kapacitet är planerad.

Visby hamn

Med färjorna till och från Visby hamn kommer och går både person- och godstrafiken. För
att det gotländska samhället skall fungera är det helt beroende av att transporterna till och
från ön inte störs. Den nya kryssningskajen innebär en ytterligare ökning av hamnområdets
komplexitet.

Visby innerstad

Innerstaden innebär en stor utmaning för Räddningstjänsten. Innerstaden är också uppsatt
på UNESCO:s lista över världsarv och byggnaderna i sig har därmed ett högre skyddsvärde
än vad som annars är fallet.
Vissa verksamheter i samhället anses ge allvarligare konsekvenser om en olycka inträffar.
Det är länsstyrelsen som beslutar om vilka dessa s.k. farliga verksamheter är. De som klassificeras som en farlig verksamhet har högre krav på sig att förebygga olyckor och minska
konsekvenserna av dem. Ofta är det omfattningen av kemikaliehanteringen som avgör huruvida en verksamhet ska klassas som farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§, men även
exempelvis flygplatser inkluderas.
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Region Gotland har information om vilka anläggningar som finns på Region Gotlands
hemsida och företagen informerar om sin verksamhet.
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Olycksanalys 1998-2014

Till grund för olycksanalysen ligger statistik från de insatsrapporter som räddningstjänsten
lämnar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) efter varje genomfört
uppdrag.
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Bild 2) Räddningstjänstens larm 1998 – 2014 undantaget IVPA och automatlarm. Källa Core.
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De två vanligaste larmen som Räddningstjänsten Gotland hanterar är IVPA (I Väntan På
Ambulans) samt automatlarm ej brand (falsk larm från automatisk brandlarmanläggning).
Dessa två svarar över tid för drygt 45 % av alla larm. Då dessa larm har det gemensamt att
de inte skall vara dimensionerande för Räddningstjänstens organisation har de sorterats
bort i bild 1 ovan. De tre därefter vanligaste larmen är brand i byggnad, brand ej i byggnad
samt trafikolycka. Undantaget är året 2005 då stormskador var det årets vanligaste larmtyp,
stormen Gudrun är den enskilt största orsaken till detta.
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Jämförelse Gotland och riket
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Bild 3) Jämförelse skadade i trafikolyckor per 100 tusen innevånare. Källa Patientregistret via IDA
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Bild 4) Jämförelse omkomna i trafikolyckor per hundra tusen innevånare. Källa Dödsorsaksregistret via IDA
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Brand ej i byggnad
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Bild 5) Jämförelse brand ej i byggnad per hundra tusen innevånare. Källa IDA
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Bild 6) Jämförelse brand i byggnad per hundra tusen innevånare. Källa IDA
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Brand i bostad
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80

Riket
Gotland

0,60
0,40
0,20

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

0,00

Bild 7) Jämförelse brand i bostad per hundra tusen innevånare. Källa IDA

Sammanfattning jämförelse Gotland och riket

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Avseende brand ej i byggnad ligger Gotland nära rikets medel. Underlaget för omkomna i
trafiken är egentligen för litet för att ge ett säkert underlag men bedöms över tid ligga nära
rikets medel. När det gäller skadade i trafikolyckor, bränder i byggnader samt bostäder är
risken större på Gotland än i riket som helhet men de minskar något över tid.
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Geografisk placering (”heatmap”)

För att få en bild av vart olyckorna händer har verktyget ”Heatmap” i databasen Core använts. Då underlaget baseras på att varje olycka positionerats korrekt presenteras bara data
för åren 2014 – 2015 då positioneringen av äldre olyckor inte är kvalitetsgranskade.
Trafikolyckor
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Bild 8) Geografisk placering trafikolyckor 2014 – 2015. Källa Core
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Brand i byggnad

Bild 9) Geografisk placering bränder i byggnader 2014-2015. Källa Core
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Brand ej i byggnad

Bild 10) Geografisk placering bränder ej i byggnader 2014-2015. Källa Core
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Övrigt

Konsekvenser av ett förändrat klimat

I en rapport publicerad av MSB 2012, Klimatförändringarnas konsekvenser för samhällsskydd och
beredskap, konstateras att "De delar av samhället som hanterar olyckor kan komma att bli
mer belastade till följd av klimatförändringarna. Bland de mer direkta konsekvenserna av
klimatförändringarna i Sverige återfinns bland annat översvämningar, erosion, ras, skred
och skogsbränder. Bebyggelse och infrastruktur utsätts för större påfrestningar och risken
för skador och förstörelse ökar. Extrema väder, ras och skred kan rasera vägar och orsaka
olyckor."
Med hänsyn taget till Gotlands förhållanden är bedömningen att översvämningar och
skogsbränder är de som i första hand bör beaktas i arbetet med Räddningstjänstens förmåga.

Större evenemang samt turistsäsongen

På Gotland genomförs flera evenemang som kännetecknas av att ett stort antal personer
tillfälligt vistas på förhållandevis begränsade områden. Mest kända är de olika "veckorna",
Almedals-, Stockholms- och Medeltidsveckan, som alla i huvudsak samlar deltagare till Visby.
Flera idrottsevenemang samlar också många deltagare och stor publik, exempelvis Gotlands Grand National (GGN) och Stångaspelen. Andra evenemang med stor publik är de
musikkonserter som de senaste åren genomförts på Fårö och i Burgsvik.
Inför större arrangemang har räddningstjänsten en dialog med arrangören och i de flesta
fall åligger det arrangören att göra riskanalys och beredskapsplan (motsv) för evenemanget.
Förutom dessa evenemang sker också en betydande ökning av antalet personer som vistas
på ön under sommarmånaderna. Utöver Almedalsveckan, och till viss del GGN, gör Räddningstjänsten ingen förändring av sin beredskap över tid med anledning av större evenemang eller turistsäsongen. Att sommarmånaderna innebär en ökning av antalet räddningsuppdrag är ett faktum men då flertalat av dessa är av typen IVPA (sjukvårdsuppdrag) genererar de av tradition ingen påverkan då IVPA inte är dimensionerande för Räddningstjänstens organisation.
Slutsatser Riskbild

Följande kan konstateras:
Trafikolyckor är fler på Gotland jämfört med riket som helhet räknat per 100 tusen
innevånare.
• Bränder i byggnader är fler på Gotland jämfört med riket som helhet räknat per 100
tusen innevånare.
• Särskilda objekt (bl a SEVESO) är placerade i Visby med omnejd samt på norra Gotland (Slite och Storugns).
• Placeringen av Räddningstjänstens brandstationer och dimensionering matchar olyckornas geografiska placering.
• Brand i Visby innerstad innebär särskilda problem
Baserat på detta måste ett arbete påbörjas för att minska antalet trafikolyckor och bränder i
byggnader. Särskilda satsningar bör göras i Visby innerstad utifrån tidigare genomförd
brandskyddsinventering.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

•
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Förebyggande verksamhet
Ett av räddningstjänstens huvudsakliga arbetsområden är det skadeförebyggande arbetet.
Arbetet syftar till att stärka samhällets skydd mot bränder och andra olyckor.
Räddningstjänsten är en aktiv aktör inom samhällsbyggnadsprocessen, till exempel vid
planarbeten och bygglovsprövningar. Det är naturligt att samarbeta med övriga förvaltningar i Region Gotland. När behov uppstår samverkar räddningstjänsten även med Länsstyrelsen och Polisen. Räddningstjänsten svarar på remisser som sakkunnig brand åt andra
förvaltningar och externa myndigheter när förfrågningar inkommer, exempelvis sakkunnighetsutlåtanden vid brottsmisstanke kring en brand och ansökningar gällande serveringstillstånd.

Stöd till den enskilde
Den enskilde är ansvarig för sin personliga säkerhet. Har den enskilde egen verksamhet, är
den enskilde även ansvarig för såväl säkerhet samt att upprätthålla ett skäligt brandskydd i
verksamheten. Räddningstjänstens bidrag är att stödja allmänheten genom att utbilda, informera och erbjuda rådgivning i sakfrågor.
Tillsyn

Tillsyn är en granskning som syftar till att kontrollera att den eller det som tillsynas lever
upp till gällande lagar och regelverk. Den enskilde ska både förstå och ta sitt egenansvar
och tillsynen ska därför vara både informativ och kontrollerande. Räddningstjänsten bedriver tillsyn enligt LSO och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) i
syfte att säkerställa ett skäligt brandskydd i byggnader och anläggningar samt att hanteringen av brandfarliga eller explosiva varor sker på ett säkert sätt. Räddningstjänsten administrerar även tillståndsgivning enligt LBE.
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Tillsynsverksamheten styrs av förebyggandeplanen. Och den årliga tillsynsplanen fastställs
av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Merparten av tillsynerna bedrivs regelbundet på objekt
där högre risk för olycka eller större konsekvens av olycka föreligger. Andra former av tillsyn som genomförs är bland annat:
• Tematiska tillsyner, exempelvis kontroll av utrymningsvägar i julhandeln
• Händelsebaserade tillsyner, exempelvis efter orosanmälan eller inträffade händelser
• Oannonserade kvällstillsyner i samverkan med andra myndigheter såsom Länsstyrelsen,
Skatteverket, Polisen samt miljö- och hälsoskydds- och livsmedelsenheten vid Region
Gotland
För att förebygga allvarliga olyckor inom kemikalieindustrin och för att begränsa skadorna
på människor och miljö har EU antagit Sevesodirektivet. I Sverige är det infört genom lag
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (den så kallade Sevesolagstiftningen). Tillsyn enligt denna lag genomförs av Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. När de Sevesoanläggningar som finns på Gotland tillsynas
är räddningstjänsten delaktig.
Hjälp vid klassificering av farlig verksamhet

Vissa verksamheter kan medföra att konsekvensen av en olycka blir ovanligt stor. Dessa
verksamheter kan klassas som farliga, enligt 2 kap 4§ LSO. Det är länsstyrelsen som beslutar om klassificeringen, med stöd från räddningstjänsten. Då en verksamhet har klassats
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som farlig ska den ta fram en riskanalys som bland annat ska ligga till grund för om verksamheten behöver skaffa utrustning samt hålla beredskap för att kunna hantera sina egna
olyckor. Beslut om utrustning och beredskap fattas i samråd mellan verksamheten och
kommunen. Anläggningar med verksamhet som klassas enligt ovan finns registrerade hos
Länsstyrelsen och räddningstjänsten.
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Om inte förbränningsanläggningarna (eldstäderna) underhålls, rengörs och används korrekt
finns en överhängande risk för att en brand uppstår. Rengöringen (sotningen) och brandskyddskontrollen är därför en viktig del i det förebyggande arbetet. Rengöringen syftar till
att förebygga brand genom att avlägsna ofullständigt förbrända restprodukter från eldningen och brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister i anläggningen.
Region Gotland ansvarar för att rengöring och brandskyddskontroll utförs men har genom
avtal delegerat ut arbetet till en entreprenör på Gotland. Entreprenören är förpliktigad att
genomföra rengöring och brandskyddskontroll. Entreprenören ska även föra register över
samtliga objekt eller anläggningar som omfattas av arbetet. Den personal som utför arbetet
ska ha erforderlig yrkesutbildning eller arbeta under sakkunnig ledning. Arbetet ska utföras
enligt de tidsintervaller som miljö- och hälsoskyddsnämnden fastslagit, baserat på MSB:s
föreskrifter. För att utföra ovanstående uppgifter bör upphandlad entreprenör ha följande
kompetenser: 5 st skorstensfejartekniker och 9 st skorstensfejare och ventilationstekniker.
Region Gotland tillåter rengöring (dock inte brandskyddskontroll) i egen regi efter särskild
ansökan från fastighetsägaren. Ansökan sker på särskild blankett och behandlas av räddningstjänsten. En grundförutsättning för beviljande är att anläggningen ska vara fri från
brister.
Olycksutredning

Efter samtliga insatser som räddningstjänsten genomför ska en olycksutredning genomföras i skälig omfattning. Det styrs av LSO och syftet är att klarlägga orsakerna till olyckan,
olycksförloppet samt hur insatsen har genomförts. Målet är att dra erfarenheter och finna
lärdomar för att kunna utveckla och förbättra verksamhetens arbete med skydd mot olyckor, inte att vara dömande eller finna skuld.
Vid mer omfattande bränder eller olyckor finns möjlighet att genomföra mer komplexa
olycksutredningar och brandplatsundersökningar, de senare ofta i samarbete med polisen
och andra myndigheter.
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Kommunen har även, enligt 3 kap 8§ förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, en
skyldighet att bistå andra myndigheter med utredning efter vissa olyckor och tillbud.
Kommunen ska delta aktivt i detta arbete med lämpliga resurser i skälig omfattning.
För genomförande av brand-/olycksutredningar har räddningstjänsten kompetens för
normala utredningar. Vid omfattande utredningar anlitas annan räddningstjänst alternativt
konsultstöd. Under perioden avser räddningstjänsten att kompetensutveckla egen personal
för att kunna genomföra omfattande utredningar.
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Kvalitativ uppföljning

Räddningstjänsten följer upp det förebyggande arbetet bland annat genom att mäta antalet
genomförda tillsyner och antalet tillstånd för brandfarlig eller explosiv vara som handlagts
för varje år.

Genomföra räddningsinsatser
Räddningstjänsten på Gotland ska enligt LSO planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.
Vilka situationer som motiverar en kommunal räddningsinsats regleras också i LSO; en
kommun ska ansvara för en räddningsinsats endast om detta är motiverat med hänsyn till
behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och
omständigheterna i övrigt.
När ett larm inkommer till räddningscentralen görs en initial bedömning om hjälpbehovet
är sådant att det framstår som rimligt att en insats genomförs. En orsak till att inte betrakta
händelsen som räddningstjänst kan vara att den drabbade själv kan åtgärda det som skett.
Betydande risk för människors liv och hälsa motiverar alltid en räddningsinsats.
Det är viktigt att verksamhetens kvalitet hålls på en hög nivå för att upprätthålla invånarnas
trygghet och förtroende för samhället. De enskilda ska känna sig trygga i att räddningstjänsten kommer till hjälp när en olycka inträffar som den enskilde inte själv kan hantera.
Alarmering och ledning av räddningsinsatser

En utalarmering av en räddningsstyrka initieras vanligtvis av ett 112-samtal via SOS Alarm
men kan också initieras av indikationer i tekniska system, exempelvis automatiska brandlarm. Larmning av en räddningsstyrka kan också ske efter en resursbegäran från en annan
myndighet eller räddningstjänstorganisation.
Larm och ledningsoperatörerna på StorStockholms räddningscentral (SSRC) är de som tar
emot inkommande medlyssningar från SOS Alarm. Larm och ledningsoperatörerna larmar
ut lämpliga resurser efter bedömning av en inträffad händelse, riskbild samt beredskapsläge.
Ledning av räddningsinsatser delas in i systemledning, insatsledning och uppgiftsledning.
Operativ chef på räddningscentralen samt regionens (Stockholm-Uppsala-GotlandNorrtälje) räddningschef i beredskap har det delegerade ansvaret att system- och insatsleda
händelser på Gotland.
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Systemledningen sker i normalfallet på Stor-Stockholms Räddningscentral (SSRC) av den
operativa chefen med stöd från larm och ledningsoperatörerna. Systemledningen syftar
primärt till att strategiskt säkerställa beredskap samt resurssäkra och övervaka pågående
räddningsinsatser i regionen (Stockholm-Uppsala-Gotland-Norrtälje).
Insatsledning sker i normalfallet av en ledningsresurs ute på plats där olyckan har inträffat
och syftar då till att samordna resurser och besluta om inriktning för en enskild insats. En
sådan ledningsresurs finns placerad lokalt på brandstationen i Visby (yttre befäl). Denna
uppgift kan också skötas av räddningscentralen om den operativa chefen anser det nödvändigt eller om den formella kompetensen att vara räddningsledare inte finns på olycksplatsen.
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Uppgiftsledning sköts ute på plats av befälet från den larmade resursen och handlar om
att leda och fördela arbete på plats.
Hur allmänheten informeras och varnas vid allvarliga händelser

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett informations- och varningssystem som
används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och i samband med extraordinära händelser. Meddelandet som sänds i radio och tv kan
föregås av samhällets utomhusvarningssystem (tyfoner) som finns i Visby, Slite och Fårösund samt de orter där det finns brandstationer.
113 13, webbsidor och sociala medier

I händelse av en allvarlig händelse är behovet av information oftast omfattande.
VMA är ett viktigt instrument för att snabbt nå ut med information och på så sätt minimera skadorna av en olycka men det finns ibland ett behov av mer utförlig information samt
även ett behov för den enskilde att lämna information till myndigheterna.
Informationsnumret 113 13 används av den som vill få eller lämna information vid olyckor
och kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier,
större trafikolyckor, skogsbränder, jordskalv eller andra större störningar i samhället.
Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra
ansvariga vid olika kriser - före, under och efter krisen. Krisinformation.se drivs av MSB.
Grundinnehållet är framtaget genom myndighetsgemensamma arbetsgrupper inom olika
områden. Målet är att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt och användbart för så
många som möjligt; före, under och efter en händelse.
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Vid en allvarlig händelse kan Region Gotland bistå med information på regionens hemsida
gotland.se samt via Region Gotlands regionupplysning alternativt via upprättat krisinformationsnummer.
Region Gotland använder även sociala medier för att nå ut med information.
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Räddningstjänst under höjd beredskap

I 8 kap. 2§ LSO anges att i syfte att rädda befolkningen och civil egendom från krigets
verkningar ska kommunens organisation för räddningstjänst under höjd beredskap, förutom fredstida uppgifter, även ansvara för:
• Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden
• Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska
stridsmedel
• Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt denna paragraf
ska kunna fullföljas
Region Gotlands organisation för räddningstjänst ska under samma tid vidare delta i åtgärder för första hjälp åt och transporter av skadade samt för befolkningsskydd. Regeringen
kan besluta om höjd beredskap om landet är hotat. Vid ett sådant tillfälle kan även organisationen behöva tillföras ytterligare personal och specialresurser.
När staten ger inriktning samt ekonomiska förutsättningar för planering mot civilt försvar
(inkl räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB)) har Region Gotland förmåga att
genomföra planering. Detta sker främst i samverkan mellan regionstyrelseförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen men även men andra berörda verksamheter och aktörer.
Räddningstjänst i träsk (insjö) och till havs

Region Gotland är ansvarig för räddningstjänst i träsk (insjö), vattendrag och kanaler på
Gotland. Östersjön är däremot statligt vatten och därmed statlig räddningstjänst (miljöräddningstjänst till sjöss och sjöräddning). Region Gotland bistår vid behov staten vid genomförandet av statlig räddningstjänst. Det finns dock fem undantag där Region Gotland
har ansvaret för räddningstjänst (se bilaga). Dessa så kallade kommunala vattenområden
och mer detaljerat beskrivna under kapitlet ”Kommunala vattenområden”.
Samverkan

Det komplexa moderna samhället har fört med sig ökade beroendeförhållanden mellan
aktörer från samhällets olika delar. Dessa beroendeförhållanden spänner över olika administrativa gränser och inkluderar relationer mellan exempelvis myndigheter, näringsliv, ideella organisationer, trossamfund och enskilda individer. Samverkan är därför en mycket
viktig del av ett arbetssätt för att nå ett tillfredställande skydd mot olyckor.
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Räddningstjänsten samverkar även aktivt med Region Gotlands övriga förvaltningar och
avdelningar och Region Gotland är drivande i frågor kring skydd mot olyckor samt frågor
rörande sårbarhet, risk- och krishantering, centrala delar i arbetet för en trygg och säker
kommun.
Att förbereda sig för samverkan är också ett sätt att maximera tillgängliga resurser. Region
Gotland har av den anledningen träffat överenskommelser om samverkan med ett antal
organisationer, företag och myndigheter.

21 (31)

Region Gotland

Handlingsprogram för skydd mot olyckor
perioden 2017 - 2019

På Gotland finns nedanstående samverkansnätverk etablerade och beskrivna i dokumentet
”Krissamverkan Gotland”:
Krissamverkansråd
Ansvaret för krissamverkansrådet delas av Länsstyrelsen i Gotlands län och Region
Gotland. Krissamverkansrådet ska vara en strategisk plattform för samverkan, samordning
och information inom områdena krisberedskap, krishantering och skydd mot olyckor. Syftet är att vara ett samverkansforum för informationsutbyte och kunskapsuppbyggnad inom
nämnda områden.
Verksamheten inom krissamverkansrådet ska verka för ökad säkerhet och trygghet för befolkningen på och runt Gotland samt bidra till ett samordnat utnyttjande av befintliga resurser. Detta görs bland annat genom kunskapsspridning, scenariobaserade diskussioner
samt i vissa fall även beslut om gemensam inriktning för sektorsövergripande aktiviteter
som berör flera aktörer.
GotSam
GotSam är en samverkansfunktion som verkar för ett långsiktigt, effektivt och hållbart
krishanteringsarbete på Gotland. GotSam AU syftar till att upprätthålla en god myndighetskännedom med nätverk på olika nivåer och skapa förutsättningar för årlig övningsverksamhet samt samordna för relevanta utbildningar. Gemensamma samverkansövningar och
utbildningar genomförs varje år och ansvaret för planering samt genomförande bör växla
mellan de deltagande aktörerna. I GotSam AU ingår företrädare från följande aktörer:
Länsstyrelsen, Region Gotland, Polisen, Kustbevakningen och Försvarsmakten.
Räddningscentraler

Region Gotland har avtal med Stor Stockholms Räddnings Central (SSRC) då det gäller
utalarmering och ledning av räddningsenheter på Gotland. Det finns två räddningscentraler
i Stockholms län (Stor Stockholms Räddnings Central och Södertörns Räddningscentral).
Med syfte att medborgaren ska få så effektiv hjälp som möjligt håller de två centralerna på
att utveckla sin samverkan. Livräddande styrkor ska kunna larmas direkt från båda centralerna i syfte att påskynda utalarmering. Om en central blir överbelastad ska den andra centralen kunna gå in och ta över en eller fler insatser.
Inom Region Gotland ska det finnas möjlighet att etablera en strategisk stab med beslutsfattare. Tjänsteman i beredskap är sammankallande av Region Gotlands krisledningsorganisation.
Samverkansöverenskommelse
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Samverkansöverenskommelsen mellan räddningstjänsterna knutna till StorStockholms
Räddningscentral ger regionen möjlighet att begära och vara behjälpliga med resurser.
Överenskommelsen ger även möjlighet till hjälp med stabs- och ledningsstöd på skadeplats
och/eller mellan räddningscentralerna. Avtalet reglerar samverkan övergripande. Till avtalet
kan knytas underavtal gällande specialresurser t.ex. farliga ämnen, tunga fordon m.fl.
Sjukvårdsrelaterad samverkan

Räddningstjänsten har avtal med hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) som gör att
räddningstjänsten åker på larm om hjärtstopp (IVPA) samt bistår med transport till farbar
väg och assistans vid tunga lyft.
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Oljeskydd och sanering av farliga ämnen

Räddningstjänsten har via avtal med staten möjlighet att avropa nationella förstärkningsresurser från MSB, exempelvis avseende oljeskydd eller indikering och sanering av farliga
ämnen. Dessa resurser är regionala/nationella och ska kunna vara behjälpliga vid insats där
behov föreligger.
Ett av MSB´s regionala förråd förvaltas av kustbevakningen och är förrådsställt i Slite.
Restvärdesräddning

Räddningstjänsten har ett avtal med Försäkringsbranschens Restvärdesräddning i Sverige
AB i syfte att säkerställa att åtgärder vidtas för att tillvarata ekonomiska värden efter skador. Detta avtal reglerar även vissa åtgärder som inte föregås av räddningsinsats. Restvärdesräddning, sanering, evakuering av tåg samt utbildning för arbetsjordning och arbete på
väg- och spårområde är innehåll som regleras.
Frivilligorganisationer

Betydelsen av frivilliginsatser och individuellt engagemang blir allt viktigare. Region Gotland har avtal med frivilliga resursgrupper (FRG) gäller bandvagnsförare samt sjövärnskåren (SvK).
Andra aktörer
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Räddningstjänsten har även nära samverkan med andra aktörer som innehar resurser för
exempelvis skogsbrandsbekämpning.
Region Gotland och räddningstjänsten har också nära samverkan med bl a Försvarsmakten
då det gäller resurser för hantering av olika händelser.
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Framtidens utmaningar
Omvärlden förändras och det gör också Region Gotland.
Region Gotland och dess räddningstjänst måste ligga i framkant för att möta samhällets
behov av skydd mot olyckor. För att lyckas i arbetet med skydd mot olyckor krävs att all
potential och kunskap som finns tillgänglig används. Detta är något som är möjligt genom
aktiv samverkan både internt inom Region Gotland och externt mot andra myndigheter,
enskilda och näringslivet.
Region Gotland måste kontinuerligt bevaka utvecklingen och proaktivt agera för att förebygga nya och befintliga olyckstyper.
Identifierade utmaningar i framtiden:
•

•
•
•

•

Etableringen av en ny kryssningskaj är något som är positivt för utvecklingen på Gotland och den medför samtidigt fler anlöp till kaj med större kryssningsfartyg och med
gäster som rör sig över hela Gotland
Turistsäsongen – förlängs och antalet besökare ökar varje år
Rekrytering av RiB på vissa orter kommer att medföra fortsatta förändringar i räddningstjänsten operativa inriktning och förmåga
Ökad militär närvaro – det förändrade omvärldsläget har medfört att regeringen beslutat om ökad militär närvaro på Gotland. Det innebär bl a ökad permanent militär bemanning på ön samt ökad övningsverksamhet på hela Gotland.
Urbaniseringen och fokus mot Visby området och några tätorter som kommer att medföra nya utmaningar för räddningstjänsten
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Extrema väderförhållanden
Klimatförändringarna har medfört och kommer sannolikt att medföra förändrade väderförhållanden och de senaste åren har vi kunnat konstatera en ökad förekomst av extrema
väderförhållanden.
Exempelvis:
• Under sommarperioden med risk för omfattande skogsbränder
• Minskad årsnederbörd medför (dricks-) vattenbrist
• Intensiva regnperioder med risk för översvämningar
• Omfattande lågtryck med stormvindar (exvis Gudrun och Per)
Region Gotland måste kontinuerligt utveckla sin förmåga att leverera samhällsservice även
under påfrestningar såsom extrema väderförhållanden och dess konsekvenser.
Likvärdigt och tillfredställande skydd mot olyckor
Region Gotland är som kommun stor till ytan. Det är relativt långa avstånd och under
sommarmånaderna har Gotland ett stort antal besökare. Under sommarmånaderna (juniaugusti) har Gotland ca 1 miljon besökare.
Region Gotland ser att en indelning i tre distrikt på Gotland (norr, mitt och söder) är strategiskt lämpligt för att optimera främst de skadeavhjälpande resurserna men även de skadeförebyggande insatserna. Region Gotland anser därför att det är viktigt att upprätthålla resurser i form av brandmän (heltid eller RiB) med god skadeavhjälpande och skadeförebyggande förmåga inom dessa områden. Region Gotland upplever dock problem med att re-
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krytera och behålla personal inom en del av dessa. Denna problembild för mindre orter är
nationell och Region Gotland kommer att fortsätta arbeta aktivt för att avhjälpa den svåra
bemanningssituationen som råder.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Region Gotland kommer även utreda andra möjligheter till skadeavhjälpande resurser samt
titta på möjligheterna att öka den enskildes förmåga i särskilt utsatta områden. Region Gotland kommer att titta på hela samhället för att hitta resurser som kan förebygga olyckor
och/eller utföra en tidig skadeavhjälpande insats. Dessa resurser kan utgöras av allt från
Region Gotlands egna personalgrupper till medborgare, privata aktörer eller andra organisationer och myndigheter som på något sätt kan bidra till att möta hela Region Gotlands
behov av ett likvärdigt och tillfredställande skydd mot olyckor.
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Uppföljning
De övergripande inriktningar och kvalitetsmål som anges i handlingsprogrammet samt de
lokalpolitiska inriktningarna används för upprättandet handlingsprogrammets bilagor för
operativ verksamhet och förebyggande verksamhet.
Uppföljningarna utförs tre gånger per år och rapporteras till ansvarig nämnd tillsammans
med förslag till förändring och styrning. För att på ett tillfredställande sätt följa upp samtliga målsättningar i handlingsprogrammet kommer räddningstjänsten också analysera
genomförda insatser samt använda medborgar- och medarbetarundersökningar.
För att följa upp om likvärdigt skydd i nationellt perspektiv uppnås kommer en jämförelse
med tre likvärdiga kommuner att genomföras under perioden. Dessa kommuner är Västervik, Norrtälje och Motala.
De genomförda insatserna följs upp i olika omfattningar beroende på insatsens komplexitet
samt konsekvensutfall. I en del fall genomförs även intervjuer med drabbade för att följa
upp deras förmåga att förebygga och ingripa. Det gäller även deras uppfattade känsla av
trygghet och säkerhet.
Region Gotland arbetar med balanserade styrkort som styrmodell och utifrån dessa redovisas varje tertial förvaltningarnas måluppfyllelse.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Räddningstjänsten gör inom ramen för samhällsbyggnadsförvaltningen en årlig verksamhetsplan där olika aktiviteter redovisas och beslutas.
Utifrån denna redovisar räddningstjänsten verksamhetens resultat i delårsrapporter och för
varje år en årsrapport. Dessa sammanställs förvaltningsvis och redovisas till respektive
nämnd.
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Bilaga - Kommunala vattenområden
Översikt över kommunala vattenområden i Region Gotland.
Hamnar och dess gränser i vatten

Bilderna visar avgränsningar inom hamnområden där kommunen svarar för räddningstjänst. I området utanför markeringarna svarar Sjöfartsverket för livräddning och Kustbevakningen för miljöräddning.

Klintehamn

57° 23,4’ N, 18° 11,6 O 73

Insegling
Stora och Lilla Karlsö med sina höga, tvär-branta och ljusa sidor syns långt ut till sjöss. Ön
Utholmen är mycket låg och kal med ett hus och en trädgrupp på öns mittdel. Till handelshamnen går en fyrbelyst farled för max 4,7 m djupgående. Fritidsbåtar skall inte förtöja i
den stora denna period och i all synnerhet under mörker.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Hamnbeskrivning
Den stora hamnbassängen har färjeläge samt 330 m kaj med 5,0 m djup. Fiske-, gäst- och
småbåtshamnen ligger vid norra hamnpirens nordsida. Djupet är 3,0–2,0 m i området närmast piren men mycket grunt strax utanför babordsmärkena
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Ronehamn

57° 10,4’ N, 18° 29,6’ O 73

Insegling
Från sjön leder två inlopp till Ronehamn. Norra inloppet är fyrbelyst och tillåter 4,0 m
djupgående medan södra inloppet är dagerled för 3,0 m djupgående. Södra farleden kan
vara svårnavigerbar vid nedsatt sikt eftersom om givande land är lågt och saknar kännemärken. Anlöp under mörker bör således ske via norra
inloppet. Vid hård sydlig vind kan besvärande sjöhävning uppstå i hamnen.
Hamnbeskrivning
Hamnen bildas och skyddas av en vågbrytare och en lastpir. Yttre delen av lastpiren nyttjas
främst av handelsfartyg medan övriga delen av hamnbassängen främst används av fiskefartyg.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Djupet varierar från 4,7–2,4 m. Lastpirens yttre del har 4,7–4,3 m djup.
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Storugns

57° 50,5’ N, 18° 48’ O 731

Insegling
Insegling sker med ledning av ensfyrarna Storugns nedre och övre ens i ca 169°. För navigering i den inre rännan har ett gult styrljus anordnats på fyren Kappelshamn.
Hamnbeskrivning
Hamnen bildas och skyddas av en vågbrytare från vars yttre del en 140 m lång lastningspir,
kaj nr 1, är utbyggd i sydlig riktning. Storugns gamla hamn ligger syd om industrihamnen.
Kalksten och kalkstensprodukter.
LOSSNING: Gasol.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

LASTNING:
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Slite industrihamn (Oceankajen)

57° 42,7’ N 18° 48,6’ O

Insegling
Skorstenarna, silobyggnaderna och vat¬tentornet i Slite är de kännemärken som syns långt
ut till sjöss på norra delen av Gotlands ostkust. Farleden till Slite är fyr-belyst och väl utmärkt
Hamnbeskrivning
Slite Industrihamn utnyttjas även för transporter som inte går till Cementa, tex lossas olja
till kommunens värmekraftverk vid hamnen.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

LASTNING: Cement
LOSSNING: Gips, kol,

olja och sand
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Visby hamn

57° 39’ N, 18°N 17’ O 73, 731

Insegling
För fritidsbåtar utrustade med radiopejl kan angöring vid nedsatt sikt underlättas av radiofyrarna Salthamn och Visby. Vid normal sikt är Visby höga domkyrka, vattentornet med
spetsigt tak, ruiner av kyrkor, murar och torn nordost om stadens goda kännemärken. Fritidsbåt ska vid färjornas ankomst och avgång inte uppehålla sig i inseglingsleden och inte
heller manövrera på så sätt att nyttotrafiken störs.
Ankringsförbud
Förbud mot ankring, icke militär dykning, fiske från båt samt fiske med förankrade redskap
gäller inom vattenområdet utanför Visby. Gränser, se sjökort.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Fartbegränsning
Högst 5 knop inom hamnområdet.
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/457
5 januari 2017

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Upphörande av lovfritids samt borttagande av taxeavgift
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Försöksverksamheten med lovfritids avslutas i och med vårterminens slut 2017.
• Avgiftsregler för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg revideras så att avgiften
för lovfritids utgår.
•

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2016-10-24 § 175, om återremiss av ärendet om
utvärdering av lovfritids.
Johan Thomasson (L) yrkade att ärendet skulle återremitteras med motiveringen att
en ordentlig utvärdering ska göras. I detta instämde Simon Härenstam (M) Stefan
Wramner (M), Claes Nysell (L) och Eva Nypelius (C).
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-06-24 § 74 att lovfritids bör avvecklas
och försöksverksamheten upphöra. Beslutet grundade sig dels på att nyttjandegraden
är oerhört låg dels på Region Gotlands ekonomiska situation.
Ledningskontoret grundar sin bedömning på kontakt med utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och nämndens ordförande. Dessa anser att ytterligare
utvärdering inte kommer tillföra ärendet något mer. Ledningskontoret har även
bedömt de ekonomiska aspekterna och anser att det inte finns utrymme för frivilliga
verksamheter i rådande ekonomiska situation.
I konsekvens med att verksamheten upphör så ska avgiften i taxan tas bort.
Bedömning

Barn- och utbildningsnämndens bedömning att avsluta verksamheten ligger helt i
linje med det besparingsarbete som måste göras de kommande åren. Det finns helt
enkelt inte utrymme för frivilliga verksamheter. Detta är en verksamhet som haft
väldigt låg nyttjandegrad men som ändå kräver en hel del administrativa
arbetsinsatser.
I konsekvens med att verksamheten upphör så ska avgiften i taxan tas bort.
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Ledningskontoret
Region Gotland
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RS 2016/457

Ledningskontoret grundar sin bedömning i återremissärendet på kontakt med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och nämndens ordförande som anser att
ytterligare utvärdering inte tillför ärendet något. Ledningskontoret har även bedömt
de ekonomiska aspekterna och anser att det inte finns utrymme för frivilliga
verksamheter i rådande ekonomiska situation.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-14, § 74
Regionstyrelsen 2016-09-22, § 215
Regionfullmäktige 2016-10-24, § 175

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-14

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-05-24

BUN § 74
Au § 60

Utvärdering av lovfritids
BUN 2016/136

- Regionfullmäktige, 2014-10-27, Rf § 34
- Barn- och utbildningsnämnden, 2014-11-19, BUN § 105
- Regionfullmäktige, 2015-03-02, Rf § 119
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-16

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Utvärderingen godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut i Regionfullmäktige
•

Mot bakgrund av Region Gotlands ekonomiska situation föreslås att
försöksverksamheten med lovfritids avslutas i och med vårterminens slut år 2016,
och som en följd därav att Avgiftsregler för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
revideras på så sätt att avgiften för lovfritids utgår.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i oktober 2014 att tillstyrka en motion
om införande av tillfällig fritidsplats, så kallat lovfritids. Uppdrag gavs till barn- och
utbildningsnämnden, att i enlighet med nämndens eget förslag, genomföra
försöksverksamhet med tillfällig fritidsplats dvs så kallat lovfritids.
Regionfullmäktige uppdrog även åt barn- och utbildningsnämnden att löpande
utvärdera insatsen för att i god tid, innan försöksperiodens slut, kunna redovisa eller ge
indikationer om verksamheten ska fortsätta i ordinarie verksamhet.
Förvaltningen bedömer att lovfritids bör avvecklas och försöksverksamheten upphöra.
Bedömningen grundar sig dels på att nyttjandegraden är oerhört låg dels på Region
Gotlands ekonomiska situation.
Arbetsutskottet föreslog att, mot bakgrund av Region Gotlands ekonomiska situation att
försöksverksamheten med lovfritids avslutas i och med vårterminens slut år 2016, och
som en följd därav föreslå Regionfullmäktige att Avgiftsregler för förskoleverksamhet
och skolbarnomsorg revideras på så sätt att avgiften för lovfritids utgår.

Expedieras: Regionstyrelsen/Regionfullmäktige
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming

Ärendenr BUN 2016/136
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum

16 maj 2016

Barn- och utbildningsnämnden

Utvärdering av lovfritids samt förslag om revidering av
Avgiftsregler för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg,
med avseende på lovfritids
Förslag till beslut
•

Utvärderingen godkänns.

•

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Regionfullmäktige att
försöksverksamheten med lovfritids avslutas i och med vårterminen slut,
2016, samt som en följd därav att Avgiftsregler för förskoleverksamhet och
skolbarnomsorg revideras på så sätt att avgiften för lovfritids utgår.

Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i oktober 2014 att tillstyrka
en motion om införande av tillfällig fritidsplats, så kallat lovfritids. Uppdrag
gavs till barn- och utbildningsnämnden, att i enlighet med nämndens eget
förslag, genomföra försöksverksamhet med tillfällig fritidsplats dvs så kallat
lovfritids. Regionfullmäktige uppdrog även åt barn- och utbildningsnämnden
att löpande utvärdera insatsen för att i god tid, innan försöksperiodens slut,
kunna redovisa eller ge indikationer om verksamheten ska fortsätta i ordinarie
verksamhet.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att lovfritids bör avvecklas och
försöksverksamheten upphöra. Bedömningen grundar sig dels på att
nyttjandegraden är oerhört låg och dels på Region Gotlands ekonomiska
situation.

Torsten Flemming
Handläggare

Besöksadress Visborgsallén 19

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

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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Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 175

Utvärdering av lovfritids
RS 2016/457

Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-14, § 74
Ledningskontoret 2016-08-18
Regionstyrelsen

Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet återremitteras.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i oktober 2014 att tillstyrka en motion
om införande av tillfällig fritidsplats, så kallat lovfritids. Uppdrag gavs till barn- och
utbildningsnämnden, att i enlighet med nämndens eget förslag, genomföra
försöksverksamhet med lovfritids. Lovfritids erbjuds på sportlov, påsklov och höstlov.
Regionfullmäktige uppdrog även åt barn- och utbildningsnämnden att löpande
utvärdera insatsen för att i god tid, innan försöksperiodens slut, kunna redovisa eller ge
indikationer om verksamheten ska fortsätta i ordinarie verksamhet.
Barn- och utbildningsnämnden med dess förvaltning, Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, har utvärderat verksamheten och bedömer att lovfritids bör
avvecklas och försöksverksamheten upphöra. Bedömningen grundar sig, dels på att
nyttjandegraden är oerhört låg, dels på Region Gotlands ekonomiska situation.
Barn- och utbildningsnämnden har mot bakgrund av den ekonomiska situationen
föreslagit att försöksverksamheten med lovfritids avslutas i och med vårterminens slut
2016. Som en följd av detta revideras Avgiftsregler för förskoleverksamhet och
skolbarnomsorg, på så sätt at avgiften för lovfritids utgår.
Ledningskontoret instämmer i barn- och utbildningsnämndens uppfattning att
försöksverksamheten bör avslutas både med hänsyn till de kraftiga besparingar som ska
genomföras kommande år och att nyttjandegraden varit låg.
Regionstyrelsen har instämt i barn- och utbildningsnämndens och ledningskontorets
förslag till beslut at försöksverksamheten ska avvecklas.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 175 forts.
Yrkanden
•

Johan Thomasson (L) yrkade att ärendet skulle återremitteras med motiveringen att
en ordentlig utvärdering ska göras. I detta instämde Simon Härenstam (M) Stefan
Wramner (M), Claes Nysell (L) och Eva Nypelius (C).

•

Brittis Benzler (V) och Björn Jansson (S) yrkade att ärendet skulle avgöras på dagens
sammanträde.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och fann att ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde.
Omröstning begärdes. JA för att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde och NEJ
för att ärendet ska återremitteras. 36 ledamöter röstade ja. 33 ledamöter röstade nej. 2 var
frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Ärendet har genom
votering återremitterats (då mer än en tredjedel röstade för återremiss).
Expedieras

Regionstyrelsen (ledningskontoret Ekonomi) för åtgärd
Barn- och utbildningsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/809
8 december 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Förändring uppföljningsprocessen Region Gotland
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen beslutar att månadsrapport med årsprognos ska göras tre gånger
om året. Resterande rapporter är enbart utfallsbaserade. Beslutet ska gälla alla
nämnder.

•

Tidplanen justeras i relation till beslut

Sammanfattning

Region Gotlands uppföljningsprocess består av delårsrapport 1, delårsbokslut 2 och
bokslut. Däremellan tas månadsrapporter fram med olika frekvens beroende på
behovet hos nämnd och regionstyrelse.
Förvaltningarna använder sig i olika utsträckning av ekonomstöd från
serviceförvaltningen för att ta fram årsprognoser. Prognosen är till för att visa på
behov av eventuella åtgärder för att förhindra att budgeten överskrids. Beslut om
åtgärder tas både på nämndsnivå och på övergripande nivå.
Förutom prognos finns ekonomisk information som utfall jämfört med budget,
jämfört med samma period föregående år och som trender i form av rullande tolv
och liknande.
Med anledning av att regionstyrelseförvaltningen ska spara 56 mnkr på tre år på
administrativa tjänster kommer ekonomifunktionen att minska personellt. Detta
innebär i sin tur att stödet ut till förvaltningarna måste begränsas. En sådan
begränsning kan hanteras genom att kravet på prognoser i månadsrapporterna
minskas.
Åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen har störst effekt om de tas i början av
året. Att besluta om besparingar efter oktober har inga stora effekter på helårsutfall.
Därför föreslår ledningskontoret att årsprognos ska lämnas från nämnderna i
samband med delårsrapport 1, månadsrapport maj samt delårsbokslut 2. Däremellan
redovisas ekonomiskt utfall till regionstyrelsen alla månader utom januari och juni.
Nämnderna beslutar själva vilken frekvens på rapportering av månadens ekonomiska
utfall man vill ha.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/809
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att ovanstående förslag innebär tillräcklig ekonomisk
information för att kunna ge underlag till beslut.
Effekten av beslutet blir förändring av tidplanen enlig nedan:
Dokument

Inlämningstid

Politisk behandling

Årsredovisning inkl redovisning
måluppfyllelse
Kompletteringsbudget investeringar

2017-02-06

RSau 2017-03-14

2017-02-06

RSau 2017-03-14

Nämndernas budgetmaterial

2017-04-04

Delårsrapport 1, mars

2017-04-20

Månadsrapport maj

2017-06-12

BuB 2017-05-08-10
2017-05-16
BuB 2017-05-08-10
2017-05-16
RS 2017-06-15

Delårsrapport 2, augusti

2017-09-21

RSau 2017-10-9-10

Textmaterial Strategisk plan och
budget
Detaljbudget 2018 ska anmälas till
fullmäktige i december

2017-11-24

Budgetintegration av detaljbudget
2018 till ekonomisystemet

2017-12-15

2017-11-24

RF 2017-12-18

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen Avdelning ekonomi
Samtliga nämnder
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2015/855
10 januari 2017

Henry Henziger/Anders Allard

Regionstyrelsen

Uppföljning intern kontrollplan 2016 - regionstyrelsen
Förslag till beslut

•

Respektive kontrollansvarig ges uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att
rätta till funna brister.

•

Punkterna ”måltidsprocessen”, samt ”policys och riktlinjer” överförs till 2017
års intern kontrollplan.

•

I övrigt tas rapporten emot och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Enlig riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta
ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom
respektive verksamhetsområde.
Syftet med intern kontroll är att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande
mål uppnås:
•
•
•

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner mm.

I årets kontroller har brister främst identifierats beträffande inköpskort,
momsersättningssystemet, övriga utbetalningar, utbetalning av ersättning för erlagda
kostnader via lönesystemet, bisysslor inom RS förvaltningar samt
kontinuitetsplanering. De brister som konstaterats har att hanteras inom ramen för
respektive kontrollområdesansvar.
Bedömning

Av 15 punkter har 10 genomförts, två överförs till 2017 ”måltidsprocessen”, samt
”policys och riktlinjer”.
Brister har identifierats främst beträffande inköpskort, momsersättningssystemet,
övriga utbetalningar, utbetalning av ersättning för erlagda kostnader via lönesystemet,
bisysslor inom RS förvaltningar samt kontinuitetsplanering. De brister som
konstaterats har att hanteras inom ramen för respektive kontrollområdesansvar.
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Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2016/855

Arbetet med kontrollpunkten ”måltidsprocessen” har påvisat att mycket är oklart,
dels gällande definitioner, men även avseende ansvarsfördelning som måste klargöras
innan kontrollen till fullo kan genomföras. Vad gäller kontrollpunkten ”policys och
riktlinjer” har ett arbete pågått med framtagande av riktlinjer för styrande dokument
samt en sammanställning av samtliga styrande dokument. Under 2017 planeras för
bedömning av styrdokument i enlighet med de nya riktlinjerna samt en nulägesanalys
om dessa blivit implementerade och dess efterlevnad.
Tre kontroller har utgått då de bedömdes som ogenomförbara utifrån kriterierna för
intern kontroll, bl.a. kontrollkostnad och kontrollnyttan. Dessa är
”rekryteringsprocess för chefer respektive medarbetare inom RS förvaltningar” och
”Införande av nya/förändrade IT-funktioner/system” utifrån att tänkta moment som
bör kontrolleras, inte registreras i respektive process samt ”anskaffningsprocessen
inom RS förvaltningar” utifrån att underlag avseende felaktiga leveranser inte finns.
Kontrollansvaret innebär att se till att kontrollen blir genomförd, resultatet analyserat
samt att eventuella åtgärder vidtas.
Beslutsunderlag

Rapporter från genomförda kontroller:
Bilaga 1 – inköpskort
Bilaga 2 – upphandlade avtal
Bilaga 3 – momsersättningssystemet
Bilaga 4 – övriga utbetalningar
Bilaga 5 – leverantörsfakturor
Bilaga 6 – utbetalning av ersättning för erlagda kostnader via lönesystemet
Bilaga 7 – fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom RS förvaltningar
Bilaga 8 – bisysslor inom RS förvaltningar
Bilaga 9 – licenshantering
Bilaga 10 – kontinuitetsplanering

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Karolina Samuelsson
Förvaltningschef

Skickas till
Samtliga nämnder
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Ärendenr RS 2015/855
Handlingstyp Rapport
Datum 12 januari 2017

Bilaga 1 – Inköpskort
Process

Regionen har upphandlat inköpskortet First Card. Inköpskortet är avsett att
användas för småinköp i tjänsten och för varor där det inte finns ramavtal. Större
inköp och inköp via avtalsleverantörer ska ske på samma sätt som tidigare, d.v.s.
inköp mot faktura. Gällande attestregler gäller även för kortfakturorna.
Närmast överordnad chef beslutar om vem som skall ha ett inköpskort. Ansökan
om inköpskort görs på särskild ansökningsblankett.
Det finns ca 250 st aktiva inköpskort. Antal fakturor för kontrollperioden uppgår
till ca 3000 st.
Kontrollmoment

Följsamhet mot regelverk för inköpskort.
Kontrollmetod

4480 antal transaktioner finns registrerade under perioden, transaktioner som avser
årsavgifter, upplupna kostnader, dubbletter och rättelser så kvarstår 1663
transaktioner som grund för stickprovskontroll. Av dessa har var 10:e tagits ut och
kontrollgranskats enligt kontrollmoment beskrivet ovan.
Resultaten dokumenteras så att det klart framgår vilken verifikation som avses så att
ev. behov av rättelser blir lätta att utföra. Dokumentationen finns bifogad i
Excelsammanställningen Kontrollobjekt Regionen Inköpskort 2015_2016.xls
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Resultat

Det framkom att (55/160) 34 % av verifikationerna inte hade ett 100 % godkänt
resultat av testet.
Kvitto från inköpstillfället saknas i (26/160) 16%. Här kan inte kontroll av syfte
eller mål, inte heller så kan ev. fel i momshanteringen kontrolleras.
I (2/160) 1% har kvitton varit dåligt inscannade så att det inte har gått att
kontrollera.
Uppgift om syfte och mål med inköpet saknas i (60/160) 37%. Det framgår inte av
kvitton eller anteckningar till vad eller vem inköpet har gjorts. Här kan det finnas
inslag av verksamhetsanknutna inköp som är självklara för attest- och
beslutsgranskare men som inte går att utläsa vid efterkontroll.
Beslutsattest har utförts av kortinnehavaren själv i (7/160) 4%.
I (32/160) 20% så har ingen moms bokförts, eller bokförts felaktigt trots att det
framgår av bifogade kvitton att moms har betalats. Det är framförallt vid inköp hos
ÖoB, Rusta, Jysk, Biltema, ClasOhlsson, samt hos bensinmackar där inte moms
bokförs med automatik på First Card-fakturans sammanställning. Vid inköp måste
bifogade kvitton kontrolleras manuellt och momsen bokas på.
Antalet rättelseposter av totalt utvalda verifikationerna uppgår till endast (27/1663)
1,6%.
Analys/slutsats

Granskningen visar att hanteringen av inköpskort inom Region Gotlands
verksamhetsområden inte fungerar tillfredställande.
Ansvariga bör framhålla hur man tänker agera framåt när det gäller det aktuella
kontrollområdet som brustit i granskningen. Det gäller främst uppmärksamma att
alltid göra noteringar om syfte och mål, samt att alltid bifoga tydliga kvitton som
underlag.
När det gäller momshanteringen rekommenderas att kontakt med First Card tas
och kontrollera varför momsbeloppet på så många affärskedjor inte med automatik
läses in och bokförs. Se bifogat exempel på sammanställning för avsaknaden av
momsbelopp på FC sammanställning.
Kontroll utförd av: Maria

Olsvenne, Vivianne Cedergren, Jessica Snäckerström, Eva
Larson, Benny Gillros - ekonomer
Kontrollansvarig: Redovisningschef
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Ärendenr RS 2015/855
Handlingstyp Rapport
Datum 12 januari 2017

Bilaga 2 – upphandlade avtal
Process

Kontroll görs på ett slumpmässigt urval av fakturor inom ett slumpmässigt urval av
avtal för att säkerställa att leverantören fakturerat rätt pris på de varor och tjänster
som ingår i fakturan.
Kontrollmoment

Priskontroll

Kontrollmetod

Avtalen tas fram och kommersiella villkor inklusive priser kontrolleras. Fakturor
från leverantören tas fram och kontrolleras först att det gäller aktuellt avtal - om
inte väljs nästa i listan. Om det är rätt avtal kontrolleras prissättningen på varor och
tjänster mot prisvilkor. I vissa fall finns inget fastställt pris på produkten utan rabatt
på listpris tillämpas. I dessa fall kan endast korrekt rabatt kontrolleras, att få tillgång
till listpriser från 201505--201604 är orimligt.
I avtalsdatabasen finns 536 avtal som pågår under granskningsperioden varav 89
var samordnade ramavtal. För att koncentrera kontrollen på stora avtal slumpas
10% av de samordnade avtalet (10st) och 1% av resterande avtal (5st) fram. Från
dessa slumpas sedan tio fakturor på vartdera avtal fram där priskontroll mot avtalet
görs. Kontroll görs då på totalt 150 fakturor/verifikationer.
Resultat

Den stora volymen gör att stickprov måste användas men i vissa fall blir det
trubbigt när många leverantörer har flera olika avtal med region Gotland. Risken är
då stor att endast stickprov leder till att ingen eller få fakturor faktiskt rör det avtal
som ska granskas. Större andel e-faktura och framförallt E-handel skulle förenkla
granskningen. På de fakturor som granskats utläses dock att avtalade priser följs till
mycket stor andel. I några fall konstateras att avgifter lagts till som sedan tagits bort
under avtalsperioden. Frakt tas inte ut i något fall där det ska ingå. Två av avtalen
har inte genererat någon faktura alls medan Tele2 skickade drygt 11.000 fakturor
under 2015.
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Analys/slutsats

Resultatet är godkänt
Kontroll utförd av: Mikael

Carlsson ekonom
Kontrollansvarig: Ekonomichef
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Ärendenr RS 2015/855
Handlingstyp Rapport
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Bilaga 3 – momsersättningssystemet
Process

Omsättning av tjänster såsom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning är
undantagna momsplikten. De utgör så kallad icke skattepliktig verksamhet.
Entreprenörer som bedriver icke skattepliktig verksamhet, på uppdrag av en
kommun, ska därför inte debitera utgående moms på det pris eller den avgift som
faktureras och har således ingen avdragsrätt för den ingående momsen.
Med momsersättning till kommuner menas bestämmelser som gör att Regionen
kompenseras för ingående moms i icke momspliktig verksamhet.
Momsersättningen är reglerad genom lag (LEMK 2005:807) om ersättning för viss
mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och
samordningsförbund. Genom systemet kompenseras regionen med en viss procent
av priset vid:
• upphandling av verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg och
utbildning
• bidrag till näringsidkare inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning
• hyra av lokaler för särskilt boende.
Syftet med ersättningen är att momsen inte ska vara en kostnad. Momsen ska inte
påverka om Regionen väljer att utföra tjänster i egen regi eller upphandla dem från
privata entreprenörer.
Regionen får tillbaka ett belopp som motsvarar den moms som betalats till
leverantörer och som Regionen inte får göra avdrag för i momsdeklarationen, dvs.
inköp till icke momspliktig verksamhet. En förutsättning för utbetalningen är att
det inte finns något avdragsförbud enligt mervärdesskattelagen, t.ex. personbilar
eller stadigvarande bostäder.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Ledningskontoret/Serviceförvaltningen
Region Gotland

Det finns två alternativ för att beräkna ersättningen.
Alternativ 1 — får alltid användas. Ersättningen är 6 procent av den kostnad som
ger rätt till ersättning.
Alternativ 2 — får användas om det framgår av fakturan att en del av kostnaden
avser lokaler. Ersättningen blir 18 procent av lokalkostnaden och 5 procent av
resterande kostnader.
Regionen får också en ersättning på 18 procent av kostnaden för att hyra lokaler för
särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor och
människor med funktionshinder enligt 5 kap. 5 §2 st . och 7 §3 st . socialtjänstlagen
(2001:453) och boende enligt 9 § p. 8 och 9 lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade.
Bestämmelserna i SoL omfattar särskilda boendeformer och bostäder med särskild
service för äldre och människor med funktionshinder.
De nämnda bestämmelserna i LSS avser dels bostad med särskild service för barn
eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet, dels bostad med särskild
service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.
Ersättning utgår dock inte om fastigheten som lokalen är inrymd i upplåts av staten,
en kommun, ett landsting, ett kommunalförbund, ett beställarförbund eller ett
samordningsförbund.
Momsersättningen ska redovisas på följande balanskonton:
167910

Särskilt bidrag 6 % alt 1

167950

Bidrag särsk boende 18%

167960

Särskild bidrag 5 % alt 2

167970

Särskilt bidrag 18% alt 2
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Kontrollmoment

Kontroll av att:
- Momsersättningen har redovisats på ett korrekt sätt enligt lagen om
mervärdesersättning (LEMK) och rättspraxis.
- Momsersättningen är rätt beräknad
- Momsersättningen är konterad på rätt balanskonto
- Det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet (1 el 2) har använts
- Momsersättning för personlig assistans inte har redovisats
Om alternativ 2 använts ska de faktiska lokalkostnaderna samt vilken typ av
kostnader som ingår i lokalkostnaderna framgå på fakturan.
Kontrollmetod

Stickprovskontroll är utförd på samtliga transaktioner redovisade på balanskonto
167910–167970 under perioden 1 juni 2015 till 31 maj 2016. Urvalsstorlek är 100
verifikationer av 7449 möjliga. Fördelningen över totala antalet transaktioner såg ut
som följer;
•
•
•
•
•

HSF – 58 %
SOF – 26 %
UAF – 7 %
TF – 4 %
Finansförvaltningen – 5 %.

Urvalet av transaktioner är slumpmässigt. Då ett proportionerligt urval för tre av
fyra balanskonton visade sig vara mycket litet togs beslutet att fördela stickproven
enligt följande:
•
•
•
•

167910 -70 % av totala urvalet
167950 - 10 % av totala urvalet
167960 - 10 % av totala urvalet
167970 - 10 % av totala urvalet

Utifrån ovanstående fördelning strävade vi efter att fördela så jämnt som möjligt
avseende de olika förvaltningarnas representation inom varje balanskontogrupp,
detta för att spegla förvaltningarna i så objektiv mening som möjligt.
Resultat

•
•
•

Av urvalet på 100 verifikationer passerar 74 verifikationer utan anmärkning.
Kontroll av alternativet där endast 6% skall lyftas på totalt belopp (konto
167910) visar att 92,3% av verifikationerna är korrekta.
Där alternativ 2 med fördel skall användas (konto 167960 och 167970)
förekommer flest antal fel i momsredovisningen. Ett av problemen som är
vanligt förekommande på verifikaten i urvalsgruppen 167970 är att lokalkostnad
inte är specificerad utan anges som en procentandel av vårdkostnadsdygnet.
Ytterligare ett problem är att fakturor konteras fel på konto 167970 istället för
på konto 167950. Det förekommer även att momsen är felberäknad eller att
hela fakturabeloppet är konterat på momskonto.
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Analys/slutsats

Kontrollen visar på brister i fakturaunderlag. Vidare saknas sekretessklassning på
några fakturor som innehåller känslig information, det gäller fakturor ställda till
SOF och UAF.
Vanligtvis är momsen korrekt beräknad och konterad, men när det gäller
lokalkostnaderna saknar fakturan ofta korrekt specificering av kostnaden.
Vid granskning av gjorda rättningar saknades tillräckliga anteckningar för att kunna
koppla rättningarna till ursprungliga ekonomiska händelser. Detta gäller samtliga
som är involverade i ett fakturaförlopp.
Underlagen för SOF:s verifikationer har varit svårtillgängliga då de saknas i RoR
och måste inhämtas som fakturakopia från Procapita. Detta kräver hantering i flera
steg av SOF:s personal. Bland annat måste SOF:s personal ange det s.k.
betalnummer som fakturan har i Procapita för att matchning ska kunna ske med
redovisningen i RoR.
Redovisningschef får besluta om eventuella åtgärder.
Kontroll utförd av: Elena

Stepanova, Susann Olofsson, Patrick Söderström, Pia
Dahlbom, Mikael Lavér - ekonomer
Kontrollansvarig: Redovisningschef
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Bilaga 4 – övriga utbetalningar
Process

Utbetalningsrutinen i ekonomisystemet är en generell rutin för bland annat
utbetalning av olika typer av ersättningar och bidrag. Inköp till verksamheten skall i
första hand göras mot faktura och i andra hand med regionens inköpskort. I
undantagsfall kan inköp till verksamheten göras genom medarbetares utlägg.
Utmärkande för utbetalningsrutinen är att registreringen av utbetalningsuppdraget
sker efter det att gransknings- och beslutsattest gjorts till skillnad från regionens
ordinarie elektroniska fakturahanteringssystem (IoF) där alla betalningsuppgifter är
registrerade före beslutsattestant godkänner betalningen. På grund av att detta
måste en efterkontroll, s.k. buntkontroll, utföras. Buntkontrollen innebär en
kontroll av att registrerade betalningar överensstämmer med
utbetalningsunderlagen.
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Kontrollmoment

Kontroll av att:
Utbetalningsblanketten har använts och är korrekt och komplett ifylld;
•
•

•

•
•
•

På utbetalningsblanketten under rubriken ”Betalningen avser” ska tydligt
framgå vad utbetalningen avser dvs. vid intern och extern kontroll ska det gå att
enkelt utläsa att inköpet avser verksamheten och är rimligt.
Till blanketten skall finnas ett underlag som styrker vad betalningen avser, vem
motparten är och vad beloppet som ska utbetalas baseras på t ex kvitto i
original från inköp, beslut om bidrag.
Om utbetalningen baseras på en beräkning ska det av beräkningen tydligt
framgå hur den är gjord t ex antal och á pris.
Om utbetalningen avser representation skall ytterligare information om syfte,
vem som deltagit och datum anges på utbetalningsblanketten eller underlaget.
Är kostnaderna konterade med rätt konto
Är eventuell moms eller momsersättning rätt redovisad.

Kontrollmetod

Stickprovskontroll på samtliga förvaltningars utbetalningar via ekonomisystemets
generella rutin 1 juni 2015 till 31 maj 2016. Urvalsstorlek är 150 verifikationer.
Urvalet görs slumpmässigt.
Urvalet baseras på utbetalningar fördelade över hela perioden. Av dessa valdes den
första i varje månad och därefter var trettionde unik utbetalning ut för kontroll.
Verifikaten har kontrollerats, antingen via arkivet hos SF eller information har
begärts ut från respektive assistent hos UAF. Det sistnämnda gäller de utbetalningar
som registreras i Hemse.
Resultat

Utbetalningarna har bl.a. avsett återbetalningar barnomsorgsavgifter,
ersättningar/bidrag för självskjuts, inackordering eller glasögon, lokalhyror, utlägg
gjorda av elever, blodgivarersättning, Regionalt stöd till kultur eller Regional
utveckling samt personalutlägg gällande materialinköp eller representation.
Av de kontrollerade utbetalningarna är det 32 st. verifikat som har någon form av
brist/fel., vilket motsvarar 21,3% dvs. en av fem utbetalningar. Exempel på
brist/fel är:
•

Underlag saknas eller underlaget är inte komplett, 19 st verifikat (59%).

•

Behörighets-/granskningsattest saknas, 8 st (25%)

•

Övriga brister, 5 st (15%)

Ett antal utbetalningar avser ersättning enligt hyreskontrakt. Av dessa saknar åtta
verifikat någon form av underlag.
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Vid ett tillfälle var beslutsattestanten närvarande vid representationen. Tillfället
avsåg möte där samtliga avdelnings- och enhetschefer samt förvaltningschefen
deltog.
Vid två utbetalningar har momsen varit felaktigt bokförd eller inte alls.
Underlaget till gjord utbetalning har i två fall bestått av en faktura som betalats
direkt istället för via IoF.
Analys/slutsats

I jämförelse med tidigare utförd internkontroll, gjord 2014, är resultatet betydligt
bättre även om antalet brister fortfarande är för många. Det är mer och bättre
information på utbetalningarna. Det går att följa utförda beräkningar, underlag
finns i de flesta fall och förekomsten av personnummer har minskat.
Det finns fortfarande brister som behöver åtgärdas. Det är i första hand följande
brister:
•

Underlag saknas eller är inte tillräckliga för att klart se hur t.ex. beräkning skett.

•

Behörighetsattester samt granskningsattester saknas.

Ser vi resultatet ur ett förvaltningsperspektiv återfinns flertalet av bristerna gällande
underlag inom verksamheterna hälso- och sjukvård samt teknikförvaltningen.
Gällande attester finns de flesta bristerna inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen.
Praktiska problem har uppstått vid hanteringen av utbetalningsblanketterna.
Kvitton som häftats direkt på utbetalningsblanketten och överfulla pärmar
försvårar arbetet.
Precis som tidigare gjord kontroll beror de brister som fortfarande finns, inte
främst på de nya skärpta reglerna som infördes under 2014, utan regler och
riktlinjer som funnits sedan tidigare.
Kontroll utförd av: Paola

Tysk, Conny Johansson, Peter Lostin, Pernilla Johnsson -

ekonomer
Kontrollansvarig:

Redovisningschef
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Bilaga 5 – leverantörsfakturor
Process

Nedan redogörs för hur kontrollen av att Region Gotlands leverantörsfakturor
betalas i tid går till och vilka åtgärder som vidtas för att öka betalningspunktligheten
och därmed minska antalet betalningspåminnelser och inkassokrav.
Region Gotland tar emot 150.000 fakturor per år vara av över hälften kommer helt
elektroniskt.
Kontrollmoment

Betalning i tid

Kontrollmetod

En gång i månaden tas statistik fram från rapportverktyget Qlikview som hämtar
uppgifterna från ekonomisystemets databas, se bilaga. Rapporten visar hur många
fakturor som har betalts i tid per förvaltning. Målet är att 95% av fakturorna ska
vara betalda i tid per månad. Målet är satt med hänsyn till att det alltid kommer att
finnas fakturor som av olika anledningar inte betalas i tid. Det kan vara fråga om
t.ex. tvister eller utredningar.
Rapporten visar också i detalj vilka fakturor som inte har blivit betalda i tid per
förvaltning. Detaljerna redovisas med ansvar, organisation, verifikationsnummer,
fakturanummer, betaldatum, ursprungligt betaldatum, differens i dagar och belopp.
Rapporten skickas ut till respektive förvaltnings ekonomichef samt till
enhetschefen, redovisningschefen och ekonomikonsulterna på SF Ekonomi &
Upphandling. Ett arbete görs sedan ute på förvaltningarna med hjälp av
ekonomikonsulterna för att se över och åtgärda bristerna i fakturahanteringen som
har orsakat att fakturor blivit försent betalada.
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Analys/slutsats

Om en jämförelse görs mellan december 2012, december 2015 och första halvåret
2016 syns en förbättring i antalet fakturor som betalats i tid.
År
2012
2015
2016(jan-apr)

Fakturor betalda i tid
92,82%
94,39%
94,80%

Statisktiken visar att antalet fakturor som betalas i tid sjunker under
sommarmånaderna och då framförallt i augusti. Sedan ökar antalet fakturor som
betalas i tid under hösten, med undantag för november 2015, för att nästan nå
målet 95% i december igen.
Statistiken visar även att vissa förvaltningar (SF och TKF) har lättare att nå målet
95% och har en betydligt mindre fluktuation mellan månaderna medan andra
förvaltningar kan nå målet vissa månader för att sedan sjunka ordentligt andra
månader.
Arbetet fortgår på förvaltningarna för att förbättra rutinerna kring
fakturahanteringen och därmed minska administrationen och kostnaderna för
betalningspåminnelser och inkassokravhantering.

Pernilla Ridal
Systemförvaltare för ekonomisystemets inköps- och fakturahantering
Kontrollansvarig: Ekonomichef

Ledningskontoret/Serviceförvaltningen
Henry Henziger/Anders Allard

Ärendenr RS 2015/855
Handlingstyp Rapport
Datum 12 januari 2017

Bilaga 6 – Utbetalning av ersättning för
erlagda kostnader via lönesystemet.
Process

Utbetalning av ersättning för erlagda kostnader via lönesystemet.
Kontrollmoment

Kontroll av att korrekta underlag finns för utlägg innan utbetalning görs
Kontrollmetod

Kontroll av att kvitton som tillhör reseräkning skickas till Löneadministration/SF
Resultat
Januari

46 personer har registrerat reseräkning med utlägg (kvitton)
20 personer har skickat in kvitton
26 personer har inte skickat in kvitton
Februari

60 personer har registrerat reseräkning med utlägg (kvitton)
36 personer har skickat in kvitton
24 personer har inte skickat in kvitton
Totalt

106 personer har registrerat reseräkning med utlägg (kvitton)
56 personer har skickat in kvitton
50 personer har inte skickat in kvitton
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Analys/slutsats

I grunden ska inga avvikelser ske och därmed ses inte resultatet som godkänt.
Riktlinjer för tjänsteresor bör skrivas om. Riktlinjerna ger idag möjlighet att själv
köpa biljetter och sedan begära ersättning för kostnaderna. För att minska
administrationen så bör alla resor, parkeringsavgifter, anslutningsbussar m m bokas
genom resebyrån.
Vid eventuella utlägg så bör kvittot scannas in och bifogas reseräkningen.
Originalkvittot skall sändas in till löneadministration/SF.
Ersättning betalas ut automatiskt om reseräkningen/utlägget är attesterat i systemet.
Kontroll utförd av: Göran

Karlström
Kontrollansvarig: HR direktör
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Ledningskontoret/Serviceförvaltningen
Henry Henziger/Anders Allard

Ärendenr RS 2015/855
Handlingstyp Rapport
Datum 12 januari 2017

Bilaga 7 – fördelning av arbetsmiljöuppgifter

inom RS förvaltningar
Process

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter.
Kontrollmoment

Kontroll av att fördelning skett enligt regionens riktlinjer. Uppföljning av
returnerade arbetsmiljöuppgifter.
Kontrollmetod

Kontrollen bestod av att granska huruvida fördelning skett i enlighet med regionens
riktlinjer samt uppföljning av returnerade arbetsmiljöuppgifter. Metoden som
användes var stickprov.
Resultat

Totalt inom RS förvaltningar finns 31 avdelnings- respektive enhetschefer. Sex
chefer valdes slumpmässigt ut, två från ledningskontoret och fyra från
serviceförvaltningen.
Kontrollen visade att fördelningen av arbetsmiljöuppgifter till samtliga chefer skett i
enlighet med regionens riktlinjer.
Analys/slutsats

Bedömningen av den interna kontrollen är därför att rutinen för fördelning av
arbetsmiljöuppgifter fungerar tillfredsställande.
Ingen returnering av arbetsmiljöuppgifter har gjorts under kontrollperioden
Kontroll utförd av: Annelie Ahlström
Kontrollansvarig: HR direktör
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Ärendenr RS 2015/855
Handlingstyp Rapport
Datum 12 januari 2017

Bilaga 8 – Bisysslor inom RS förvaltningar
Process

Bisysslor inom RS förvaltningar samt inom ramen för regiondirektörens chefskap.
Kontrollmoment

Kontroll av att bisysslor är anmälda, godkända samt dokumenterade.
Kontrollmetod

Totalt 127 respondenter tillfrågades via web-enkät. Av de tillfrågade var 33 chefer,
av dessa var två förvaltningschefer, och 94 medarbetare.
Frågan som ställdes till cheferna var:
• Har du tagit upp frågan om bisyssla med dina medarbetare
Frågorna som ställdes till samtliga respondenter var:
• Har du någon bisyssla
• Vilken/vilka bisysslor har du
• Är bisysslan/bisysslorna anmäld och godkänd
• Togs frågan kring eventuell bisyssla upp vid ditt senaste medarbetarsamtal
Vad gäller de medarbetare som uppgivit att de har anmält och fått godkänd bisyssla
kontrollerades huruvida de godkända och beslutade bisysslorna fanns
dokumenterade. I de fall bisysslan inte fanns registrerad, begärdes kopia av
bisysslan av berörda avdelningschefer SF och enhetschefer LK.
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Resultat

Samtliga 33 chefer besvarade enkäten och 64 av 94 (68 %) av medarbetarna, totalt
besvarade 97 personer av 127 enkäten (76%)
Samtliga chefer angav att de tagit upp frågan om bisyssla med sina medarbetare,
medan 21 av de 97 respondenterna (22 %) angav att frågan kring eventuell bisyssla
inte tagits upp vid det senaste medarbetarsamtalet. Av dessa är 7 anställda på
ledningskontoret och 14 är anställda på serviceförvaltningen.
12 respondenter (13 %) angav att de inte vet om frågan kring bisyssla togs upp i det
senaste medarbetarsamtalet.
31 av samtliga respondenter (32 %) angav att de har bisyssla, 5 av dessa (16 %) har
bisysslor som inte är anmälda och godkända. Övriga 26 medarbetare sade sig ha
anmälda och godkända bisysslor.
En kontroll visade att av de 26 medarbetare som uppgav att de hade godkända
bisysslor var det 11 som var korrekt dokumenterade. Vidare noterades att tre
bisysslor var anmälda, och godkända av överordnad chef, dock saknades korrekt
förvaltningschefsbeslut - en saknade beslut av förvaltningschef och övriga två hade
förvaltningschef skrivit under, men inte kryssat i huruvida bisysslan var godkänd
eller inte. Övriga 12 bisysslor saknade dokumentation.
Analys/slutsats

Samtliga chefer uttrycker att de tagit upp frågan om ev. bisyssla finns vid
medarbetarsamtalen.
22 % av respondenterna har uppgett att frågan kring ev. bisyssla inte tagits upp vid
det senaste medarbetarsamtalet och 13 % svarar att de är osäkra.
11 av 26 bisysslor var korrekt dokumenterade, övriga saknade helt dokumentation
alternativt saknade beslut huruvida sysslan var tillåten eller ej.
Den interna kontrollen visar att rutinen för att ta upp ev bisyssla vid
medarbetarsamtalen inte fungerar tillfredsställande, inte heller att anmäla, godkänna
och besluta att tillåta/inte tillåta bisyssla.
Förslag till åtgärd

•
•
•

Att policy och riktlinjer för bisyssla gås igenom vid både SF och LK: s
ledningsgrupper
Att samtliga chefer får i uppdrag att gå igenom riktlinjer och policy för bisyssla
på APT
Att samtliga chefer får i uppdrag att under höstens medarbetarsamtal ta upp
med samtliga medarbetare huruvida bisyssla finns och att göra detta årligen

Kontroll utförd av: Annelie

Ahlström
Kontrollansvarig: HR direktör
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Ledningskontoret/Serviceförvaltningen
Henry Henziger/Anders Allard

Ärendenr RS 2015/855
Handlingstyp Rapport
Datum 12 januari 2017

Bilaga 9 – licenshantering
Process

Licenshantering

Kontrollmoment

Kontroll av att regionen har rätt antal Microsoftlicenser.
Kontrollmetod

Under senare delen av 2016 har Deloitte för Microsofts räkning genomfört en
komplett licenskontroll av Regionens nyttjande av Microsoft produkter.
Undersökningen, som genomförts under drygt två månader har scannat såväl
arbetsstationer som servermaskiner.
Resultat

Slutrapporten presenterades för ITT i slutet av Oktober och visade på ett fåtal
differenser.
1. Som vi kände till innan revisionen och som vi räknat in, inför det planerade
utbytet av Office produkter, så låg vi 325 licenser kort på Office Pro Plus,
vilket innebär att dessa måste införskaffas.
2. På grund av en felaktig inställning i vår virtuella miljö, räknas installationen
som ett cluster och kräver då en tilläggslicens. Denna fråga kommer
bestridas i den avstämning som kommer ske med Microsoft den 7/12.
Inställningen är nu korrigerad.
3. Vid serverinventeringen i den virtuella miljön har en differens hittats vad
avser Microsoft Server Licenser. Vi har licens för 6 enheter, men använder
8. Här kommer Region Gotland behöva komplettera med 2 licenser till en
kostnad av ca: 60.000 Kr.
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Enligt tidigare samtal kommer inga viten utkrävas av Microsoft utan bara att vi
justerar våra licenser i enlighet med den användning man identifierat.
De kostnader som uppkommer av detta finns sedan tidigare budget för.
Analys/slutsats

De avvikelser som identifierats är inte så pass omfattande att åtgärder behöver
vidtas. Kontrollresultatet ses som godkänt.
Kontroll utförd av: Deloitte
Kontrollansvarig: Avdelningshef ITT
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Ärendenr RS 2015/855
Handlingstyp Rapport
Datum 12 januari 2017

Bilaga 10 – kontinuitetsplanering
Process

Kontinuitetsplanering innebär att säkra verksamhetens förmåga att fungera även
om det huvudsakliga verksamhetssystemet av någon anledning slutar fungera.
Kontrollmoment

Kontroll av att kontinuitetsplaner finns och är testade för HR system,
ekonomisystem samt för ärendehanteringssystem.
Kontrollmetod

Kontroll av HR system, ekonomisystem samt ärendehanteringssystem utifrån
diskussion med respektive systemägare; HR direktör, Ekonomidirektör samt
administrativ utvecklingsdirektör.
Resultat

För alla tre systemen har arbetet med kontinuitetsplanering påbörjats, men inte
slutförts.
Analys/slutsats

Behov av testade kontinuitetsplaner är påtalat och visst arbete påbörjat. Arbete
återstår att slutföra.
Kontroll utförd av: Bo

Magnusson
Kontrollansvarig: Administrativ utvecklingsdirektör
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2016/721
10 januari 2017

Henry Henziger/Anders Allard

Regionstyrelsen

Intern kontrollplan regionstyrelsen 2017
Förslag till beslut

•

Intern kontrollplan 2017 för regionstyrelsen godkänns.

Sammanfattning

Enlig riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta
ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom
respektive verksamhetsområde. Bifogad plan omfattar olika verksamheter inom
regionstyrelsens ansvarsområde.

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan regionstyrelsen 2017

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Karolina Samuelsson
Förvaltningschef

Skickas till
Samtliga nämnder
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Regionstyrelsens plan för intern kontroll 2017
Process
(rutin/system)

Kontrollmoment

Kontrollansvar

Frekvens

Metod

Rapportering till

Kontrollområde

Kontrollperiod

Ekonomi
Kundfakturering - makulering av faktura

Kontroll av att rutinen makulering av
kundfaktura uppfyller kraven på god
intern kontroll

Redovisningschef

1 ggr/år

Stickprov makulerade
kundfakturor

Regionstyrelsen

Samtliga
förvaltningar

1 maj 2016 till 30
april 2017

Investeringsredovisning - regelverk

Kontroll av de nya riktlinjerna för
redovisning av investering följs

Redovisningschef

1 ggr/år

Stickprov
investeringsprojekt

Regionstyrelsen

Samtliga
förvaltningar

1 maj 2016 till 30
april 2017

Leverantörsfakturor

Kontroll av: att attestregler följs, att
momsredovisning är korrekt,
avtalstrohet och priskontroll

Redovisningschef

1 ggr/år

Stickprov
leverantörsfakturor

Regionstyrelsen

Samtliga
förvaltningar

1 maj 2016 till 30
april 2017

Statsbidrag från Migrationsverket återsökta bidrag

Kontroll av i vilken utsträckning
återsökta statsbidrag blir utbetalda
och när de betalats ut.
Kontroll av att processen är effektiv
och uppfyller kraven på god intern
kontroll

Ekonomidirektör

1 ggr/år

Stickprov återsökta
statsbidrag,
Intervjuer med ansvariga
i processen
Regionstyrelsen

Berörda
förvaltningar

1 april 2016 till 31
mars 2017

Leverantörsfakturor

Betalning i tid

Ekonomidirektör

1 ggr/år

lista från systemförvaltare
enligt nuvarande rutin
Regionstyrelsen

Samtliga
förvaltningar

1 maj 2016 till 30
april 2017

1 ggr/år

Stickprov

Regionstyrelsen

Samtliga
förvaltningar

1 september 2016 till
31 augusti 2017

1 ggr/år

Samtliga chefer anställda
under perioden
kontrolleras
Regionstyrelsen

Samtliga
förvaltningar

1 januari 2015 till 31
augusti 2017

1 ggr/år

Kontroll genomförs efter
attest via listor ur
lönesystemet. Kontrollen
genomförs under 3
månader
Regionstyrelsen

Samtliga
förvaltningar

1 september 2016 till
31 augusti 2017

1 ggr/år

Samtliga skickade
anställningsavtal under
en period kontrolleras.
Kontroll genomförs under
3 månader.
Regionstyrelsen

Samtliga
förvaltningar

1 september 2016 till
31 augusti 2017

1 ggr/år

Samtliga reseräkningar
kontrolleras 1 månad
under våren.

Samtliga
förvaltningar

1 september 2016 till
31 augusti 2017

HR
Introdutktion av nyanställda

Kontroll av genomförda introduktioner
utifrån framtagen checklista.
HR-direktör

Chefsskola för nya chefer

Under en tvåårsperiod titta på om de
chefer som är nya inom RG påbörjat
chefsskolan inom sitt första
anställningsår.

Transaktioner i lönesystemet

Kontroll av ej attesterade
transaktioner i lönesystemet

HR-direktör

HR-direktör

Anställningsavtal utan påskrift

Titta på anställningsavtal som
skickats till chef för påskrift och som
ej kommer tillbaka

Originalkvitton som ej kommer in till lön

Titta på utlägg i samband med
reseräkningar där ett underlag i form
av originalkvitto krävs för utbetalning.
Idag skickas inte originalkvitton vad
gäller utlägg reseräkning in till
löneadministrationen efter genomförd
resa.
HR-direktör

HR-direktör

Regionstyrelsen

Process
(rutin/system)

Kontrollmoment

Kontrollansvar

Frekvens

Metod

Rapportering till

Kontrollområde

Kontrollperiod

Regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen

1 september 2016 till
31 augusti 2017

Övriga administrativa processer

Policys och riktlinjer

Har ägare av policy/riktlinje följt upp
implementaiton och efterlevnad av
dessa (ja/nej).

Avdelningschef kvalitet och
digitalisering
1 ggr/år

Dialog/uppföljning med
respektive ägare samt
stickprov RSF
förvaltningar

Regler för drivmedel

Kontroll av att biogas används för
regionens leasingfordon när så är
möjligt.

Avdelningschef försörjning 1 ggr/år

Samtliga leasde
biogasfordon

Regionstyrelsen

Samtliga
förvaltningar

1 september 2016 till
31 augusti 2017

Change management IT

Kontroll av att rätt behörigheter är
fördelade på ITTs personal

Avdelningschef kvalitet och
digitalisering
1 ggr/år

stickprov utifrån person

Regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen

1 september 2016 till
31 augusti 2017

Avdelningschef kvalitet och
digitalisering
1 ggr/år

Stickprov på att
dokument finns och
tillämpas i enlighet med
modellen

Regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen

1 september 2016 till
31 augusti 2017

Stickprov alla
projektansökningar

Regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen

1 september 2016 till
31 augusti 2017

Regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen och
hälso- och
sjukvårds
1 september 2016 till
förvaltningen
31 augusti 2017

Projektledning

Uppföljning av att projektmodell
används och följs inom IT

Beredning av projektansökningar

kontroll att beredning skett enligt
Regional
checklista och mot gällande regelverk utvecklingsdirektör

Måltidsprocessen

Kontroll av att måltidsprocessen är
ändamålsenlig ur ett
brukarperspektiv.

Avdelningschef måltid

4 ggr/år

1 ggr/år

Utvärdering utifrån
skriften "bra
sjukhusmåltider"

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/451
9 december 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Skrivelse till regionstyrelsen och Gotlandshem. Behov av
boende för äldre, personer med funktionsnedsättning och
andra målgrupper i socialtjänsten
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att socialnämndens skrivelse hanteras via ägarmöten
med Gotlandshem och tas hänsyn till vid uppdatering av ägardirektiv.

Sammanfattning

Socialnämnden har gjort en skrivelse till regionstyrelsen där man uppmanar styrelsen
att ge GotlandsHem två uppdrag;
Se över möjligheten att alla lägenheter som byggs är tillgängliga för alla medborgare,
även de personer som är i behov av rullstol, och se över möjligheten att skapa
trygghetsboenden.
Prioritera bostäder för personer med olika former av funktionsnedsättningar som har
fått beslut om bostad med särskild service enligt LSS eller enligt SoL, för personer
med beroendeproblematik och för ungdomar som har behov av olika former av stöd
som till exempel ensamkommande ungdomar när de blir vuxna.
Bedömning

Ledningskontoret håller med socialnämnden om att detta är angelägna frågor att
hantera tillsammans med regionens helägda bostadsbolag. I AB GotlandsHems
ägardirektiv har ägaren gett bolaget ett antal uppdrag som tangerar de som
socialnämnden skrivit om.
”Bolaget skall inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva
efter att hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett
bostadssocialt ansvarstagande och i ett väl underhållet skick. Bolaget ska arbeta med
medicinska och sociala förturer i samråd med Region Gotland. Bolaget ska i
samarbete med ägaren arbeta med prioriteringar av etableringar då behov uppstår.
…
Bolaget ska också bidra till utvecklingen av nya boendeformer i form av
trygghetsboende och boende för unga tillsammans med ägaren.”
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/451

Ägardirektivet följs upp vid regelbundna ägarmöten mellan regionen och bolaget,
fyra gånger om året. Ledningskontoret bedömer att socialnämndens uppdrag bör
rymmas inom nuvarande ägardirektiv och därför inte behöver ges som särskilda
uppdrag till bolaget.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Socialnämnden
AB GotlandsHem
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/779
19 december 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Omprioritering i befintlig investeringsbudget 2016 för
räddningstjänsten
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges att omdisponera investeringsmedel från släckbil
till två nya insatsfordon och till ny hydraul- utrustning i räddningsbil, Hemse.

•

Omsponering av medel uppgår till 1 500 000

Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten har behov av omdisponering i befintlig investeringsbudget.
Inför den beslutade omorganisationen beslutade räddningstjänsten att avvakta med
införskaffande av ny släckbil 2016.
Räddningstjänsten vill omdisponera delar av investeringsbudget avseende släckbil till
följande investeringar:
Två nya första insatsfordon. Kostnad ca: 500 000/styck.
En ny hydraul- utrustningen i släck/räddningsbilen i Hemse, 500 000.
Total omdisponering av investeringsmedel 1 500 000
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker omfördelning av investeringsmedel enligt tekniska
nämndens förslag.
Beslutsunderlag

TN 2016/2486

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, Serviceförvaltningen ekonomi
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Protokoll

Tekniska nämnden 2016-11-16

TN § 230

Omprioritering i befintlig investeringsbudget 2016 för
räddningstjänsten
AU § 144
TN 2016/2486

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse daterad 31 oktober 2016.

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden godkänner omdisponering av medel från inköp av släckbil till
inköp av två första insatsfordon i RT:s investeringsbudget för 2016.

•

Tekniska nämnden godkänner överflyttning av ej utnyttjade investeringsmedel från
2016 till 2017 års investeringsbudget.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden godkänner omdisponering av medel från inköp av släckbil till
inköp av två första insatsfordon i RT:s investeringsbudget för 2016.

•

Tekniska nämnden godkänner överflyttning av ej utnyttjade investeringsmedel från
2016 till 2017 års investeringsbudget.

Bakgrund

Med det beslut som tagits i tekniska nämnden i oktober så behöver räddningstjänsten
omprioritera i befintlig investeringsbudget. Inför den beslutade omorganisationen så
frös räddningstjänsten att inte införskaffa ny släckbil 2016. Det innebär att det finns 3
miljoner kvar av investeringsbudgeten för 2016. I stället vill räddningstjänsten nu
införskaffa två nya första insatsfordon. Kostnad ca: 500 000 kr st. Vi vill även byta ut
hydraul- utrustningen i släck/räddningsbilen i Hemse, ca: 500 000 tusen kronor.
Resterande ca: 1,5 miljoner kr vill förvaltningen överskjuta till 2017 års
investeringsbudget.
Expedieras:
Regionstyrelsen/ Samhällsbyggnadsförvaltningen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2016/540
16 december 2016

Maria Pettersson

Regionstyrelsen

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta anta Internationell strategi för
Region Gotland 2017-2020 som styrdokument för det internationella arbetet

Sammanfattning

Samtliga nämnder har svarat på remissversionen av det framarbetade förslaget till
Internationell strategi för Region Gotland 2017- 2020. Remissvaren bifogas. Överlag ställer
sig nämnderna positiva till strategin och stödjer förslaget om att fokus ska läggas på
sakfrågor, att projekt ska initieras från verksamheterna och att
regionstyrelseförvaltningen ges en samordnanderoll. Prioriterade nätverk och
övergripande mål tillstyrks också.
Tekniska nämnden (TN) är den nämnd som särskiljer sig. TN föreslår en
regiongemensam funktion på regionstyrelseförvaltningen för all administration kring
regionens internationella arbete, i stället för att varje förvaltning ska förstärka sin
egen kompetens. TN efterfrågar även en övergripande handlingsplan för hur
genomförandet av strategin ska utföras i praktiken.
Flera nämnder anser att årlig rapportering kring internationella kontakter och projekt
är för omfattande, och vill därför ha en vagare skrivning om att då aktiviteter finns
ska de beskrivas, rapporteras och utvärderas enligt strategin.
Kultur- och fritidsnämnden (KFN), tillsammans med flera nämnder, vill ha ett
förtydligande om var ifrån de centralt avsatta stimulansmedlen ska tas.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att Internationell strategi för Region Gotland 20172020 har stöd i förvaltningar och nämnder och att ursprungsförslaget kan antas.
Utgångspunkten för vart internationella frågor hamnar i organisationen är
regionfullmäktiges antagna ramar för nämndernas uppdrag och ansvar.
TN:s förslag om regiongemensam funktion går emot framlagd strategi där syftet är
att förvaltningarna ska arbeta med omvärldsbevakning och internationalisering som
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2016/540

verktyg i sin verksamhetsutveckling. Istället för en organisationsövergripande
handlingsplan för strategin bör varje förvaltning istället arbeta fram en handlingsplan
för att få internationella frågor implementerade i ordinarie verksamhet.
Genom att årligen rapportera och följa upp internationella aktiviteter blir det en
naturlig del av verksamheten. Även om rapporteringen blir kortfattad bedöms den
vara viktig för att skapa det nya arbetssättet med omvärldsbevakning och
internationalisering som verktyg i verksamhetsutvecklingen.
Redaktionellt uppdateras strategin efter den nya organisationsstrukturen och
ledningskontoret ersätts av regionstyrelseförvaltningen. I samband med detta ändras
även ”centralt avsatta medel” till regionstyrelseförvaltningens budget för att
förtydliga vart de centrala medlen ska tas.
Beslutsunderlag

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
Gotland påverkas alltmer av omvärlden. Den ökade globaliseringen och regionernas ökade
betydelse i Europa innebär att Region Gotland, med ansvar för regional utveckling och
tillväxt, har en viktig roll att fylla internationellt som företrädare för Gotland och därmed
säkerställa att regionens intressen och internationella samarbetsmöjligheter tillvaratas.
Gotland har lång erfarenhet av att arbeta internationellt. Redan under tidigt 1990-tal engagerade sig Gotland i flera europeiska nätverk med koppling till strategisk utveckling i örelaterade frågor samt Östersjöfrågor. När det kommer till EU-finansierade projekt har
Gotland drivit och deltagit i flertalet projekt. Gotland har även en lång tradition av att driva
utomeuropeiska projekt i bland annat Tanzania och Ukraina. Detta har framför allt gjorts
via finansiering från Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD).
Förutsättningar
Ett framgångsrikt internationellt samarbete kräver fortlöpande kompetensutveckling, såväl
bland förtroendevalda som bland tjänstepersoner. Språkkunskaper, kunskaper om det europeiska samarbetets verktyg och möjligheter, kunskaper om samhällsförhållanden och
kultur i andra regioner, kompetens i projektledning och projektarbete i samband med internationellt samarbete är några exempel på kunskapsområden som kan stärka och utveckla
Gotlands roll på den internationella arenan.
De rådande ekonomiska förutsättningarna inom Region Gotland medför stor arbetsbelastning på de olika förvaltningarna. Detta får dock inte lägga hinder i vägen för ett strategiskt
fortsatt utvecklingsarbete. Även om arbetet med till exempel EU-projekt kan ses som tidskrävande är det, om kärverksamheten får stå i fokus, en investering för framtiden som utvecklar medarbetarna och organisationen samtidigt som det kan tillföra externa medel.
Syfte
Syftet med den internationella strategin är att klargöra hur regionens internationella arbete
ska bidra till att uppnå de strategiska mål som finns i det regionala utvecklingsprogrammet
Vision Gotland 2025 1, vilket är Region Gotlands övergripande styrdokument för hur Gotland vill möta framtidens utmaningar tillsammans med näringslivet, myndigheter, civilsamhället, akademi och andra aktörer.

Ärendenr RS 2016/540 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Strategin syftar även till att tydliggöra hur regionens samtliga nämnder och förvaltningar i
större utsträckning kan integrera det internationella arbetet i sina verksamheter för att kunna förstärka, förbättra och förnya Gotland.
Mål
De övergripande målen för Region Gotlands internationella strategi är:
• att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och
tillväxt på Gotland, samt
• att utveckla Region Gotlands verksamheter.
Internationalisering ska vara integrerat i Region Gotlands samtliga verksamheter. Det innebär att internationellt arbete inte är ett avgränsat sakområde, utan ett ansvar för alla nämnder och förvaltningar där sakkunskap finns. Goda kontakter med nationella myndigheter

1

Kommer att ersättas av en Regional utvecklingsstrategi (RUS) under 2018.
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och nätverk ökar möjligheterna till framgång i det internationella arbetet. Genom att sträva
mot de uppsatta målen ska Region Gotlands internationella arbete leda till:
•
•
•
•
•

ökad internationell samverkan mellan olika aktörer som ger en tydlig nytta för den
egna verksamheten och gotlänningarna,
en ökad extern finansiering genom olika samarbetsprojekt,
en ökad kompetens inom Region Gotland, men även hos andra aktörer på Gotland,
genom erfarenhets- och kunskapsutbyte,
en ökad kulturell förståelse mellan människor med olika bakgrund, samt
en tydligare roll och profil för Region Gotland i nationella och internationella
sammanhang.

Region Gotlands behov och långsiktig nytta ska styra engagemang och deltagande i det
internationella arbetet. Målen ska brytas ner och konkretiseras per nämnd, och aktiviteter
redovisas i nämndernas verksamhetsplaner. Till stöd för arbetet finns ett nätverk som utgörs av förvaltningarnas utsedda internationella kontaktpersoner.
Prioriteringar
Europa 2020-strategin är EU:s övergripande strategi för tillväxt, jobb och välstånd 2. Den
regionala utvecklingen är en central fråga i Europa 2020-strategin och samtliga regionala
tillväxtstrategier ska ta hänsyn till strategin. Även alla EU:s fonder och program syftar till
att uppfylla målen i Europa 2020-strategin och det är därför logiskt att Region Gotlands
internationella insatser tar sin utgångspunkt i Europa 2020-strategin.
Under de kommande åren är det viktigt att Region Gotland vågar prioritera utifrån mervärde, nytta och resurser inför medverkan i projekt och nätverk och för andra åtaganden
med koppling till det internationella arbetet. Region Gotland finns representerat i flera nationella nätverk och beredningar, bland annat inom Sveriges kommuner och Landsting
(SKL). Dessa medlemskap är viktigt att nyttja aktivt för kunskapsinhämtning och påverkansarbete. För att optimera medlemskapen i internationella nätverk kommer Region Gotland, utifrån relevans och resurser, aktivt arbeta med medlemskapen i Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) 3, Union of the Baltic Cities (UBC), Organization of
World Heritage Cities (OWHC) samt Stockholmregionens Europakontor. Region Gotlands
engagemang i Hansan är fortsatt en prioriterad uppgift, och ska, liksom engagemanget i
övriga prioriterade nätverk och projekt, eftersträva synergieffekter dem emellan. Vänortsamarbetet bör fokusera på strategisk verksamhetsutveckling.
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Med Gotlands geografiska läge är det naturligt att samarbeten i Östersjöregionen är av stor
betydelse. Samtidigt är det viktigt att sakfrågan i förstahand styr arbetet och inte geografin.
Arbetssätt
Region Gotlands internationella arbete ska vara ett verktyg till att nå de mål och inriktningar som är fastställda i regionens styrdokument. Arbetet ska präglas av nyfikenhet och samtidigt vara målinriktat, såväl vid studiebesök och konferenser som vid medverkan i projekt.
Resultat och erfarenheter från projekt, resor och konferenser ska dokumenteras, spridas
och delas med kollegor på hemmaplan. Nya kontakter och möjliga projektidéer ska följas
upp. Genom att arbeta på detta sätt blir Gotland en relevant, attraktiv och kunnig samar2
3

http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm
Se bilaga för mer information om Region Gotlands nätverk.
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betspartner som samtidigt bidrar till ökad förståelse för mervärdet av internationella relationer på Gotland.
För att skapa förutsättningar för engagemang i nätverk och andra utvecklingsaktiviteter
avsätts medel i regionstyrelseförvaltningens budget med syftet att stimulera förvaltningarna
att arbeta med internationella aktiviteter 4.
Framgångsfaktorer
För att Region Gotland ska uppnå målen med den internationella strategin krävs:
-

Tydliga prioriteringar som utgår från Region Gotlands strategiska styrdokument och
som har tydlig koppling till ordinarie verksamhet och dess behov.

-

Långsiktighet, uthållighet och aktivt engagemang – nya kontakter och relationer tar tid
att bygga upp och resultat kan därför inte alltid ses direkt.

-

Att Region Gotland aktivt ska identifiera möjligheterna för delfinansiering av verksamhetsutveckling via externfinansiering som ligger väl i linje med styrdokument och utvecklingsmål.

-

Tydlig styrning och uppföljning från såväl den politiska ledningen som förvaltningsledningarna för ett hållbart och långsiktigt internationellt arbete.

-

Att Region Gotlands aktivt och strategiskt använder sig av medlemskapen i nationella
och internationella nätverk för påverkansarbete, kunskapsutveckling och nya perspektiv för både politiker och tjänstepersoner. Medverkan ska värderas utifrån relevans,
mervärde, kostnad och arbetstid/restid. Deltagandet ska kontinuerligt utvärderas, följas
upp och redovisas.
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Ett internationellt perspektiv är viktigt för den verksamhetsutveckling som kontinuerligt
behövs för att förbättra, anpassa eller förändra regionens verksamheter för att möta omvärldsförändringar och för att nå uppsatta mål. Viktiga förutsättningar för verksamhetsutveckling skapas genom ett internationellt fokus, där personella och finansiella resurser avsätts för att få tillgång till extern projektfinansiering, omvärldsinformation, kompetens och
idéer.

4

Region Gotland arbetar med att jämställdhetsintegrera samtliga styrdokument och verksamheter vilket även gäller det internationella
arbetet. I tillsättning av uppdrag, arbetsgrupper, fördelning av stimulansmedel etc. är det därför centralt att ta i beaktande om en jämn
könsfördelning, fördelning av ålder, erfarenheter, boendeort med mera.
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GENOMFÖRANDE – ansvar och arbetsfördelning
Politikerorganisation

Regionfullmäktige har det övergripande ansvaret för att strategin följs. Rapportering av

det internationella arbetet görs årligen till regionfullmäktige i samband med årsredovisningen.

Regionstyrelsen leder och samordnar det övergripande internationella arbetet och ansvarar även för de långsiktiga relationerna med vänorterna och de internationella nätverken.
Regionstyrelsen fattar beslut om val av politiska företrädare till internationella uppdrag,
både vad gäller styrelseposter och permanent deltagande i kommittéer och arbetsgrupper.
Rapportering av det internationella arbetet görs årligen till regionstyrelsen i samband med
årsredovisningen. Den beslutar även om eventuell revidering av strategin.

Nämnderna ansvarar för att det internationella perspektivet integreras i verksamheten och

att möjligheter till extern medfinansiering undersöks, samt de samarbeten och nätverk som
är ämnesspecifika utifrån deras uppdrag.
Tjänstemannaorganisation

Koncernledningsgruppen (KLG) agerar styr/avstämningsgrupp för koncernövergripan-

de frågor och prioriteringar.

Förvaltningscheferna ansvarar för och bevakar den internationella utvecklingen inom

sina respektive områden, samt för att undersöka möjligheten till extern medfinansiering av
beslutad verksamhetsutveckling. Förvaltningschefen ansvarar också för att utse en internationell kontaktperson till det interna internationella nätverket.

EU-samordnaren har i uppdrag att hålla sig ajour med EU-agendan och utveckling som

påverkar Region Gotland och Gotland i stort. EU-samordnaren är övergripande kontaktperson för Region Gotlands internationella nätverk och stödjer förvaltningarna i deras nätverksaktiviteter. Vidare ska samordnaren bistå Region Gotlands samtliga verksamheter med
aktuell information om utbildningsmöjligheter i EU-relaterade frågor, omvärldsbevakning
samt projektstöd. Primär kontakt med förvaltningarna sker genom det interna internationella nätverket som EU-samordnare är sammankallande av.
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Förvaltningarnas internationella kontaktpersoner företräder den egna förvaltningen i

det internationella nätverket. Kontaktpersonen ska, med stöd av EU-samordnaren, ansvara
för informations- och kunskapsförmedling med syftet att stimulera förvaltningens internationella arbete. Tillsammans bildar kontaktpersonerna ett nätverk som träffas regelbundet
för kunskaps- och informationsutbyte.
Uppföljning och utvärdering
Varje förvaltning ansvarar för att det internationella arbetet beskrivs, rapporteras och utvärderas i nämndens verksamhetsberättelse. Redovisningen ska innehålla:
- Pågående EU-projekt och andra internationella projekt.
- Övrigt internationellt arbete.
- Verksamhetsrelaterade effekter och resultat av det internationella arbetet.
- Där det är möjligt ska rapportering ske med könsuppdelad statistik.
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För att tydliggöra det internationella arbetet och visa på resultat ska årligen en sammanställning med goda exempel göras. Detta görs av EU-samordnaren i samarbete med förvaltningarnas internationella kontaktpersoner. För den regiongemensamma utvärderingen
ansvarar regionstyrelsen. Syftet är att det arbetssätt som tillämpas för det internationella
arbetet blir mer resultat- och kunskapsinriktat. Fokus läggs på ett ökat lärande i verksamheterna.
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Bilaga 1 - Förteckning över Region Gotlands internationella nätverk
Stockholmsregionens Europakontor
Region Gotland är medlemmar av Stockholmregionens Europaförening som äger Stockholmregionens Europakontor. Stockholmregionens Europakontor har sin bas i Bryssel och
verksamheten syftar till att hålla Stockholmsregionen ajour med EU-agendan samt profilera
regionen i Bryssel. Region Gotland har en styrelseplats i Stockholmregionens Europaförening och kan på så sätt vara med och påverka utvecklingen av organisationen.
Hemsida: http://www.stockholmregion.org
Årlig medlemsavgift: 200 000 kronor.
Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR)
Nätverket består av cirka 120 regioner från 28 länder och har till syfte att påverka EU så att
EU:s politik främjar en balanserad territoriell utveckling. Gotland har varit medlem i
CPMR sedan tidigt 1990-tal och är idag medlemmar i två av nätverkets sex arbetsgrupper:Island Commission som arbetar med ö-frågor, och Baltic Sea Commission som arbetar
med Östersjörelaterade frågor. För Gotland är det viktigt att vara aktiva inom detta nätverk
för regionala utvecklingsfrågor där vi kan möta andra regioner med liknande utmaningar.
Hemsida CPMR: www.cpmr.org
Hemsida Baltic Sea Commission: http://www.balticseacommission.eu/
Hemsida Island Commission: http://www.islandscommission.org/en/
Årliga medlemsavgift:13 372 euro (CPMR 7180 euro, Baltic Sea Commission 1600 euro
(kostnaden kommer öka) Island Commission 4592 euro).
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Union of the Baltic Cities (UBC)
UBC är ett nätverk med cirka 100 medlämsstäder från länder i Östersjöområdet. Huvudsyften är att främja samarbete och utbyte av erfarenheter mellan städerna och här kan Region
Gotlands kommunala uppdrag få input i sitt arbete, samt hitta partners till eventuella projekt. Arbetet är uppdelat i sju arbetsgrupper. Nätverket gjorde ett omtag under 2015 då
man slog ihop arbetsgrupper, lanserade en ny hemsida och ändrade inriktning i nätverket
och la mer fokus på projektsamarbete och erfarenhetsutbyt. Sekretariatet är placerat i
Gdansk.
Hemsida: www.ubc.net
Årlig medlemsavgift: 1200 euro.
Organization of World Heritage Cities (OWHC)
Ett nätverk för städer som finns med på FN:s världsarvslista; platser värda att bevara för
framtiden. OWHC samarbetar framför allt i frågor kring de särskilt anpassade utvecklingsinsatser som kan behövas i världsarvsstäderna under ledning av städernas borgmästare.
Sekretariatet ligger i Quebec. Inom OWHC finns en särskild grupp för de nordeuropeiska
världsarvsstäderna med ett regionalt sekretariat för nordvästra Europa och Nordamerika i
Regensburg.
Hemsida: http://www.ovpm.org/.
Årlig medlemsavgift: 2700 euro.
Hansan
Hansan är ett nätverk med 185 medlemsstäder i 16 länder. En stad är årligen värd för Hansedagen, där 75-120 städer årligen deltar på Hansemarknaden, med kulturgrupper och
konstnärer samt på interna möten och seminarier för att främja utbyte mellan städerna. Det
finns också en ideell förening som ansvarar för Hansan som en av Europarådet certifierad
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Cultural Route. Därutöver finns Hansa Business som vänder sig inte bara till städer utan till
enskilda företag för att främja handel mellan städerna. Sekretariatet ligger i Lübeck. Gotland innehar platsen som vice ordförande både i nätverket och i föreningen. Gotland står
värd för Hansadagarna år 2025.
Hemsida: www.hanse.org.
Årlig medlemsavgift: Ingen medlemsavgift. (Varje organisation täcker sina egna kostnader
för deltagande i olika aktiviteter, årlig kostnad för web-medverkan, 50 euro).
B7 Baltic Islands
Gotland var med och bildade nätverket B7 1989. Nätverket har haft en stor betydelse för
Gotland i Östersjöfrågor och i EU-policy arbetet men har under senare år haft lägre aktivitetsgrad med fokus på konst- idrotts och ungdomsutbyten.
Hemsida: http://www.b7.org/.
Årlig medlemsavgift:1000 euro.
Nordiskt Nätverk för Vuxnas lärande (NVL)
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande som Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk,
administrerar på uppdrag av Nordiska Ministerrådet (NMR). Inom NVL finns det ett nordiskt önätverk där Bornholm, Gotland och Åland deltar. Nätverket fokuserar på särskilda utmaningar och
möjligheter inom ”glesbygden”, just nu och framöver är integrationsfrågor prioriterad ur
olika perspektiv.
Hemsida: http://nvl.org/.
Årlig medlemsavgift: Arbetstid (övriga kostnader står NMR för).

Ärendenr RS 2016/540 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)
ICLD arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. Med fokus på
individens fri- och rättigheter syftar ICLD:s program till att stärka lokala och regionala politiskt styrda organ, decentraliseringsprocesser, lokalt självstyre och medborgardeltagande i
den svenska regeringens prioriterade samarbetsländer. SKL är ICLDs huvudman. Lunds
Universitet, Region Gotland och SKL utgör ICLD:s styrelse.
Hemsida: www.icld.se.
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Medlemsorganisation för alla Sveriges kommuner, landsting och regioner som har till uppgift att stötta och bidra med verksamhetsutveckling och fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. SKL ger service och professionell rådgivning inom alla de
frågor som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom. Region Gotland är
aktiva inom flera nätverk och beredningar som drivs av SKL både på tjänstepersonnivå och
politikernivå.
Hemsida: www.skl.se
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Veronica Hermann

Regionstyrelsen

Information. Folkhälsostatistik
Bakgrund

I samband med uppföljning av det folkhälsopolitiska programmet som presenterades
2015 togs statistik fram för ett antal faktorer som påverkar folkhälsan. Statistiken
uppdateras fortlöpande på hemsida www.gotland.se/folkhalsostatistik. Statistiken
kompletteras i början av 2017 för att innehålla samtliga indikatorer som används för
uppföljning av social hållbarhet i Gotlands styrmodell.
Analys av folkhälsostatistiken används bland annat i arbetet i framtagandet av RUS
och strategier för god och jämlik hälsa 2018-2022.
Statistiken bygger på interna uppgifter från Region Gotland och från nationella
register. Flera uppgifter hämtas från nationella befolkningsenkäten Hälsa på lika
villkor och drogvaneenkät i årskurs 9, som Region Gotland deltar i vartannat år,
senast 2016.
Återrapportering

Nedan ges en sammanfattning av senaste resultaten från befolkningsenkäten Hälsa
på lika villkor och för drogvaneenkäten i årskurs 9. Ett urval av resultaten
presenteras i bilaga 1 och 2. Ytterligare resultat finns på
www.gotland.se/folkhalsostatistik.
Gotlänningarnas hälsa och den vuxna befolkningens levnadsvanor skiljer sig inte
nämnvärt från befolkningen i övriga Sverige. Däremot litar kvinnor och män på
Gotland i högre grad på andra människor och upplever mer trygghet jämfört med
riket. Någon tydlig förändring kan inte ses i jämförelse med förra årets mätning.
Bland ungdomar i årskurs 9 är det vanligare på Gotland än i riket med bruk av tobak,
alkohol och narkotika. Det är även vanligare på Gotland att ungdomar börjar med
alkohol och tobak innan 13 års ålder. I jämförelse mellan 2016 och 2014 har
alkoholkonsumtionen fortsatt att minska bland både flickor och pojkar på Gotland.
Däremot har rökningen inte minskat på samma sätt som i riket och en ökning av
narkotikabruk kan ses på Gotland.
Ojämlik fördelning av hälsa
På Gotland såväl som i riket är upplevelse av hälsa är ojämlikt fördelade i
befolkningen. 75 procent av männen upplever bra hälsa och 78 procent av pojkar i
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årskurs 9 är nöjda med sin hälsa. Motsvarande siffra är 67 procent bland kvinnor och
61 procent bland flickor. Jämfört med riket är det mindre vanligt att kvinnor, flickor,
män och pojkar på Gotland upplever att de har bra hälsa. Däremot upplever kvinnor,
män och pojkar på Gotland hälsan som dålig i samma utsträckning som i riket.
Andelen flickor i årskurs 9 på Gotland som är missnöjda med sin hälsa är större än i
riket.
Upplevelse av hälsa och tandhälsa som god minskar med stigande ålder medan det
psykiska välbefinnandet ökar med åldern. Upplevelse av god hälsa är vanligare hos
personer med lång utbildning och hög hushållsinkomst än hos personer med kort
utbildning och låg inkomst. Upplevelse av god tandhälsa är vanligare bland personer
med hög hushållsinkomst än bland personer med låg inkomst.
15 procent av kvinnorna och 10 procent av männen på Gotland har nedsatt psykiskt
välbefinnande. Det är även vanligare att kvinnor upplever stress än att män gör det.
Personer med lång utbildning har bättre psykiskt välbefinnande och upplever mindre
stress än personer med kort utbildning.
Mer än hälften av befolkningen på Gotland har övervikt eller fetma. Övervikt är
vanligare bland män än bland kvinnor. På Gotland har var tredje kvinna och nästan
varannan man övervikt. Fetma är lika vanligt bland kvinnor som bland män men det
är mindre vanligt med fetma bland personer med eftergymnasial utbildning än bland
personer med kortare utbildning.
Ojämlik fördelning av levnadsvanor
Även förekomst av levnadsvanor som främjar hälsa är ojämlikt fördelade i
befolkningen på Gotland. 37 procent av männen och 20 procent av kvinnorna äter
lite frukt och grönsaker. Yngre äter mer frukt och grönsaker än äldre. Det är
vanligare att personer med lång utbildning eller hög hushållsinkomst äter frukt och
grönsaker än att personer med kort utbildning eller låg hushållsinkomst gör det.
Ungefär var femte man snusar dagligen. Var femte pojke i årskurs 9 snusar dagligen
eller ibland. Det är mindre vanligt bland kvinnor och flickor.
Förekomsten av rökning är lika stor bland kvinnor som män i den vuxna
befolkningen. Bland ungdomar i årskurs 9 är det vanligare bland flickor än bland
pojkar. Ungefär var tionde person på Gotland röker dagligen. I årskurs 9 röker 8
procent av flickorna och 4 procent av pojkarna dagligen eller nästan dagligen. I den
vuxna befolkningen är det vanligast med rökning i åldern 45-64 år. Det är vanligare
bland personer med kort utbildning eller låg hushållsinkomst än bland personer med
lång utbildning eller hög hushållsinkomst.
Var femte man har riskbruk av alkohol medan det är mindre vanligt bland kvinnor.
Riskbruk av alkohol är vanligare innan 65 års ålder än i övriga befolkningen. Det är
även vanligare bland personer med kort utbildning eller hög hushållsinkomst än
bland personer med lång utbildning eller låg inkomst.
Ungefär var tredje person på Gotland har låg fysisk aktivitet och var tionde person
har stillasittande fritid. Några skillnader utifrån kön kan inte ses och inte heller
utifrån utbildningslängd. Däremot har yngre mer aktiv fritid och fysisk aktivitet
påverkas positivt av hög hushållsinkomst.
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Bilaga 1
Resultat från befolkningsenkät Hälsa på lika villkor, genomförd av
Folkhälsomyndigheten.

Resultaten visar 4-årsmedelvärde 2013-2016 om inte annat anges under tabellerna.
Andel (%) kvinnor och män med olika hälsoutfall på Gotland, i åldern 16-84 år

Andel (%) personer med olika hälsoutfall på Gotland, utifrån åldersgrupper

Andel (%) personer med olika hälsoutfall på Gotland, utifrån
utbildningslängd
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Andel (%) personer med olika hälsoutfall på Gotland, utifrån hushållsinkomst

Andel (%) kvinnor och män med olika levnadsvanor på Gotland, i åldern 16-84
år

*Fysisk aktivitet och stillasittande fritid, 4-årsmedelvärde 2012-2015
Övriga 4-årsmedelvärde 2013-2016

Andel (%) personer med olika levnadsvanor på Gotland, utifrån åldersgrupper

*F ysisk aktivitet och stillasittande fritid, 4-årsmedelvärde 2012-2015
Övriga 3-årsmedelvärde 2012-2014

Andel (%) personer med olika levnadsvanor på Gotland, utifrån
utbildningslängd

*F ysisk aktivitet och stillasittande fritid, 4-årsmedelvärde 2012-2015
Övriga 3-årsmedelvärde 2012-2014
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Andel (%) personer med olika levnadsvanor på Gotland, utifrån
hushållsinkomst

*F ysisk aktivitet och stillasittande fritid, 4-årsmedelvärde 2012-2015
Övriga 3-årsmedelvärde 2012-2014

Andel (%) kvinnor och män med olika sociala faktorer på Gotland, i åldern
16-84 år
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Bilaga 2
Resultat från drogvaneenkät i årskurs 9, genomförd av
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2016
Andel (%) elever i årskurs 9 som rapporterar att de är nöjda, missnöjda eller varken
nöjd eller missnöjd med sin hälsa. 2014-2016.

Andel elever i årskurs 9 som röker (dagligen/nästan dagligen eller ibland)
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Andel (%) elever i årskurs 9 som snusar dagligen eller nästan dagligen eller
ibland, utveckling över tid

Andelen elever i årskurs 9 som använt tobak vid 13 års ålder eller yngre, 2016

30

Pojkar

Flickor

Totalt

20

10

0
Gotland

Riket
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Andel (%) flickor och pojkar i årskurs 9 som druckit alkohol de senaste 12
månaderna

Andel (%) flickor och pojkar i årskurs 9 som intensivkonsumerar alkohol
(någon gång i månaden eller oftare)
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Andelen elever som varit berusade vid 13 års ålder eller yngre, 2016

Andel (%) flickor och pojkar i årskurs 9 som använt narkotika de senaste 12
månaderna
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Regionstyrelsen

Kommunalt partnerskap med Gammalsvenskby, Ukraina
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen tillstyrker att till ICLD
ansöka om projektmedel för ett kommunalt partnerskapsprojekt med
Gammalsvenskby/Zmijivka, Ukraina, med fokus på turism.

Bakgrund

I enlighet med ärende RS 2016/36 lämnade Ledningskontoret in en ansökan om ett
kommunalt partnerskapsprojekt mellan Region Gotland och Gammalsvenskby/
Zmijivka i Ukraina. Ansökan bestod av tre delar, styrgrupp, jordbruksprojekt och ett
turistprojekt. Styrgupp och jordbruksprojektet godkändes av ICLD men turistprojektet avslogs. Avslaget grundade sig till stor del på finansieringen eftersom ICLD
endast hade budgetmedel för att godkänna 54 procent av omgångens ansökningar.
ICLD uppmanade därför till en ny ansökan vid nästa tillfälle, 2017-03-15.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att det är av vikt att regionen har projekt
som ryms inom ICLD:s partnerskapsprogram.
Projekten som drivs i Zmijivka har genererat ett stort intresse och engagemang och
styrgruppen beslöt att begära tillstånd för att genomföra en ansökan om det
turistprojekt som avslogs vid det första ansökningstillfället. Genom att koppla ett
nytt projekt till det befintliga styrgruppsprojektet och utöka den med en person
minskas kostnaderna och projekten kan hållas samman på ett enkelt sätt.
Inspiration Gotland, som hade vart en naturlig projektägare, har dock avböjt att vara
ansvarig projektorganisation. Detta gör att regionstyrelseförvaltningen åtar sig att bli
projektägare, och stå för kostnaden för framskrivandet av ny ansökan. Kostnaden
beräknas uppskattningsvis till 10 000 – 15 000 kronor, och tas från budgeten för
internationella frågor.
Regionstyrelseförvaltningen samlade bedömning är med ledning av ovanstående att
Region Gotland bör ansöka om ytterligare ett kommunalt partnerskapsprojekt med
Galmmelsvenskby/Zmijivka med fokus på turismfrågor.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Fördelning av vissa ersättningar från Migrationsverket
Förslag till beslut

Nedanstående schablonersättningar från Migrationsverket fördelas från år 2017 och
framåt enligt följande:
Grundersättning för nyanlända personer med uppehållstillstånd fördelas till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
• Etableringsersättning för varje nyanländ person med uppehållstillstånd avseende
etableringsinsatser fördelas enligt följande:
• 10 procent avräknas och tillfaller kultur- och fritidsnämnden
• 90 procent utgår till respektive verksamhet inom barn- och
utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och
socialnämnden beroende på den nyanländes ålder.
•

Sammanfattning

Vissa statliga ersättningar för flyktingmottagande betalas ut till kommunerna av
Migrationsverket utan ansökan. De här ersättningarna kan avse flera olika
verksamhetsområden varför en lokal fördelning behöver göras.
Det här beslutet avser ersättningarna: grundersättning för nyanlända personer med
uppehållstillstånd och etableringsersättning. Under år 2016 har fördelningen av dessa
ersättningar skett på det sätt som föreslås även framåt. 2016 års fördelning beslutades
av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden men eftersom schablonersättningar kan
röra flera nämnder lyfts beslutet till regionstyrelsen.
Det finns ytterligare en schablonersättning som avser fler verksamhetsområden och
det är en schablonersättning för mottagande av asylsökande ensamkommande barn.
Den ersättningen fördelas idag mellan överförmyndarnämnden och socialnämnden
enligt en överenskommelse mellan dessa nämnder. Arbete pågår med den
fördelningen och en eventuell omprövning av innevarande överenskommelse kan
vara aktuell.
Ärendebeskrivning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit beslut om fördelning av
schablonersättningar för verksamhetsåret 2016. Det var GVN som var mottagare av
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den inkomna schablonersättningen från Migrationsverket varför beslut även togs i
den nämnden. Då omfattningen av personer med permanent uppehållstillstånd ökat
och ersättningen avser flera nämnder lyfts beslutet om hur schablonersättningen ska
fördelas till regionstyrelsen.
Bedömning

De schablonersättningar som avses i det här fallet har tillfallit Region Gotland även
under innevarande år. Följande förslag är identiskt med det beslut som gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden tog inför 2016. Fördelningen av dessa
schablonersättningar har varit ändamålsenlig och upplevts som rimliga av berörda
verksamheter.
Grundersättning för nyanlända personer med uppehållstillstånd

Alla kommuner får en grundersättning för nyanlända personer med uppehållstillstånd
varje år. Ersättningen motsvarar fem prisbasbelopp. Summan för 2016 var 221 500
kronor. Det saknas direktiv från Migrationsverket hur dessa medel skall fördelas
inom kommunerna, det är således upp till respektive kommun att besluta om hur
dessa medel används.
Ersättningen har tidigare tillfallit integrationsenheten på utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. Förslaget är att ersättningen även fortsättningsvis tillfaller
integrationsenheten, då enheten har uppdraget att ge nyanlända förutsättningar för
etablering i det gotländska samhället.
Etableringsersättning

Kommuner får en etableringsersättning med ett schablonbelopp som ska täcka
kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer med uppehållstillstånd som
till exempel:
• mottagande och praktisk hjälp vid bosättning
• särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och
barnomsorg med mera
• utbildning i svenska för invandrare
• samhällsorientering
• tolk
• andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället
1
• vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration
För nyanlända som tagits emot i en kommun från och med 1 januari 2016 är
schablonbeloppen för närvarande 125 000 kr för en person som är 0-64 år och
78 200 kr för en person som fyllt 65 år. Beloppet betalas ut per person och under en
tvåårsperiod.
10 procent av ersättningen föreslås tillfalla kultur- och fritidsnämnden och resterande
del barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden eller
socialnämnden beroende på den nyanländes ålder.
Ersättningen till kultur- och fritidsnämnden grundar sig på Migrationsverkets avsikt
att bidra till ”andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället”.
Fördelningen till övriga nämnder grundar sig på en bedömning av inom vilka
verksamheter kostnader för mottagning, etablering och introduktion uppstår.
Fördelningsgrunden kan även beskrivas som att en person som genererar ersättning
1

regleras mellan socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
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också har en kostnad vid regionens olika verksamheter och ersättningen bör därför
fördelas enligt detta. Till exempel att en person under 20 år går i skolan eller att en
person över 65 år kan ha ett större behov av omsorg. Detta medför att 90 procent av
schablonersättningen för etableringsinsatser fördelas åldersindelat.
Föreslagen åldersfördelning och verksamhet:
Ålder

Verksamhet

0-5

Förskola, BUN

6-15

Förskola, fritids, grundskola, BUN

16-19

Gymnasium, GVN

20-64

Kompetenscentrum Gotland, GVN

65-

Socialförvaltningen, SON

Beslutsunderlag

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret, ekonomi och styrning
Serviceförvaltningen, ekonomi och upphandling
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Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Äskande av medel för ensamkommande barn 2016
Förslag till beslut

•

Socialnämnden äskar 12 mnkr från regionstyrelsen för att täcka kostnader för
mottagande av ensamkommande flyktingbarn 2016.

•

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Att ta emot ensamkommande barn och unga är en angelägen och utmanande uppgift.
Det är socialtjänstens ansvar att se till att barnen och ungdomarna erbjuds ett tryggt
och säkert boende av god kvalitet med möjligheter till individuellt stöd och
utveckling. Socialtjänsten har även ett ansvar för att se till att barnen och
ungdomarna får tillgång till lämplig utbildning samt behövlig hälso- och sjukvård och
tandvård.
Socialförvaltningen har haft och står inför stora förändringar och utmaningar
gällande mottagandet och omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn. Det
stora mottagandet av flyktingbarnen hösten 2015 krävde en snabb uppbyggnad av en
ny organisation men med hänsyn till de högt ställda krav som gäller för bland annat
boende.
I dagsläget finns 174 barn på Gotland som socialförvaltningen ansvarar för. 162 av
dessa barn bor på boende i egen regi, Haima, där överstiger kostnaderna ersättningen
med 2,5 mnkr. För utredningar av flyktingbarnen överstiger kostnaden ersättningen
med 5,9 mnkr och för placeringar i extern regi 3,6 mnkr. Ovanstående avser direkta
kostnader. Då socialförvaltningen inte har kunnat förutse behov och utvecklingen
behöver medel tillföras för att klara verksamheten, detta för att inte tränga undan
annan verksamhet. Ersättningen från Migrationsverket täcker inte kostnaderna för
mottagandet och underskottet beräknas till 12 mnkr för 2016 vilket socialnämnden
äskar från regionstyrelsen.
Förvaltningen har också indirekta kostnader för bland annat ledning, lokaler och
administration, till exempel utökade ekonomtjänster från serviceförvaltningen och
lokalanskaffning. Dessa kostnader är svåra att bedöma.
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Med Migrationsverkets förändrade förutsättningar från 2017 ser socialförvaltningen
ännu större svårigheter att få en ekonomi i balans trots att ett omfattande arbete
pågår för att anpassa verksamheten till nya förutsättningar.

Beskrivning av verksamhet och ersättning
Ersättningar från Migrationsverket

Ersättning enligt avtal med Migrationsverket är 1 900 kronor per plats för
asylsökande ensamkommande barn samt en summa om 500 000 kronor per år för
att ordna boenden. Avtalet idag är på 140 ensamkommande barn. Om antalet barn
överstiger 140 får förvaltningen återsöka för verklig kostnad. Avtalet går ut 30 mars
2017.
För barn med permanent uppehållstillstånd, PUT, täcker ersättningen
kostnaderna i dagsläget. Avtalet är på 23 barn och i dagsläget finns det ett trettiotal
barn med PUT. Antal utöver avtal återsöks med verklig kostnad men avtalet upphör
vid årsskiftet.
Utredning och uppföljning ersätts med en engångssumma per barn på 31 000
kronor för placering i HVB och 39 000 kronor för placering i familjehem.
Se bilaga 1 Ersättningar Migrationsverket – en jämförelse mellan ersättningar 2016
och 2017.

Utredningar och uppföljning av insatser

Socialtjänsten ska utreda de ensamkommande barnens behov av stöd, placeringsform
och andra insatser, dessa insatser ska följas upp. Ersättning för lagstadgade
utredningar och uppföljningar av barnen ska täcka behovet av myndighetsutövande
från det barnet kommer till det att barnet flyttar ut och den perioden är i genomsnitt
fem år. Ersättningen är en engångssumma per barn på 31 tkr för placering i HVB
och 39 tkr för placering i familjehem.
Utredningar och uppföljningar sker kontinuerligt för varje barn från det att de
kommer till Gotland fram tills de blir 18 år eller går ut gymnasiet och
engångssumman täcker inte kostnaderna. De flesta barnen kom 2015 och hit härrör
också stor del av ersättningen. När utredning av barnen sker igen, 2016 och framåt,
finns ingen ny ersättning. Det är stora eftersläpningar i utredningar av barnen och
mycket svårt att rekrytera socionomer varför förvaltningen har tagit in
socionomkonsulter, vilket innebär ökade kostnader. Underskottet för utredningar
och uppföljningar beräknas till 5,9 mnkr för 2016.

Antal ensamkommande flyktingbarn

Det är stor osäkerhet kring in- och utflödet av barn framåt. Inströmningen av
ensamkommande flyktingbarn har minskat och hittills i år har det endast kommit 18
barn, totalt finns det nu 174 barn. 162 barn är placerade av socialförvaltningen
och 12 barn bor med närstående på asylboende och i eget boende, EBO (2
Klintehamn, 3 Fröjel, 2 Fårösund, 1 Älvdalen och 4 i EBO).
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Antal ensamkommande
flyktingbarn per november 2016
HVB: Haima + Västerbo +
jourboende Hemse
Övr HVB

Egen regi

Totalt

10

122

6

6

21

10
21

SIS-plats

1

1

Stödboende

2

2

40

162

Familjehem
Familjehem konsulentstött

Summa

112

Privat regi

10

122

Eget HVB - Haima

Förvaltningen tillskapade egna boenden i snabb takt under hösten 2015. Nu när
inflödet av ensamkommande flyktingbarn minskat drastiskt samtidigt som ungdomar
fått avslag på asylansökan eller lämnat boenden, får det ekonomiska konsekvenser.
Beslutet att placera om alla som fyllt 18 år till asylboenden påverkar också
verksamheten och tomma platser leder till inkomstbortfall. Verksamheten dras också
med kostnader för lokaler och hyrbilar som inte behövs längre men där avtalen inte
gör det möjligt att avsluta utan extra kostnad. Däremot kommer det troligen inte att
leda till övertalighet utan medarbetarna kan få nya uppdrag inom förvaltningen. Dock
har verksamheten stora kostnader för personalens ej uttagna semester. För
verksamheten som driver Haima, hem för vård eller boenden (HVB), prognostiseras
ett underskott på 2,5 mnkr.

Externa placeringar

Externa placeringar sker i de fall förvaltningens egna boenden inte räcker till, dels på
grund av platsbrist, dels barnets behov av särskilda insatser. I och med den stora
inströmningen av ensamkommande barn räckte inte de egna boendena till. Avtal
tecknades då med ett externt boende med upp till 16 platser, förvaltningen betalar
endast för de platser som används och här är 10 barn placerade idag. Kostnaden är
1 900 kronor per dygn, motsvarande ersättningen från Migrationsverket. Avtalet går
ut vid årsskiftet.
Idag finns 10 barn i familjehem och det är framför allt barn under 15 år, kostnad per
dygn är cirka 700 kronor. I konsulentstödda familjehem finns idag 21 barn och
kostnaden är ifrån 2 500 kronor per dygn. 6 barn är placerade i externa hem för vård
eller boende, HVB, kostnad från 1 900 till 5 000 kronor per dygn. Dessutom finns
placeringar på statens institutionsstyrelse, SIS vilket kostar 5 800 kronor per dygn.
Stödboende finns också vilket kostar cirka 1 700 kronor per dygn.
Ersättningen från Migrationsverket uppgår till 1 900 kronor per dygn oavsett var
barnet är placerat. Kostnaderna för externa placeringar överstiger ersättningarna med
3,6 mnkr.
Förvaltningen har under året haft ett jourboende i Hemse för barn under 15 år då det
inte fanns familjehem. Jourboendet avvecklas från årsskiftet då barnen flyttar till
befintliga boenden.

Kostnad överförmyndarnämnden

Från socialförvaltningens ersättningar betalas 5 000 kronor per ensamkommande
barn till överförmyndarnämnden, ÖFN. Detta enligt ett avtal från 2014 vilket innebar
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att drygt 800 000 kronor gick över till ÖFN för 2015. Avtalet bygger på
förutsättningar från 2014 då inflödet var lågt och förutsättningarna helt annorlunda
mot 2015, avtalet ska ses över inför 2017. För 2016 med 18 nya flyktingbarn innebär
avtalet en ersättning till ÖFN på 90 000 kronor.

Indirekta kostnader

I och med det stora inflödet av flyktingbarn fick tillgängliga resurser användas för att
klara situationen och andra verksamheter stå tillbaka, en stor del av förvaltningen
påverkades. Förvaltningen har därför indirekta kostnader för bland annat ledning,
planering, lokaler och administration. Exempel är utökade ekonomtjänster från
serviceförvaltningen och lokalanskaffning. Dessa exempel motsvarar två
halvtidstjänster, cirka 650 000 kronor. Det är dock mycket svårt att uppskatta den
totala kostnaden och socialnämnden väljer därför att inte äska medel för detta.

Tidigare äskande till regionfullmäktige

Under våren äskande socialnämnden 7,5 mnkr från regionfullmäktige men nu är
bedömningen att underskottet är större främst på grund av att kostnaderna för
externa placeringar inte täcks med nuvarande avtal. En orsak till underskottet är
också de kostnader för utredningar där ersättningen inte täcker dels själva
arbetsinsatsen, dels administration, ledning och lokaler.

2017 och framåt

Med ständigt förändrade förutsättningar från Migrationsverket ser
socialförvaltningen stora svårigheter att få en ekonomi i balans för verksamheten
ensamkommande barn. Socialförvaltningen har ett stort underskott för verksamheten
2016 och de ekonomiska förutsättningarna försämras rejält från och med 1 juli då
ersättningarna från Migrationsverket sänks med över 30 procent. Ett omfattande
arbete pågår nu för att anpassa verksamheten efter nya förutsättningar, som att se
över bemanning, driftkostnader och antal boenden. Utifrån nuvarande läge, men med
anpassningar av verksamheten i syfte att sänka kostnaderna, kan detta ändå innebära
ett underskott på cirka 27 mnkr för 2017. Socialnämnden behöver tillföras medel för
att finansiera bortfallet av intäkter.

Behov av investeringsmedel

Utifrån det stora mottagandet av ensamkommande barn och den snabba
uppbyggnaden av boenden så ser förvaltningen behov av investeringsmedel. Detta
för att kunna anpassa lokaler så att de blir ändamålsenliga för verksamheten och
ekonomiskt hållbara. Dessa behov finns inte med investeringsäskandet och därmed
inte heller in beslutad investeringsbudget.
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Prognos nettokostnad per utfall oktober
Nettokostnad flyktingmottagning,
vht 61, tkr
Prognos 2016
Eget boende Haima, HVB
2 494
Externa placeringar
3 580
Utredningar, administration
5 932
Nettokostnad, underskott
12 006
Flyktingmottagning vht 61, tkr
Intäkter
Personalkostnader
Köp av extern verksamhet
Lokalkostnader
Livsmedel
Övriga kostnader
Kostnader
Netto
Budget
Nettokostnad, underskott

Prognos 2016
-114 887
75 377
30 043
9 811
4 331
7 452
127 014
12 127
121
12 006

Utfall 2015
-39 498
28 240
4
4 267
1 936
6 203
40 650
1 152
0
1 152

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
RS registrator
Christina Godarve SOF
Hanna Ogestad SOF
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Bilaga 1 Jämförelse mellan ersättning från Migrationsverket 2016 och 2017

Ersättning
Ersättning idag

Förslag till ersättning
2017

500 000 kr

0 kr
(överenskommelserna
försvinner)

0 kr

500 000 kr

31 000/39 000 kr

Se p. 6

Faktisk kostnad
Faktisk kostnad

Se p. 6
Se p. 6

Schablonersättning för mottagande av
ensamkommande barn, skall täcka
6 socialtjänstens utredningskostnader,
transportkostnader, kostnader för god
man

Se p. 3-5

52 000 kr

Schablonersättning för anvisning av
7 ensamkommande barn som har fått
uppehållstillstånd

30 000 kr

30 000 kr

Ersättning per dygn för mottagande av
8 ensamkommande barn (upp till 18 år) som
är asylsökande eller har uppehållstillstånd,
boende i HVB eller familjehem

1 900 kr eller
faktisk kostnad för
barn utöver
överenskommelse

1 350 kr

9 Ersättning per dygn för asylsökande
ensamkommande unga 18-20 år, boende i
HVB eller familjehem

1 900 kr eller
faktisk kostnad för
barn utöver
överenskommelse

Faktisk kostnad om
placering enligt LVU
eller motsvarande
vårdbehov enligt SoL

1 900 kr eller
faktisk kostnad för
barn utöver
överenskommelse

750 kr eller faktisk
kostnad om placering
enligt LVU eller
motsvarande
vårdbehov enligt SoL

1 000 kr

Se p.8-10 beroende på
ålder

Ersättning till kommun som har
1 överenskommelse om mottagande av
ensamkommande barn
Fast ersättning för beredskap och
2 kapacitet till alla kommuner, inklusive 7
dagars ersättning för obelagda platser
3 Socialtjänstens utredningskostnader
4 Transportkostnader vid resa till
anvisningskommun
5 Kostnader för god man

10 Ersättning per dygn för ensamkommande
unga 18-20 år med uppehållstillstånd,
boende i HVB eller familjehem
11 Ersättning per dygn för ensamkommande
barn boende i stödboende (Region
Gotland har idagsläget inget stödboende)
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Protokollsutdrag

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-12-14

RS § 323

Delegation. Fördelning flyktingmedel och
serviceförvaltningens resultatåterföring

RS 2016/811

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen delegerar till arbetsutskottet den 18 januari 2017 att besluta om
fördelning av medel för flyktingmottagande från finansförvaltningen till berörd
nämnd enligt underlag.
• Regionstyrelsen delegerar till arbetsutskottet den 18 januari 2017 att besluta om
återföring av överskott i serviceförvaltningen till berörda nämnder enligt
regelverket.
•

Medel för flyktingmottagande
I strategisk plan och budget, RF § 180, 2015-06-15, beslutades att avsätta 5 mnkr i
buffert för kostnader i samband med flyktingmottagande. Samma år beslutade
regeringen att ge kommuner och landsting ett extra statsbidrag med samma syfte
vilket för Region Gotland ökade bufferten till ca 12 mnkr. Regionstyrelsen tog beslut
om princip för hur dessa medel ska fördelas RS § 341, 2015-10-29. För att kunna
fördela medlen innan bokslutet så att effekten syns i berörda nämnders resultat måste
beslut tas innan böckerna stängs för 2016. Det innebär att beslut behöver tas på
arbetsutskottet den 18 januari 2017 och inte kan vänta till regionstyrelsen den 2
februari 2017.
Serviceförvaltningens resultatåterföring
Ett överskott i serviceförvaltningen återförs till hälften ut till köpande nämnder enligt
de principer som beslutades i regionfullmäktige § 4, 2013-02-25. Med anledning av
att prognosen för serviceförvaltningen visar på ett stort överskott bör återföringen
ske innan bokslutet så att resultatet visar sig direkt i nämndernas resultat istället för
en justering av eget kapital. Nämndernas årsresultat används för jämförelser med
andra kommuner och landsting och även för jämförelser med privata utförare.
Därför är det mer rättvisande att göra på föreslaget sätt.
Eftersom det slutliga resultatet för serviceförvaltningen inte blir klart innan beslut om
återföring i januari kommer en justering att ske i samband med ärendet om
överföring av resultat.
Bedömning

Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att ta beslut
om dessa omfördelningar för att ge nämnderna ett mer rättvisande årsresultat.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-12-09
Skickas till
Serviceförvaltningen
Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/726
Datum

Bo Magnusson

Regionstyrelsen

Överlåtelse av aktieinnehav i Inera AB till SKL Företag AB
Förslag till beslut

1. Till SKL Företag AB överlåta 145 av regionens 150 aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 1 232 500 kronor samt därmed godkänna i ärendet redovisat
överlåtelseavtal (bilaga 1).
2. Godkänna förslag till aktieägaravtal. (bilaga 2)
3. Ställa sig positivt till förslag till ändrad bolagsordningen för Inera AB, avsett
att beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma (bilaga3)
4. Ställa sig positivt till förslag till ändrat ägardirektiv för Inera AB, avsett att
beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma (bilaga 4)
5. Till regionens ombud vid ägarråd och bolagsstämma utse Leif Dahlby och att
uppdra åt ombudet att på ägarråd och bolagsstämma rösta för beslut om
ändring av bolagsordning och ägardirektiv för Inera AB
6.

Sammanfattning

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär en närmare anknytning till SKL:s
arbete med verksamhetsutveckling och att bredda verksamheten till att även omfatta
kommunerna. Styrelsen för SKL har den 7 oktober beslutat att godkänna att SKL
Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. En förutsättning för detta
förvärv är att samtliga landsting och regioner säljer merparten av sina aktier i Inera
AB till SKL Företag AB. I nästa steg erbjuds Sveriges kommuner att köpa aktier från
SKL för att bli delägare i Inera AB. Den ändrade inriktningen för bolaget kommer till
uttryck i de förslag till ändrat aktieägaravtal samt ändrad bolagsordning och ändrat
ägardirektiv som utarbetats och som redovisas i ärendet (bilagor 1-4). Det förutsätts
att landsting och regioner ställer sig positiva till ändringarna, som senare ska beslutas
av ägarråd och bolagsstämma.
Styrningen bolaget avses ske genom ägarråd och bolagsstämma. Bolaget får en
styrelse med 15 ledamöter, där ledamöter från både kommun- och landstingssektorn
ingår.
Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men
efter affären ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden.
Genom att samtliga kommuner, landsting och regioner blir delägare i företaget, kan
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medlemmarna kan köpa från Inera AB, utan upphandling (genom det så kallade
Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen).
Regionen använder flera av de tjänster som Inera tillhandahåller för hälso- och
sjukvård även från den traditionella ”kommunsidan” via socialförvaltningen, men då
till särskilt betalning utöver det som betalas för landstingsdelen.
Även om Region Gotland är en juridisk person som i detta sammanhang är att
uppfatta som både landsting och kommun samtidigt, föreslås att regionen säljer 145
aktier och inte antar kommande erbjudande att som kommun köpa 5 aktier. För att
säkerställa regionens inflytande räcker det ett ombud som deltar på ägarråd och
bolagsstämma, så regionens ägande begränsas till 5 aktier.
Ärendebeskrivning
Inera AB

Sveriges landsting har sedan många år samverkat kring gemensamma lösningar,
gemensam mjuk infrastruktur och stöd för digitalisering, genom det
landstingsgemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades redan 1999, då under
namnet Infomedica, med syfte att utveckla e-hälsotjänster för invånarna. År 2000
grundade Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Vårdföretagarna och
Apoteket bolaget Carelink med ändamålet att utveckla och samordna
infrastrukturtjänster. År 2007 förvärvades Carelink av dåvarande
Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (tidigare Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn
till Inera AB.
Idag ansvarar Inera för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt, bland
annat 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagningen på nätet) och Journal via
nätet. Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor. Verksamheten riktar
sig till både invånare och medarbetare i vård och omsorg.
Beredning på nationell nivå

Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats under ett
antal år. Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala lösningar för
kommuner, landsting och regioner lyftes denna fråga fram som ett sätt för SKL att
på bästa möjliga sätt stödja och hantera samspelet mellan kommuner, landsting och
regioner, och möjliggöra att även kommuner kan arbeta med och erbjudas
gemensamma tjänster.
Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014 utfördes en
förstudie (McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i kommuner och
landsting/regioner – Beslutsunderlag för ett eventuellt förvärv av Inera”.
Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en revisionsutredning
(Deloitte) kring Inera med syfte att finna en juridiskt och finansiellt hållbar
förvärvslösning.
Våren 2015 inrättades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för
landstingsdirektörer och kommundirektörer har fortlöpande informerats. Underhand
har också avstämningar skett med representanter för Inera AB och SKL Kommentus
AB samt vid landstingsledningsseminarium (2016-05-03).
Under våren och sommaren 2016 har förslag till bolagsordning, aktieägaravtal,
ägardirektiv och aktieöverlåtelseavtal successivt utarbetats av kansliet med stöd av
Cederquists advokatbyrå. Till kansliet har knutits en referensgrupp bestående av
jurister från de tre största landstingen/regionerna (Stockholms läns landsting, Västra
Götalandsregionen samt Region Skåne) och de fyra största kommunerna
(Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad samt Uppsala kommun).
Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrättsliga frågor har särskilt
belysts, och en second-opinion på de upphandlingsrättsliga övervägandena har
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inhämtats.
Gemensamt digitaliseringsarbete i offentlig sektor

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram
till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för att höja
kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på välfärden.
SKL har under våren 2016 låtit göra en SIFO-undersökning om hur invånarna ser på
digitalisering i välfärden. Undersökningen visar att tre av fyra tillfrågade är positiva till
att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt.
Nästan lika många, sju av tio, ställer sig positiva till att digitala pedagogiska verktyg
används i skolundervisningen. Sju av tio är också positiva till vård, konsultation och
behandling med digital teknik. Betydligt färre, bara två av tio, anser att kommuner,
landsting och regioner lever upp till deras förväntningar. Det är hög tid att förbättra
den digitala servicen, anser två av tre.
Ur ett internationellt perspektiv tappar digitaliseringen i det offentliga Sverige fart.
Denna trend går hand i hand med avsaknad av nationella initiativ, samordning och
grundläggande förutsättningar såsom standarder för informationsutbyte. Med syfte
att öka den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige antog regeringen och SKL
hösten 2015 en avsiktsförklaring – Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala
tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga
sektorns kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag.
Digitalt först innebär också att myndigheter, kommuner, landsting och regioner ska
sätta invånaren och företagaren i centrum när nya tjänster tas fram. En gemensam
färdplan för arbetet har nu tagits fram.
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av och
möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitaliseringen, för en
smartare välfärd.
Att göra Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att skynda på, stödja och
möjliggöra en effektiv digitalisering i kommuner, landsting och regioner, som bidrar
till att möta människors och verksamheters behov och förväntningar samt klara
kvaliteten och effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan digitaliseringen leda till
bättre hälsa och lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling, det vill
säga en smartare välfärd.
Region Gotland använder huvuddelen av de tjänster som Inera tillhandahåller, både
för hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt i mindre utsträckning även inom
socialförvaltningen. Region Gotland har som minsta sjukvårdshuvudmannen inte
möjlighet att utveckla tjänster som vi får tillgång till via nationellt samarbete. Även
vissa de samarbeten som sker med Stockholms läns landsting nyttjar sedan Ineras
tjänster via SLL.
SKL:s digitaliseringsarbete

Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka
hastigheten, kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och regioners
digitalisering är:
• Medlemsgemensamma digitala lösningar
• Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam kravställning
• Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter
Medlemsgemensamma digitala lösningar

I takt med tiden har det blivit tydligt att SKL:s och Ineras arbete i större utsträckning
behöver hanteras i mer samordnat för att undvika suboptimerade insatser och öka
nyttan för landsting och regioner.
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Sveriges kommuner saknar idag förmåga och plattform för att utveckla och förvalta
gemensamma digitala lösningar, på liknande sätt som landsting och regioner. SKL
har fått tydliga indikationer från kommunerna om att SKL bör agera för att ge
liknande möjligheter för kommunerna, som för regioner och landsting. I grunden
finns likartade behov av digitala tjänster för att stödja verksamheter, invånare och
företag. Med samordnade och gemensamma digitala lösningar undviks också en
alltför spretig flora av digitala tjänster som inte hänger ihop och som blir svåra för
invånare och företag att överblicka och nyttja. Dessutom kan samarbete innebära
sänkta utvecklings- och förvaltningskostnader, och utvecklingstakten kan höjas.
Ett förvärv av Inera ger förutsättningar för SKL att ta en större koordinerande roll
och långsiktigt ansvar för gemensamma digitala lösningar inom alla
verksamhetsområden, utan att själv behöva bygga upp all kompetens och de
förmågor som detta kräver. Ineras infrastruktur och kompetens kan återanvändas till
andra verksamhetsområden som medlemmarna ansvarar för och utgör därmed en
viktig och unik strategisk resurs.
Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning

Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om bättre samordning och
ökad kompetens inom digitalisering för att bli starkare i beställarrollen. Här efterlyses
tydliga och genomarbetade standarder, gemensamma kravspecifikationer och
gemensamma upphandlingar att ansluta sig till.
SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med upphandlingskompetens och
genom att samordna upphandlingar. Upphandlingar av it-stöd och digitala lösningar
har till viss del skett genom åren, men bedömningen är att det finns ökade behov här.
SKL Kommentus, SKL och Inera behöver därmed samverka närmare för att stärka
medlemmarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring standarder,
krav och upphandlingar. SKL Kommentus utbud av upphandlingskompetens kan
bidra till gemensamma insatser där SKL eller Inera är ansvariga.
Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt

Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i sitt senaste betänkande
”Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU 2015:91” att
digitaliseringen innebär en omvälvande transformering av samhället. För offentlig
sektor kan vi idag se exempel på i form av läkarbesök på nätet, flippade klassrum och
digital deklaration.
Att ställa om och transformera verksamheter utifrån principen om digitalt först
kräver sin ledning och sitt stöd. Kommuner, landsting och regioner har visat stort
intresse av att få stöd i sin förändringsresa och i arbetet med verksamhetsutveckling
med stöd av digitalisering. De söker vägledning och stöd kring de nya arbetssätt som
kan leda till större nytta både för den enskilde invånaren och företaget, men också för
den egna förvaltningen och medarbetare. SKL behöver driva på och bidra till
sektorns digitala transformation och nya arbetssätt, genom att stödja medlemmarna
på denna förändringsresa.
Genomförande

Genomförandet av affären sker i flera steg. I ett första steg förvärvar SKL – genom
SKL Företag AB – majoriteten av aktierna i Inera. Detta sker genom att samtliga
landsting och regioner säljer merparten av sina aktier i Inera AB. Eftersom upplägget
bygger på att samtliga landsting/regioner överlåter huvuddelen av sitt aktieinnehav,
kommer de enskilda överlåtelseavtalen att vara villkorade av att samtliga överlåtelser
har genomförts.
En förutsättning för att affären ska kunna fullföljas, är alltså att samtliga landsting
och regioner beslutar att sälja aktier till SKL Företag AB.
4 (7)

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/726

I ett andra steg erbjuds Sveriges kommuner att köpa aktier från SKL för att bli
delägare i bolaget. Parallellt pågår ett tydligare utvecklingsarbete där SKL, Inera och
SKL Kommentus samverkar inbördes och med kommuner, landsting och regioner
för att kravställa, upphandla, utveckla och tillhandahålla gemensamma lösningar och
tjänster, inklusive stöd i den förändringsresa som kommuner, landsting och regioner
behöver.
Ett led i detta stöd är Dela Digitalt, en tjänst som just nu utvecklas av SKL och som
ska fungera som en samlande funktion för att samla initiativ och kravställningar från
samtliga medlemmar.
Finansiering

Inera AB är idag helägt av landsting och regioner, som vardera äger 150 aktier i
bolaget (totalt 3 150 aktier). Enligt överlåtelseavtalet förvärvar SKL Företag AB 145
aktier från respektive landsting/region (totalt 3 045 aktier). Förvärvet sker till bokfört
värde, vilket per den 31 december 2015 var 8 500 kronor per aktie (totalt 25, 9
mnkr). Då Inera för 2016 förväntas göra ett nollresultat, kommer detta värde att
kvarstå oförändrat fram till överlåtelsedagen 1 mars 2017. Därefter äger SKL Företag
AB 97 procent av aktierna, och landsting och regioner resterande 3 procent.
I nästa steg överlåter SKL Företag AB 5 aktier till respektive kommun, till bokfört
värde 8 500 kronor per aktie (42 500 kronor). Om samtliga 290 kommuner investerar
i bolaget, kommer SKL Företag AB därmed att få en återbetalning på 12,3 mnkr.
Nettoinvesteringen för SKL Företag AB blir därmed 13,6 mnkr, motsvarande drygt
50 procent av det totala aktiekapitalet. Som ett led i överlåtelsen åtar sig dock SKL
Företag att ge en förlustgaranti om 35 mnkr.
I övrigt föreslås parterna inte göra några särskilda ekonomiska åtaganden i samband
med affären. När det gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i huvudsak
självfinansierade. Det är innebörden av den affärsmodell som tillämpas och som
avses tillämpas även i fortsättningen. Om ett projekt inte kan bära sina kostnader
kommer konsekvensen ytterst att bli att projektet får läggas ned.
I överlåtelseavtalet föreslås dock att landstingen/regionerna övergångsvis ställer ut
vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster för minst den summa som man köpt för
i genomsnitt de tre senaste åren (år 2013-2015). Detta ligger i linje med det åtagande
landsting och regioner har i nuvarande aktieägaravtal för Inera AB, och är ett sätt att
säkerställa att bolaget inte omgående ska hamna i ekonomiska svårigheter. Ett annat
skäl är att Ineras modell för finansiering går från anslagsfinansiering till en ny
finansieringsmodell (tjänstebaserad affärsmodell) som är under införande och har
ännu inte införts fullt ut.
SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den ekonomiska
risken för bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet inte har ett
dominerande inflytande över bolaget.
Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets verksamhet och
ägarstyrning. I ärendet har därför upprättats förslag till ändrad bolagsordning, nytt
aktieägaravtal och nytt ägardirektiv.
.
Bedömning

Regionen har antagit (RF § 99/2014) aktieägarpolicy. Eftersom Inera AB blir endast
delägt med liten ägarandel för regionen gäller policyns formuleringar att ”bolaget blir
bundet av de villkor som reglerar regionfullmäktiges ägarroll och formella styrdokument i en
omfattning som är rimlig med hänsyn andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheter i
övrigt”. För delägda bolag anges i aktieägarpolicyn att ”särskilda aktieägaravtal kan
räknas som del av styrinstrumenten” och därmed kan aktieägaravtal enligt förslag bilaga 2
överta regionstyrelsens normala uppsikt över helägda bolag. Ledningskontoret
bedömer att förslagen till Aktieägaravtal avseende Inera AB och Ägardirektiv för
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Inera AB innebär att styrning av Inera AB sker i enlighet med regionens
aktieägarpolicy
Av policyn framgår också att fullmäktige skall verka för att allmänheten har rätt ta del
av handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2
kap tryckfrihetsförordningen. Sådant förordande finns i förslaget till bolagsordning
för Inera AB.
Av förslaget till bolagsordningen framgår tydligt att ”Bolagets syfte är inte att bereda vinst
åt aktieägarna utan att bidra till en effektivisering och utveckling av landstingens, regionernas och
kommunernas verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög
kvalitet”. Regionen erfarenhet av Ineras hittillsvarande arbete med e-hälsa är att Ineras
affärsmodell blivit mer anpassad till ägarnas gemensamma behov och i bättre
samklang med samordnade prioriteringar. Nyttan för regionens invånare och för
hälso- och sjukvården av e-tjänsterna är stor.
Eftersom Inera AB är dotterbolag till SKL Företag AB med SKL som huvudman
med säkerställs att bolaget verkar inom de ramar som SKL och SKLs
uppdragsgivare, dvs landets kommuner och landsting bestämmer
Enligt Aktieöverlåtesleavtalet skall ägarna, dvs även Region Gotland, förbinda sig ”att
under en tid till och med det [femte] räkenskapsåret efter Tillträdesdagen köpa tjänster av Bolaget
intill de belopp som för respektive Säljare anges i Bilaga 1.3 ("Garanterat Köpbelopp ") Till
den del Säljare under ett visst räkenskapsår inte köpt tjänster intill Garanterat Köpbelopp ska
sådan Säljare ersätta Bolaget med skillnaden mellan Garanterat Köpbelopp och det belopp som
Säljare faktiskt köpt tjänster för under det räkenskapsår som avses
("Mellanskillnadsersättning "). Säljare är skyldig att till Bolaget erlägga
Mellanskillnadsersättning 30 dagar efter anfordran.
För region Gotlands del motsvarar detta 2 340tkr/år som betalas av hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, vilket motsvarar vår andel av det totala beloppet för Ineras
garantibelopp utifrån vår befolkningsandel. Enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningen
överstiger köpta tjänster gott och väl den stipulerade miniminivån på 2 340 000kr
och de bedömer att regionen även framöver kommer att betala för tjänster i minst
samma omfattning.
Sammantaget ser ledningskontoret positivt till vidgningen av Ineras uppdrag till att
omfatta även regionens övriga verksamheter. Den föreslagna övergången till SKL
Företag AB med tillhörande styrdokument bedöms tillgodose stadganden i regionens
aktieägarpolicy..
Det har under beredning av ärendet diskuterats rimligt lönsamhetsmål för Inera.
Enligt förslaget skall nettomarginalen 2017-2019 uppgå till minst 3%. Ombud vid
ägarråd och bolagsstämma bör bevaka att marginalen inte ökas om inte nyttan vid
ökade kostnader bedöms öka i motsvarande grad.
Beslutsunderlag

Skrivelse från SKL ”Överlåtelse av Aktieinnehav i Inera AB till SKL Företag AB
2016-10-13” samt bilagor.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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BILAGOR till detta dokument
Bilaga 1.1 (se p A,
samt p 1)

Säljarna – ägande av Aktierna

Bilaga 1.2 (se p 11)

Årsredovisning Inera AB 2015

Bilaga 1.3 (se p 13)

Belopp med vilka respektive landsting/region förbinder sig att köpa tjänster
under viss tid

Detta aktieöverlåtelseavtal (med samtliga Bilagor härtill, detta "Avtal") har denna dag
("Avtalsdagen") ingåtts av och mellan:
A)

de Landsting och Regioner som upptas i Bilaga 1.1 (envar en "Säljare" och gemensamt
"Säljarna");

B)

SKL Företag AB, organisationsnummer 556117-7535 ("Köparen").

Envar av Säljarna och Köparen benämns i det följande var för sig som "Part" och gemensamt som
"Parterna".
1.

BAKGRUND

1.1

Säljarna äger samtliga [●] utstående aktier ("Aktierna") i Inera AB, organisationsnummer
556559-4320 ("Bolaget").

1.2

Säljarna äger Aktierna med den fördelning dem emellan som anges i Bilaga 1.1.

1.3

Köparen önskar förvärva Aktierna från Säljarna och Säljarna önskar överlåta Aktierna till
Köparen.

1.4

Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal.

2.

DEFINITIONER OCH TOLKNING
Nedanstående termer som används i detta Avtal ska ha följande innebörd:
"Aktierna"

ska ha den innebörd som anges i Punkten 1.1;

"Avtal"

ska ha den innebörd som anges i inledningen;

"Avtalsdagen"

ska ha den innebörd som anges i inledningen;

"Belastning"

ska avse varje form av pantsättning, inteckning, registrering,
deposition, förköps-, hembuds- eller återtagandeförbehåll, annan
säkerhetsrätt eller annan inskränkning av dispositionsrätten;

"Bokslutsdagen"

ska avse den [●][●] 201[●];

"Bolaget"

ska ha den innebörd som anges i Punkten 1.1;

"Garantier"

ska ha den innebörd som anges i Punkten 9.2;

"Garanterat Köpbelopp"

Ska ha den innebörd som anges i Punkten 11.1;

"Krav"

ska avse ett krav från Köparen mot någon eller samtliga Säljare
under detta Avtal;

"Köparen"

ska ha den innebörd som anges i inledningen;
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"Köpeskillingen"

ska ha den innebörd som anges i Punkten 4.1.1;

"Mellanskillnadsersättning"

ska ha den innebörd som anges i Punkten 11.1;

"Säljarna"

ska ha den innebörd som anges i inledningen;

"Part" / "Parterna"

ska ha den innebörd som anges i inledningen;

"Skada"

ska avse varje form av direkt skada, kostnad eller förlust men inte
omfatta någon form av indirekt skada;

"Säljarnas Garantier"

ska avse de i Punkten 9 angivna garantierna;

"Tillträdesdagen"

ska ha den innebörd som anges i Punkten 3.1;

"Tillträdet"

ska ha den innebörd som anges i Punkten 3.1;

"Transaktionen"

ska avse överlåtelsen av Aktierna enligt detta Avtal;

"Värdeöverföring"

ska betyda värdeöverföringar enligt 17 kap 1 aktiebolagslagen
(2005:551), såsom t.ex. vinstutdelning och utdelning av
tillgångar, förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapitalet
med återbetalning till aktieägarna samt annan affärshändelse
mellan å ena sidan Bolaget och å andra sidan annat bolag eller
person som medför att Bolagets förmögenhet minskar
(innefattande att Bolaget avstår från tillgång eller rättighet eller
ger andra ekonomiska fördelar av något slag till tredje part annat
än inom ramen för Rörelsens normala drift) och som inte har rent
affärsmässig karaktär för Bolaget samt avtal eller åtagande att
göra något av det föregående; samt

"Årsredovisningen"

ska avse Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 201[●],
Bilaga 1.2.

3.

ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE

3.1

Tillträdet av Aktierna enligt detta Avtal ("Tillträdet") ska ske den [●] [●]201[●]
("Tillträdesdagen").

3.2

På Tillträdesdagen ska Säljarna överlåta Aktierna till Köparen och Köparen förvärva från
respektive Säljare det antal Aktier som anges i Bilaga 1.1 mot att Köparen erlägger
Köpeskillingen. Parterna ska därutöver vidta de i Punkten 5 upptagna åtgärderna.

3.3

Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla Belastningar, med
undantag för Belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning. Säljarna frånfaller
ovillkorat och oåterkalleligt rätten att kräva återbetalning av något aktieägartillskott eller
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annat kapitaltillskott som Säljarna gjort till Bolaget före Tillträdesdagen. Säljarnas åtagande
enligt denna Punkt 3.3 ska inte vara föremål för någon av de ansvarsbegränsningar som följer
av Punkten 10 eller annars av detta Avtal.
4.

KÖPESKILLING OCH TILLÄGGSKÖPESKILLING

4.1

Köpeskilling

4.1

Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till [●] kronor ("Köpeskillingen").

5.

PERIODEN MELLAN AVTALSDAGEN OCH TILLTRÄDESDAGEN

5.1

Säljarna förbinder sig att tillse, såvitt avser perioden mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen,
att, där Köparen inte i förväg lämnat sitt skriftliga godkännande, följande iakttages:
(a)

att Bolaget inte beslutar om eller genomför några Värdeöverföringar;

(b)

att Bolaget inte ändrar bolagsordningen eller redovisningsprinciper samt inte
beslutar om att emittera aktier, konvertibla skuldebrev, utställa teckningsoptioner
med rätt till nyteckning av aktier eller vinstandelsbevis, inlösa eller återköpa aktier
eller vidta andra dispositioner som direkt eller indirekt påverkar eller kan komma att
påverka Bolagets aktiekapital;

(c)

att Bolaget – med undantag för sedvanliga leverantörskrediter och utnyttjande av
per Avtalsdagen befintliga checkkrediter – inte upptar lån eller annan kredit eller
ställer säkerhet för egen eller annans förbindelse; samt

(d)

att Bolaget i övrigt fortsätter att bedriva sin verksamhet i enlighet med de principer
som tidigare tillämpats.

5.2

Om Säljarna efter Avtalsdagen får kännedom om att något åtagande enligt Avtalet eller
någon av Säljarnas Garantier var fel då den gjordes eller lämnades, eller att en händelse
inträffar som gör att sådant åtagande eller garanti inte längre är korrekt, ska Säljarna
omedelbart underrätta Köparen härom. Ett meddelande enligt denna Punkt 5.2 befriar inte
Säljarna från ansvar för Säljarnas Garantier eller andra åtaganden enligt Avtalet utan tjänar
endast som information till Köparen.

6.

VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA

6.1

Köparens skyldighet att tillträda Aktierna enligt Avtalet är beroende av att följande
förutsättningar är uppfyllda senast vid Tillträdet:
(a)

att det inte föreligger någon väsentlig avvikelse från Säljarnas Garantier;

(b)

att det inte föreligger någon väsentlig avvikelse från Säljarnas åtaganden i
Punkten 5.1; och
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(c)

att det mellan Avtalsdagen och Tillträdet inte inträffat någon händelse, hänförlig till
Bolaget, som i väsentlig mån negativt påverkat, eller enligt Köparens skäliga
bedömning kan komma att i väsentlig mån negativt påverka Bolagets verksamhet,
eller Bolagets förutsättningar för att bedriva sin rörelse.

6.2

Om Avtalet frånträds enligt denna Punkt 6 ska ingen Part äga rätt till kompensation eller
ersättning från annan Part, med undantag för att Part med de begränsningar som anges i
Avtalet alltid ska äga rätt till full ersättning för sin skada om Avtalet frånträtts på grund av
annan Parts avtalsbrott. Om Avtalet frånträds enligt denna Punkt 6 ska hela Avtalet anses
vara förfallet förutom denna Punkt 6.2 samt Punkten 10.

7.

TILLTRÄDE

7.1

Tillträdet ska äga rum på Köparens kontor på Hornsgatan 20 i Stockholm med start kl 10.00
på Tillträdesdagen. Respektive Part ska vid Tillträdet vidta följande handlingar:
(a)

Säljarna ska överlämna kopia av aktieboken för Bolaget utvisande att Säljarna per
Tillträdesdagen äger Aktierna och Aktierna nu registrerats i Köparens namn;

(b)

Köparen ska erlägga Köpeskillingen till av respektive av Säljare anvisat konto;

(c)

Säljarna ska tillse att nuvarande styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor i
Bolaget utan anspråk på arvoden frånträder sina uppdrag samt att avgående revisor
avger redogörelse och yttrande enligt 9 kap. 23 och 23 a §§ aktiebolagslagen;

(d)

tillse att Bolagets nuvarande firmatecknare utställer och överlämnar fullmakt för av
Köparen angivna personer att företräda Bolaget intill dess nya firmatecknare blivit
registrerade;

(e)

extra bolagsstämma ska hållas i Bolaget, vid vilken Köparen ska utse ny styrelse och
revisor och Köparen ska anmäla de nya funktionärerna till Bolagsverket för
registrering;

7.2

Köparen förbinder sig att vid kommande årsstämma i Bolaget tillse att de nuvarande
styrelseledamöterna i Bolaget beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning av Bolagets
angelägenheter till och med Tillträdesdagen, allt under förutsättning att Bolagets revisor
tillstyrker sådan ansvarsfrihet.

8.

KÖPARENS GARANTIER
Köparen lämnar följande garantier till Säljarna vilka, där inte annat anges, lämnas per
Avtalsdagen och per Tillträdesdagen:
(a)

Köparen är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med
gällande svensk lagstiftning;

(b)

Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet.
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9.

SÄLJARNAS GARANTIER

9.1

Säljarna lämnar gemensamt följande garantier till Köparen ("Garantierna") vilka, där inte
annat anges, lämnas per Avtalsdagen och per Tillträdesdagen:
(a)

Bolaget är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med
gällande svensk lagstiftning;

(b)

Aktierna är fullt betalda, utgör samtliga i Bolaget utestående Aktier och i Bolaget
finns det inte några utestående teckningsoptioner, konvertibler, teckningsrätter eller
andra instrument vilka kan berättiga till nyteckning av ytterligare aktier i Bolaget
samt att respektive Säljares aktier inte är föremål för någon Belastning;

(c)

såvitt avser tiden mellan Bokslutsdagen och Avtalsdagen har Bolagets verksamhet
bedrivits i beaktande av de åtaganden som upptas i Punkten 5.1 och ingen handling
har vidtagits som hade utgjort ett brott mot dessa åtaganden om den vidtagits efter
Avtalsdagen;

(d)

Bolaget innehar samtliga bolagshandlingar, registreringshandlingar, bolagsstämmooch styrelseprotokoll och räkenskapshandlingar för Bolagets verksamheter och övriga
handlingar som är nödvändiga för att bedriva Bolagets verksamhet, dessa handlingar
är uppdaterade, fullständiga, korrekta och förvarade på lämpligt sätt;

(e)

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och sedan
tidigare konsekvent tillämpade principer och ger en rättvisande bild av Bolagets
tillgångar och skulder, finansiella ställning och resultat per utgången av det
räkenskapsår som Årsredovisningen avser;

10.

BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR

10.1

Säljarnas ansvar enligt detta Avtal ska vara individuellt och inte solidariskt.

10.2

Vid brott mot någon av Säljarnas Garantier eller vid annat brott av Säljarna mot detta Avtal
har Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som
Köparen lidit på grund av brottet.

11.

SÄRSKILT ÅTAGANDE AV SÄLJARNA

11.1

Envar av Säljarna förbinder att under en tid till och med det [femte] räkenskapsåret efter
Tillträdesdagen köpa tjänster av Bolaget intill de belopp som för respektive Säljare anges i
Bilaga 1.3 ("Garanterat Köpbelopp") Till den del Säljare under ett visst räkenskapsår inte
köpt tjänster intill Garanterat Köpbelopp ska sådan Säljare ersätta Bolaget med skillnaden
mellan Garanterat Köpbelopp och det belopp som Säljare faktiskt köpt tjänster för under det
räkenskapsår som avses ("Mellanskillnadsersättning"). Säljare är skyldig att till Bolaget
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erlägga Mellanskillnadsersättning 30 dagar efter anfordran.
12.

ÖVRIGT

12.1

Överlåtelse
Part får inte överlåta, delegera, vidareavtala eller på annat sätt överföra eller pantsätta eller
skapa någon Belastning över några av sina rättigheter eller skyldigheter hänförliga till detta
Avtal, utan att dessförinnan ha erhållit de andra Parternas skriftliga medgivande.

12.2

Kostnader
Utöver vad som uttryckligen överenskommits enligt detta Avtal, ska alla kostnader och
utgifter som uppkommit i samband med förhandlingen, förberedelsen och ingåendet av
detta Avtal betalas av den Part som ådragit sig sådana kostnader och utgifter. Inga kostnader
avseende Transaktionen ska bäras av Bolaget.

12.3

Fullständig reglering
Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och
detta Avtal ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga förhandlingar, avtal och
överenskommelser rörande samtliga de frågor som Avtalet berör.

12.4

Ändringar
Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska endast betraktas som giltiga om de gjorts
skriftligen och vederbörligen undertecknats av Parterna.

12.5

Meddelanden

12.5.1 Meddelanden som enligt detta avtal ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat
brev eller e-post till respektive Parts officiella adress.
12.5.2 Meddelandet ska anses vara motpart till handa:
12.5.3 Tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev,
12.5.4 Den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post.
12.6

Hembud
Med avseende på överlåtelsen av Aktier enligt detta Avtal frånfaller varje Säljare härmed
oåterkalleligen rätten att påkalla hembud eller förköp av Aktier med stöd av någon
bestämmelse i Bolagets bolagsordning eller eljest.

13.

GILTIGHET
Detta aktieöverlåtelseavtal förutsätter för sin giltighet att de Landsting och Regioner som
upptas i Bilaga 1.2 samtliga beslutat om att överlåta det antal aktier som anges i Bilaga 1.2.
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till SKL Företag AB ("Köparen"). Parterna är överens om att i samband med aktieöverlåtelsen
teckna aktieägaravtal enligt bilaga 2, Aktieägaravtal

_____________________
Detta Avtal har upprättats och undertecknats ●]
i [
Köparen tagit var sitt ett exemplar.
[●]

likalydande exemplar av vilka Säljarna och

SKL Företag AB

Bilaga 1.1

Aktieägare Inera AB 556559-4230

Org.nr.

Namn

Antal

232100-0016

Stockholms läns landsting

150 st

232100-0024

Landstinget i Uppsala län

150 st

232100-0032

Landstinget Sörmland

150 st

232100-0040

Landstinget Östergötland

150 st

232100-0057

Region Jönköpings län

150 st

232100-0065

Region Kronoberg

150 st

232100-0073

Landstinget i Kalmar län

150 st

212000-0803

Region Gotland

150 st

232100-0081

Landstinget Blekinge

150 st

232100-0255

Region Skåne

150 st

232100-0115

Region Halland

150 st

232100-0131

Västra Götalandsregionen

150 st

232100-0156

Landstinget i Värmland

150 st

232100-0164

Region Örebro län

150 st

232100-0172

Landstinget Västmanland

150 st

232100-0180

Landstinget Dalarna

150 st

232100-0198

Region Gävleborg

150 st

232100-0206

Landstinget Västernorrland

150 st

232100-0214

Region Jämtland Härjedalen

150 st

232100-0222

Västerbottens läns landsting

150 st

232100-0230

Norrbottens läns landsting

150 st
3.150 st
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1.

PARTER

1.1

Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har ingåtts mellan nedan angivna parter och de parter som
enligt vad som anges i Avtalet kan komma att tillträda avtalet;

1.2

SKL Företag AB (556117-7535), (nedan benämnt "SKL Företag")

1.3

Samtliga landsting och regioner, enligt Bilaga 1.1 till Aktieöverlåtelseavtal.
Samtliga ovan nämnda parter, samt eventuellt tillkommande parter, benämns nedan
gemensamt "Parterna" och var och en för sig "Part", "Parten" eller, i förekommande fall
"Tillträdande Part".

2.

BAKGRUND

2.1

SKL Företag och de Parter som anges i punkt 1.2 och 1.3 äger sammantaget samtliga aktier i
Inera AB, org. nr. 556559--4230, nedan kallat "Bolaget". SKL Företag har genom köp från ett
antal av Parterna enligt förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget.

2.2

Genom detta Avtal avser Parterna reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget
och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet
i bolagsordning och detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser, Parterna emellan, äga företräde.
Den bolagsordning som Parterna enats om har den lydelse som framgår av Bolagsordningen.

2.3

Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier.

3.

PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET

3.1

Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i Bolaget ett dotterbolag till
SKL Företag. Syftet med att övriga Parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli)
aktieägare är att, genom detta Avtal, tillförsäkra deltagande Regioner, Landsting och
Kommuner ett avgörande inflytande över Bolagets strategiska mål och viktiga beslut.

3.2

I detta Avtal har införts bestämmelser om ett ägarråd ("Ägarråd") som ska utgöra det
beslutsorgan i vilket samtliga Parter äger delta och som beslutar om ändring av
bolagsordning, övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Bolagets verksamhet ska
bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner och landsting kan utöva kontroll över
bolaget motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i
huvudsak utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll
över) räkning.

3.3

Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med
från tid till annan antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat.

3.4

Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.
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3.5

Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera
affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade.

4.

FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING

4.1

Bolaget ska finansieras genom i Bolagets verksamhet genererade medel samt, vid behov,
genom extern upplåning. Part är inte skyldig att tillskjuta medel till Bolaget, ställa säkerhet
eller pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering på annat sätt eller i större
omfattning än vad som uttryckligen anges i detta Avtal.

4.2

Parterna har enats om verksamhetsföremål och att Bolaget inte ska drivas i syfte att bereda
vinst åt aktieägarna på sätt som anges i bolagsordningen, Bilaga 3.

4.3

SKL Företag avser som ett led i förvärvet av aktierna i bolaget att ställa ut en förlustgaranti
gentemot Bolaget på ett belopp om maximalt 35 MSEK. Till undvikande av tvivelsmål noteras
att SKL Företag samma sätt som övriga Parter, och enlighet med punkt 4.1 ovan, inte har
något åtagande att därutöver tillskjuta medel eller att annars bidra till Bolagets finansiering.

5.

PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET

5.1

Parterna ska utöva sitt inflytande över Bolaget vid Ägarråd och bolagsstämma på sätt som
anges i detta Avtal.

5.2

Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med de beslut och val
som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal.

5.3

Parterna är överens om att Bolagets verksamhet ska ledas av Bolagets styrelse som har att
verkställa vad Parterna från tid till annan fastställer i ägardirektiv och genom beslut vid
Ägarråd respektive bolagsstämma.

6.

ÄGARRÅD

6.1

Parterna ska tidigast åtta och senast fem veckor före årsstämma i Bolaget sammanträffa vid
ordinarie Ägarråd. Vid ordinarie Ägarråd ska beslut fattas om

6.1.1

fastställelse av ägardirektiv med strategiska mål för Bolaget avseende nästkommande
räkenskapsår;

6.1.2

övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden;

6.1.3

val av ledamöter till valberedningen; samt

6.1.4

annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2.
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6.2

Envar Part äger att hos SKL Företag hemställa att ärende rörande bolaget ska behandlas vid
Ägarråd. Sådan hemställan ska ha inkommit i så god tid att SKL Företag kan inta ärendet i
kallelse till Ägarråd.

6.3

Annat Ägarråd än inför årsstämma får sammankallas av SKL Företag. SKL Företag är skyldigt
att kalla till sådant Ägarråd om minst en tiondel (1/10) av samtliga Parter så begär.

6.4

SKL Företag kallar till Ägarråd och ska, om möjligt, tillse att deltagande vid Ägarråd ska kunna
ske på distans.

6.5

För kallelse till Ägarråd ska följande gälla.

6.5.1

Kallelse till Ägarråd ska ske med brev på posten eller e-post till samtliga Parter ej senare än
tre veckor före Ägarråd. Sådan kallelse ska innefatta förslag till dagordning. Förslag till beslut
ska ange förslagets huvudsakliga innehåll, även förslag till ägardirektiv enligt 6.1.1.

6.6

Vid Ägarråd har Part så många röster som motsvarar antalet av sådan Part ägda aktier i
Bolaget, dock att SKL Företag har lika många röster som samtliga övriga Parter tillsammans
minskat med ett (1).

6.7

För giltigt beslut vid Ägarråd krävs att minst hälften (1/2) av de vid Ägarrådet företrädda
rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer än en tredjedel (1/3) av de
Landsting som är företrädda vid Ägarrådet samt mer än en tredjedel (1/3) av de kommuner
som är företrädda vid Ägarrådet.

7.

BOLAGETS STYRELSE

7.1

Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6) och högst femton (15) ledamöter inklusive
ordföranden. Suppleanter ska ej utses.

7.2

Minst 2/3 av ledamöterna i styrelsen ska utses bland representanter för aktieägande
regioner, landsting och kommuner. Parterna är överens om att dessa ska representera
samtliga delägande kommuner, landsting och regioner.

8.

STYRELSENS ARBETSFORMER

8.1

Styrelsens arbetsformer ska fastställas i arbetsordningen för styrelsen vilken ska beslutas av
styrelsen.

9.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

9.1

Tillsättande och avsättande av Bolagets verkställande direktör beslutas av Bolagets styrelse.
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10.

REVISOR

10.1

Revisor i Bolaget ska vara samma revisor som i SKL Företag. Därutöver ska två
lekmannarevisorer utses. Som lekmannarevisor ska utses revisor som valts för granskning av
styrelsens och övriga nämnders verksamhet hos aktieägande kommuner, landsting eller
regioner.

11.

VALBEREDNING

11.1

Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst sju (7) ledamöter valda vid Ägarråd.

11.2

Valberedningens uppdrag ska vara att till Ägarråd lägga fram förslag till styrelse,
styrelseordförande, revisorer och lekmannarevisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen
ska eftersträva att styrelsen får en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede
och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och
bakgrund i övrigt. Valberedningen ska härvid särskilt beakta styrelsens sammansättning med
avseende på kön och etnicitet samt representativitet för aktieägande regioner, landsting och
kommuner.

12.

AKTIEBREV

12.1

Aktiebrev ska ej utfärdas.

13.

RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET

13.1

Parterna är överens om att, oaktat vad som i övrigt anges i detta Avtal, samtliga regioner,
landsting och kommuner i Sverige som inte redan är aktieägare, ska ges tillfälle att från SKL
Företag förvärva aktie i Bolaget samt att sådan Tillträdande Part äger rätt att ansluta sig till
detta Avtal utan övriga Parters särskilda medgivande.

13.2

Tillträdande Part ska tillträda detta Avtal genom särskilt anslutningsavtal som ska
undertecknas av den Tillträdande Parten och av SKL Företag.

14.

FÖRKÖP

14.1

Part (nedan kallad "Erbjudande Part") äger inte, helt eller delvis, överlåta sina aktier i Bolaget
till tredje man utan att först skriftligen erbjuda SKL Företag att lösa av Erbjudande Part
sålunda erbjudna aktier. Erbjudandet ska innehålla uppgift om antalet aktier som erbjuds till
inlösen för en köpeskilling motsvarande akties kvotvärde.

14.2

SKL Företag ska inom sextio (60) dagar ("Acceptfristen") från erbjudandet meddela
Erbjudande Part om förköpserbjudandet accepteras eller inte. Erbjudandet måste accepteras
i sin helhet och inte endast delvis.

14.3

Har inte SKL Företag accepterat förköpserbjudandet innan utgången av Acceptfristen ska
detta i sin helhet anses förkastat.
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14.4

Accepteras förköpserbjudandet på sätt som ovan anges ska SKL Företag erlägga
köpeskillingen för de erbjudna aktierna kontant senast trettio (30) dagar efter utgången av
Acceptfristen. Äganderätten till förköpta aktier övergår den dag då köpeskillingen erlagts,
varvid Erbjudande Part ska överlämna eventuellt utfärdade aktiebrev avseende de förköpta
aktierna, vederbörligen endosserade, till SKL Företag.

14.5

Om förköpserbjudandet inte accepteras, eller om köpeskilling inte erläggs inom den tid som
anges i punkten 13.4 ovan, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna aktier till
tredje man under förutsättning att villkoren vid sådan överlåtelse ej är mer förmånliga för
köparen än vad som hade gällt vid förköp enligt denna punkt 13. Såsom ytterligare
förutsättningar gäller dels att sådan överlåtelse kommer till stånd inom sextio (60) dagar från
utgången av Acceptfristen, dels att köparen i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen
förklarar sig tillträda detta Avtal som part i Erbjudande Parts ställe. Utträdande Parts ansvar
enligt detta avtal upphör ej dessförinnan. Inträde i detta Avtal förutsätter godkännande
härtill av övriga Parter.

15.

MEDDELANDEN

15.1

Meddelanden som enligt Avtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev
eller e-post till respektive Parts officiella adress.

15.2

Meddelandet ska anses vara motpart till handa:

15.2.1 tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev,
15.2.2 den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post.
16.

HANDLINGSOFFENTLIGHET

16.1

Bolaget ska tillämpa den s. k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag
och bolagsordning.

17.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING
Punkterna 3-4 , 7-9, 12 och 14 i bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av
fullmäktige i minst 2/3 av de aktieägande regionerna, landstingen och kommunerna.

18.

ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

18.1

Part äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt
medgivande från behörig företrädare för övriga Parter, överlåta Avtalet eller sina rättigheter
eller skyldigheter enligt Avtalet till annan.
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19.

AVTALSTID

19.1

Detta avtal gäller från och med dagen för Parts undertecknande och intill dess sådan Part inte
längre är aktieägare i Bolaget.

20.

ÖVRIGT

20.1

Detta Avtal reglerar med uteslutande av lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
uttömmande alla frågor som Avtalet berör.
________________

Detta Avtal har upprättats i [**] exemplar, varav Parterna erhållit var sitt.

Stockholm den [**]

_____________________________
[**]

_____________________________
[**]

_____________________________
[**]
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BOLAGSORDNING

1. BOLAGETS FIRMA
Bolagets firma är Inera AB.
2. SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.
3. FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET
Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och
lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner,
landsting, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt
bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och
7-8 §§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c §
kommunallagen agera affärsmässigt.
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och
aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.
4. BOLAGETS SYFTE
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan att bidra till en
effektivisering och utveckling av landstingens, regionernas och kommunernas
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och
hög kvalitet.
I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att
bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till
deras andel i aktiekapitalet.
5. AKTIEKAPITALET
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 och högst 12.000.000 kronor.
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6. ANTAL AKTIER
Antal aktier ska vara lägst 3.000 och högst 12.000 stycken.
7. STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst femton ledamöter.
8. REVISORER
Bolaget ska ha lägst en och högst två revisor(er) med högst två ersättare.
9. LEKMANNAREVISORER
Bolaget ska ha två lekmannarevisor(er) med högst två ersättare.
10. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
11. ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA (ÅRSSTÄMMA)
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:
1)
val av ordförande vid stämman
2)
upprättande och godkännande av röstlängd
3)
val av sekreterare och en eller två justeringsmän
4)
prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5)
godkännande av förslag till dagordning för stämman
6)
framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7)
beslut
a.
om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b.
om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
c.
om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör,
8)
bestämmande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet
revisorer, lekmannarevisorer och ersättare,
9)
fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna
10)
val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer,
lekmannarevisorer och ersättare
11)
val av styrelseordförande
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12)

annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen

12. BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.
1) Årligt fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål för de
närmaste tre räkenskapsåren
2) Fastställande av rambudget för verksamheten
3) Ram för upptagande av krediter
4) Köp och försäljning av fast egendom
5) Bildande av bolag
6) Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
7) Ställande av säkerhet
8) Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för
bolaget
13. BOLAGETS RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
14. OFFENTLIGHET
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen
och offentlighets- och sekretesslagen.
Om bolaget överlämnar verksamhet till privat utförare ska bolaget genom
avtalet med utföraren tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.
____________
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Lena Dahl

Ägardirektiv för Inera AB
Ägare
SKL Företag AB äger 97 % av aktierna i bolaget. Övriga aktier ägs av
landsting/regioner. Intentionen är att samtliga kommuner ska ges tillfälle att köpa
aktier i bolaget. Vid full anslutning från kommuner och landsting/regioner
kommer det innebära att SKL Företag AB äger 50,8 % av aktierna.
Sveriges Kommuner och Landsting äger samtliga aktier i SKL Företag AB. SKL
Företag AB är moderbolag i SKL:s bolagskoncern.
Bolagets verksamhet
Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla tjänster och lösningar till stöd
för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner,
samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande
över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.
Föremålet för verksamheten är angivet i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får
ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej
heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
Bolaget ska i första hand ta fram gemensamma tjänster och lösningar till stöd för
digitalisering och verksamhetsutveckling inom områden där marknaden inte
bedöms kunna tillgodose ägarnas behov och intressen. Bolaget ska så långt
möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.
Beslut som fattats av ägarrådet återfinns i bilaga.
Bolagets styrning
Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i bolaget ett
dotterbolag till SKL Företag. Syftet med att övriga parter givits tillfälle att vara
(eller i förekommande fall, bli) aktieägare är att tillförsäkra deltagande regioner,
landsting och kommuner ett avgörande inflytande över bolagets strategiska mål
och viktiga beslut. I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett ägarråd som
ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och som beslutar om
övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning.
Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner och
landsting kan utöva kontroll över bolaget motsvarande den som myndigheten
utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak utföra verksamhet för
ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) räkning.

SKL Företag AB

Postadress: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20, Tfn: 08-452 70 00, Fax: 08-452 72 25
www.sklab.skl.se, Epost: info@sklforetag.skl.se, Postgiro: 67 33 01-8, Bankgiro: 251-7381, Org nr: 556117-7535
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Verksamhetens finansiering
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 7-8
§§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen
agera affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara
självfinansierade.
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och aldrig
till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning tillhandahålla
tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan bidra till en
effektivisering och utveckling av landstingens, regionernas och kommunernas
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög
kvalitet.

Strategier för koncernen
Bolagen inom SKL-företagskoncernen ska skapa värde för SKL och dess
medlemmar genom att stödja SKL:s verksamhetsidé:

En fråga om demokrati.
SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som
arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och
service.
Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion.
Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar
för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden.
Det är en fråga om demokrati.
SKL:s verksamhet styrs ytterst av kongressens inriktningsdokument som
innehåller ett antal inriktningsmål för respektive kongressperiod. Varje år beslutar
styrelsen i SKL om en verksamhetsplan och budget. Koncernens bolag ska bidra
till förbundets inriktning och målsättningar.

Koncerngemensamma riktlinjer
Riktlinjer för Sveriges Kommuner och Landsting ska i möjligaste mån tillämpas i
dotterbolagen. Följande riktlinjer ska ingå i ägardirektiv till dotterbolag: SKL:s

3 (4)

alkoholpolicy samt SKL:s policy om rökfri arbetstid. Ledande befattningshavare i
dotterbolagen ska ha en uppsägningstid om minst 3 månader.
Styrelse- och vd-utvärdering ska genomföras vartannat år och resultatet ska
rapporteras till styrelsen i SKL Företag.
Dotterbolagen ska genomföra medarbetarundersökningar vartannat år.
Vid nominering av styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i bolagen,
bör en jämn könsfördelning eftersträvas så att andelen män respektive kvinnor blir
minst 40 %.
Bolagen inom koncernen ska aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. Varje bolag ska
ha en hållbarhetsredovisning.
Styrelsen
Styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 15 ledamöter inklusive ordföranden.
Styrelseledamöterna föreslås av en valberedning vilken ska bestå av högst 7
ledamöter. Valberedningens uppdrag är att till ägarmöte lägga fram förslag till
styrelse, styrelseordförande samt arvoden till dessa.
Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets
angelägenheter.
Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation.
Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras
på ett betryggande sätt.
Styrelsen ska se till att SKL Företag AB:s tidplaner för ekonomisk- och
verksamhetsmässig rapportering kan följas.
Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I
arbetsordningen ska det bl.a. anges hur ofta styrelsen ska sammanträda.
Styrelsen ska i skriftlig instruktion ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och
den verkställande direktören.
Verkställande direktör
Styrelsen utser, i samråd med SKL Företag AB:s vd, en verkställande direktör för
bolaget.
Lön och övriga anställningsvillkor fastställs, i samråd med SKL Företag AB:s vd,
av styrelsen.
Styrelsen ska i en skriftlig vd-instruktion ange ansvar och befogenheter för vd.
Om vd ska skiljas från sina uppgifter, ska samråd ske med SKL Företag AB:s vd.
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Bolagets utveckling
Styrelsen ska uppmärksamma bolagets långsiktiga utveckling och
anpassningsförmåga till nya krav och förutsättningar. Detta ska beskrivas i
bolagets affärsplan.
Investeringar
Bolagets behov av investeringar ska framgå av investeringsbudgeten. Beslut om
större investeringar ska ske i samråd med SKL Företag AB:s vd.
Ekonomiska krav
Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder och bidra till
medlemsnytta. Som ekonomiska mål gäller följande:
Lönsamhetsmål - nettomarginal
Nettomarginalen beräknas som resultatet efter finansiella poster i procent av
rörelsens intäkter.
Nettomarginalen ska under perioden 2017-2019 uppgå till minst 3 %.
Kapitalstrukturmål - soliditet
Soliditet beräknas som eget kapital, inklusive obeskattade reserver exkl. skatt,
dividerat med balansomslutningen.
Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 15 %.
Utdelning
Bolaget ska inte lämna utdelning. Uppkommen vinst ska återinvesteras i bolaget
och långsiktigt förbättra bolagets soliditet.

2016-10-13

Verkställande direktören

Vårt dnr:
16/04367

Till landstingsdirektörer och regiondirektörer

Överlåtelse av aktieinnehav i Inera AB
till SKL Företag AB
Styrelsen för SKL har den 7 oktober beslutat att godkänna beslutet i SKL Företag AB att
förvärva Inera AB. Förvärvet sker genom att samtliga landsting och regioner säljer merparten
av sina aktier i Inera AB. Beslut om detta bör fattas i respektive fullmäktige så att förvärvet
kan träda i kraft den 1 mars 2017. En förutsättning för att affären ska kunna fullföljas, är att
samtliga landsting och regioner fattar beslut om försäljning.
Bifogat finner ni underlag för landstingets/regionens fullmäktigebeslut om försäljning av
aktierna i Inera AB. I samband med beslutet ska även representanter för ägarråd och
bolagsstämma utses. Beslutssatserna är tänkta som ett underlag och kan självklart ändras
utifrån era egna rutiner.
Bifogade dokument:
•

Beslutsunderlag för fullmäktiges beslut, samt bilagorna till detta:
o Överlåtelseavtal
o Aktieägaravtal
o Bolagsordning
o Ägardirektiv

Tidsplan för förvärvsprocessen
15/9 2016

SKL Företag beslutar om förvärv under förutsättning av beslut i SKL

7/10 2016

SKL:s styrelse ställer sig bakom beslutet i SKL Företag AB

Okt – mars

Beslut om aktieförsäljning i landsting och regioner

1/3 2017

Överlåtelsedatum – därefter möjligt för kommunerna att ta beslut om aktieköp

April 2017

Ägarråd Inera AB

Maj 2017

Årsstämma Inera AB

Lena Dahl
Tf VD
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

Överlåtelse av aktieinnehav i Inera AB
till SKL Företag AB
Sammanfattning
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär en närmare anknytning till SKL:s arbete
med verksamhetsutveckling och att bredda verksamheten till att även omfatta
kommunerna. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess har styrelsen för
SKL den 7 oktober beslutat att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av
aktierna i Inera AB. En förutsättning för detta förvärv är att samtliga landsting och
regioner säljer merparten av sina aktier i Inera AB till SKL Företag AB. Den ändrade
inriktningen för bolaget kommer till uttryck i de förslag till ändrat aktieägaravtal samt
ändrad bolagsordning och ändrat ägardirektiv som utarbetats och som redovisas i
ärendet. Det förutsätts att landsting och regioner ställer sig positiva till ändringarna,
som senare ska beslutas av ägarråd och bolagsstämma.
Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. Bolaget får en
styrelse med 15 ledamöter, där ledamöter från både kommun- och landstingssektorn
ingår.
Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men
genom affären ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden.
Genom att samtliga kommuner, landsting och regioner är delägare i företaget, kan
medlemmarna kan köpa från Inera AB, utan upphandling (genom det så kallade
Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Detta ligger också i linje med SKL:s
uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i
verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att
1. Till SKL Företag AB överlåta145 av xxx:s 150 aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 1 232 500 kronor samt därmed godkänna i ärendet redovisat
överlåtelseavtal
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal
3. Ställa sig positivt till i ärendet redovisat förslag till ändrad bolagsordningen för
Inera AB, avsett att beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma
4. Ställa sig positivt till i ärendet redovisat förslag till ändrat ägardirektiv för
Inera AB, avsett att beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma
5. Till xxx:s ombud vid ägarråd och bolagsstämma utse…..och att uppdra åt
ombudet att på ägarråd och bolagsstämma rösta för beslut om ändring av
bolagsordning och ägardirektiv för Inera AB.

Bilagor:
Överlåtelseavtal, bilaga 1 (med tre bilagor; 1.1 Förteckning över säljarna/nuvarande
ägare, 1.2 Årsredovisning Inera AB 2015 samt 1.3 Garanterat tjänsteköp per
landsting/region)
Aktieägaravtal, bilaga 2
Bolagsordning, bilaga 3
Ägardirektiv, bilaga 4

Inera AB
Sveriges landsting har sedan många år samverkat kring gemensamma lösningar,
gemensam mjuk infrastruktur och stöd för digitalisering, genom det
landstingsgemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades redan 1999, då under
namnet Infomedica, med syfte att utveckla e-hälsotjänster för invånarna. År 2000
grundade Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Vårdföretagarna och
Apoteket bolaget Carelink med ändamålet att utveckla och samordna
infrastrukturtjänster. År 2007 förvärvades Carelink av dåvarande
Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (tidigare Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn
till Inera AB.
Idag ansvarar Inera för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt, bland
annat 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagningen på nätet) och Journal via nätet.
Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor. Verksamheten riktar sig till
både invånare och medarbetare i vård och omsorg.

Beredning på nationell nivå
Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats under ett
antal år. Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala lösningar för
kommuner, landsting och regioner lyftes denna fråga fram som ett sätt för SKL att på
bästa möjliga sätt stödja och hantera samspelet mellan kommuner, landsting och
regioner, och möjliggöra att även kommuner kan arbeta med och erbjudas
gemensamma tjänster.
Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014 utfördes en
förstudie (McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i kommuner och
landsting/regioner – Beslutsunderlag för ett eventuellt förvärv av Inera”.

Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en revisionsutredning
(Deloitte) kring Inera med syfte att finna en juridiskt och finansiellt hållbar
förvärvslösning.
Våren 2015 inrättades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för
landstingsdirektörer och kommundirektörer har fortlöpande informerats. Underhand
har också avstämningar skett med representanter för Inera AB och SKL Kommentus
AB samt vid landstingsledningsseminarium (2016-05-03).
Under våren och sommaren 2016 har förslag till bolagsordning, aktieägaravtal,
ägardirektiv och aktieöverlåtelseavtal successivt utarbetats av kansliet med stöd av
Cederquists advokatbyrå. Till kansliet har knutits en referensgrupp bestående av
jurister från de tre största landstingen/regionerna (Stockholms läns landsting, Västra
Götalandsregionen samt Region Skåne) och de fyra största kommunerna (Stockholms
stad, Göteborgs stad, Malmö stad samt Uppsala kommun).
Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrättsliga frågor har särskilt
belysts, och en second-opinion på de upphandlingsrättsliga övervägandena har
inhämtats.

Gemensamt digitaliseringsarbete i offentlig sektor
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram
till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för att höja
kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på välfärden.
SKL har under våren 2016 låtit göra en SIFO-undersökning om hur invånarna ser på
digitalisering i välfärden. Undersökningen visar att tre av fyra tillfrågade är positiva
till att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt.
Nästan lika många, sju av tio, ställer sig positiva till att digitala pedagogiska verktyg
används i skolundervisningen. Sju av tio är också positiva till vård, konsultation och
behandling med digital teknik. Betydligt färre, bara två av tio, anser att kommuner,
landsting och regioner lever upp till deras förväntningar. Det är hög tid att förbättra
den digitala servicen, anser två av tre.
Ur ett internationellt perspektiv tappar digitaliseringen i det offentliga Sverige fart.
Denna trend går hand i hand med avsaknad av nationella initiativ, samordning och
grundläggande förutsättningar såsom standarder för informationsutbyte. Med syfte att
öka den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige antog regeringen och SKL hösten
2015 en avsiktsförklaring – Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala tjänster
ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns
kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag. Digitalt
först innebär också att myndigheter, kommuner, landsting och regioner ska sätta
invånaren och företagaren i centrum när nya tjänster tas fram. En gemensam färdplan
för arbetet har nu tagits fram.

Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av och
möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitaliseringen, för en
smartare välfärd.
Att göra Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att skynda på, stödja och
möjliggöra en effektiv digitalisering i kommuner, landsting och regioner, som bidrar
till att möta människors och verksamheters behov och förväntningar samt klara
kvaliteten och effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan digitaliseringen leda till
bättre hälsa och lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling, det vill
säga en smartare välfärd.

SKL:s digitaliseringsarbete
Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka hastigheten,
kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och regioners digitalisering är:
•
•
•

Medlemsgemensamma digitala lösningar
Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam kravställning
Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter

Medlemsgemensamma digitala lösningar
I takt med tiden har det blivit tydligt att SKL:s och Ineras arbete i större utsträckning
behöver hanteras i mer samordnat för att undvika suboptimerade insatser och öka
nyttan för landsting och regioner.
Sveriges kommuner saknar idag förmåga och plattform för att utveckla och förvalta
gemensamma digitala lösningar, på liknande sätt som landsting och regioner. SKL har
fått tydliga indikationer från kommunerna om att SKL bör agera för att ge liknande
möjligheter för kommunerna, som för regioner och landsting. I grunden finns likartade
behov av digitala tjänster för att stödja verksamheter, invånare och företag. Med
samordnade och gemensamma digitala lösningar undviks också en alltför spretig flora
av digitala tjänster som inte hänger ihop och som blir svåra för invånare och företag
att överblicka och nyttja. Dessutom kan samarbete innebära sänkta utvecklings- och
förvaltningskostnader, och utvecklingstakten kan höjas.
Ett förvärv av Inera ger förutsättningar för SKL att ta en större koordinerande roll och
långsiktigt ansvar för gemensamma digitala lösningar inom alla verksamhetsområden,
utan att själv behöva bygga upp all kompetens och de förmågor som detta kräver.
Ineras infrastruktur och kompetens kan återanvändas till andra verksamhetsområden
som medlemmarna ansvarar för och utgör därmed en viktig och unik strategisk resurs.

Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om bättre samordning och
ökad kompetens inom digitalisering för att bli starkare i beställarrollen. Här efterlyses
tydliga och genomarbetade standarder, gemensamma kravspecifikationer och
gemensamma upphandlingar att ansluta sig till.
SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med upphandlingskompetens och
genom att samordna upphandlingar. Upphandlingar av it-stöd och digitala lösningar
har till viss del skett genom åren, men bedömningen är att det finns ökade behov här.
SKL Kommentus, SKL och Inera behöver därmed samverka närmare för att stärka
medlemmarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring standarder, krav
och upphandlingar. SKL Kommentus utbud av upphandlingskompetens kan bidra till
gemensamma insatser där SKL eller Inera är ansvariga.
Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt
Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i sitt senaste betänkande
”Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU 2015:91” att
digitaliseringen innebär en omvälvande transformering av samhället. För offentlig
sektor kan vi idag se exempel på i form av läkarbesök på nätet, flippade klassrum och
digital deklaration.
Att ställa om och transformera verksamheter utifrån principen om digitalt först kräver
sin ledning och sitt stöd. Kommuner, landsting och regioner har visat stort intresse av
att få stöd i sin förändringsresa och i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av
digitalisering. De söker vägledning och stöd kring de nya arbetssätt som kan leda till
större nytta både för den enskilde invånaren och företaget, men också för den egna
förvaltningen och medarbetare. SKL behöver driva på och bidra till sektorns digitala
transformation och nya arbetssätt, genom att stödja medlemmarna på denna
förändringsresa.

Genomförande
Genomförandet av affären sker i flera steg. I ett första steg förvärvar SKL – genom
SKL Företag AB – majoriteten av aktierna i Inera. Detta sker genom att samtliga
landsting och regioner säljer merparten av sina aktier i Inera AB. Eftersom upplägget
bygger på att samtliga landsting/regioner överlåter huvuddelen av sitt aktieinnehav,
kommer de enskilda överlåtelseavtalen att vara villkorade av att samtliga överlåtelser
har genomförts.
En förutsättning för att affären ska kunna fullföljas, är alltså att samtliga landsting och
regioner beslutar att sälja aktier till SKL Företag AB.
I ett andra steg erbjuds Sveriges kommuner att köpa aktier från SKL för att bli
delägare i bolaget. Parallellt pågår ett tydligare utvecklingsarbete där SKL, Inera och

SKL Kommentus samverkar inbördes och med kommuner, landsting och regioner för
att kravställa, upphandla, utveckla och tillhandahålla gemensamma lösningar och
tjänster, inklusive stöd i den förändringsresa som kommuner, landsting och regioner
behöver.
Ett led i detta stöd är Dela Digitalt, en tjänst som just nu utvecklas av SKL och som
ska fungera som en samlande funktion för att samla initiativ och kravställningar från
samtliga medlemmar.
Finansiering
Inera AB är idag helägt av landsting och regioner, som vardera äger 150 aktier i
bolaget (totalt 3 150 aktier). Enligt överlåtelseavtalet förvärvar SKL Företag AB 145
aktier från respektive landsting/region (totalt 3 045 aktier). Förvärvet sker till bokfört
värde, vilket per den 31 december 2015 var 8 500 kronor per aktie (totalt 25, 9 mnkr).
Då Inera för 2016 förväntas göra ett nollresultat, kommer detta värde att kvarstå
oförändrat fram till överlåtelsedagen 1 mars 2017. Därefter äger SKL Företag AB 97
procent av aktierna, och landsting och regioner resterande 3 procent.
I nästa steg överlåter SKL Företag AB 5 aktier till respektive kommun, till bokfört
värde 8 500 kronor per aktie (42 500 kronor). Om samtliga 290 kommuner investerar i
bolaget, kommer SKL Företag AB därmed att få en återbetalning på 12,3 mnkr.
Nettoinvesteringen för SKL Företag AB blir därmed 13,6 mnkr, motsvarande drygt 50
procent av det totala aktiekapitalet. Som ett led i överlåtelsen åtar sig dock SKL
Företag att ge en förlustgaranti om 35 mnkr.
I övrigt föreslås parterna inte göra några särskilda ekonomiska åtaganden i samband
med affären. När det gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i huvudsak
självfinansierade. Det är innebörden av den affärsmodell som tillämpas och som avses
tillämpas även i fortsättningen. Om ett projekt inte kan bära sina kostnader kommer
konsekvensen ytterst att bli att projektet får läggas ned.
I överlåtelseavtalet föreslås dock att landstingen/regionerna övergångsvis ställer ut
vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster för minst den summa som man köpt för i
genomsnitt de tre senaste åren (år 2013-2015). Detta ligger i linje med det åtagande
landsting och regioner har i nuvarande aktieägaravtal för Inera AB, och är ett sätt att
säkerställa att bolaget inte omgående ska hamna i ekonomiska svårigheter. Ett annat
skäl är att Ineras modell för finansiering går från anslagsfinansiering till en ny
finansieringsmodell (tjänstebaserad affärsmodell) som är under införande och har
ännu inte införts fullt ut.
SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den ekonomiska
risken för bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet inte har ett dominerande
inflytande över bolaget.

Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets verksamhet och
ägarstyrning. I ärendet har därför upprättats förslag till ändrad bolagsordning, nytt
aktieägaravtal och nytt ägardirektiv.

Bilaga 1.3 Belopp med vilka respektive landsting/regioner fö
SCB från
31 dec 2015

Landsting

Stockholms läns landsting
Landstinget i Uppsala län
Landstinget Sörmland
Region Östergötland
Region Jönköpings län
Region Kronoberg
Landstinget i Kalmar län
Region Gotland
Landstinget Blekinge
Region Skåne
Region Halland
Västra Götalandsregionen
Landstinget i Värmland
Region Örebro län
Landstinget Västmanland
Landstinget Dalarna
Region Gävleborg
Landstinget Västernorrland
Region Jämtland Härjedalen
Västerbottens läns landsting
Norrbottens läns landsting
9 851 017 st 100%
Summa

2 231 439 st
354 164 st
283 712 st
445 661 st
347 837 st
191 369 st
237 679 st
57 391 st
156 253 st
1 303 627 st
314 784 st
1 648 682 st
275 904 st
291 012 st
264 276 st
281 028 st
281 815 st
243 897 st
127 376 st
263 378 st
249 733 st

22,7%
3,6%
2,9%
4,5%
3,5%
1,9%
2,4%
0,6%
1,6%
13,2%
3,2%
16,7%
2,8%
3,0%
2,7%
2,9%
2,9%
2,5%
1,3%
2,7%
2,5%

Snitt
90 970 tkr
14 438 tkr
11 566 tkr
18 168 tkr
14 180 tkr
7 802 tkr
9 690 tkr
2 340 tkr
6 370 tkr
53 145 tkr
12 833 tkr
67 212 tkr
11 248 tkr
11 864 tkr
10 774 tkr
11 457 tkr
11 489 tkr
9 943 tkr
5 193 tkr
10 737 tkr
10 181 tkr

401 600 tkr

14.10 Bilaga 1.3 till Överlåtelseavtal

örbinder sig att köpa tjänster under viss tid

14.10 Bilaga 1.3 till Överlåtelseavtal

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/777
19 december 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för anskaffning av papperskorgar
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag för investering av
papperskorgar 450 000 kr
Finansiering sker via tekniska nämndens egna kapital

•

Ärendebeskrivning

Under Almedalsveckan 2016 genomförde tekniska förvaltningen ett pilotprojekt med
papperskorgar av modellen Big Belly. Papperskorgar som komprimerar soporna och
förenklar driften genom att behovet att tömma papperskorgarna ofta minskar. Man
får via telefon eller dator information om när det är dags att tömma vilket medför
bättre planering för tömning och effektivare produktion av verksamhet.
Pilotprojektet är avslutat och utvärderat. Resultatet är positivt och man vill nu
utvidga modellen på fler platser, exempelvis på Östercentrum i Visby. Där finns idag
stora mängder med små papperskorgar och som kräver flera tömningar om dagen.
Med papperskorgar enligt modellen Big Belly skulle det innebära effektivare
planering och drift för verksamheten. Behovet uppgår till 10 papperskorgar.
Total investeringsutgift beräknas till 450 000 kr och kapitalkostnader på 54 000 kr.
Livslängd har beräknats till 10 år. Övriga driftskostnader beräknas till 15 000 kr om
året, vilket ryms inom befintlig budget.
Tilläggsanslag finansieras via tekniska förvaltningens egna kapital.
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker tekniska nämndens hemställan om tillägganslag för
anskaffning av papperskorgar och finansiering via eget kapital.
Beslutsunderlag

TN § 227
AU § 140

TN 2016/2377
Ledningskontoret
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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 2016/777

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

Tekniska nämnden 2016-11-16

TN § 227

Tilläggsanslag för anskaffning av papperskorgar
AU § 140
TN 2016/2377

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse daterad 21 oktober 2016.

Tekniska nämndens beslut
•
•
•

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 450
tusen kronor för anskaffning av papperskorgar.
Tilläggsanslaget finansieras med 450 tusen kronor via teknikförvaltningens egna
kapital konto 201116.
Finansiering av kapitalkostnader med totalt 54 tusen kronor sker via intäkter
från markupplåtelse, ansvar 1441.

•

Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda om att
funktionsupphandla sopkärlen med drift från extern entreprenör.

•

Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda om separat behållare
för pant kan installeras i anslutning till sopkärlen.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
• Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 450
tusen kronor för anskaffning av papperskorgar.
• Tilläggsanslaget finansieras med 450 tusen kronor via teknikförvaltningens egna
kapital konto 201116.
• Finansiering av kapitalkostnader med totalt 54 tusen kronor sker via intäkter
från markupplåtelse, ansvar 1441.
Bakgrund

Almedalsveckan bekostade år 2016 ett testprojekt med papperskorgar av modellen Big
Belly. Den sortens papperskorgar komprimerar soporna och förenklar driften genom att
man inte behöver tömma så ofta. Ett program talar om via dator eller telefon om det är
dags att tömma papperskorgen eller om den bara är halvfull etc, vilket gör att
driftspersonalen kan planera sina tömningsrutter och effektivisera sitt arbete.
Testprojektet är avslutat och utfallet har varit bra.
Expedieras:
Regionstyrelsen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/731
9 januari 2017

Mats Jansson

Regionstyrelsen

Regional besöksnäringsstrategi för Gotland
Förslag till beslut

•

Region Gotland medfinansierar Regionstyrelseförvaltningen för projekt Regional
besöksnäringsstrategi Gotland – Framtagande och implementering med 50
procent av projektets faktiska kostnader sammanlagt högst 1 050 000 kronor, ur
medel (anslag 1:1) för regionala tillväxtåtgärder. 450 000 kr ur 2017 års anslag,
400 000 kr ur 2018 års anslag och 350 000 kr ur 2019 års anslag.

•

Beslutet avser perioden 2017-01-09-11-01 – 2019-11-31. Skriftlig slutrapport med
utfall av indikatorer ska ha inkommit senast 2019-12-31.

Ärendebeskrivning

I Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 pekas besöksnäringen tillsammans med
mat- och livsmedelsnäringarna ut som styrkeområden. För besöksnäringen finns
goda möjligheter att utvecklas med en utökad färjekapacitet, kryssningskajen och fler
reseanledningar året runt inom bland annat natur, kultur och kulturarv. Det finns
stora förutsättningar för ett breddat samarbete med kulturella och kreativa näringar,
idrottsaktörer samt matområdet.
I samband med beslutet kring regionalt tillväxtprogram uppdrog Regionstyrelsen till
Ledningskontoret att tillsammans med besöksnäringens aktörer och Inspiration
Gotland AB, ta fram en långsiktig regional besöksnäringsstrategi.
Projektet syftar till att stärka möjligheterna göra de förflyttningar som
tillväxtprogrammet identifierat. Detta ska ske genom att ta fram och implementera en
för Gotland gemensam strategi för besöksnäringens utveckling. En viktig del är att
besöksnäringens aktörer är delaktiga i processen för att också kunna ta ett ansvar för
kommande utvecklingsarbete.
Projektet ska visa hur Gotland ska utvecklas till ett av Sveriges ledande
internationella hållbara resmål året runt. Med bemötande och service i världsklass är
gästen i fokus, och denne erbjuds spännande aktiviteter, upplevelser och evenemang.
Projektet ska leverera:
• Kartläggning och analys av Gotlands turism som grund för kommande
utveckling
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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

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/731

•
•

Genomförd strategiprocess tillsammans med besöksnäringens aktörer
Framtagen strategi för besöksnäringens inriktning, målsättning och
ansvarsfördelning för kommande insatser.
• Plan för implementering, effektanalys, uppföljning och framtida revideringar
Projektet ska i samverkan med Inspiration Gotland och besöksnäringens aktörer
genomföras i en bred process. Vid två tillfällen årligen (april och oktober) bjuds
aktörerna in till genomförande av destinationsdagar för presentation och diskussioner
kring framtagande, implementering och fortsatt arbete. Arrangemangen genomförs i
samverkan med Inspiration Gotland och Gotlands Förenade Besöksnäring.
Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2017-01-01 – 2019-12-31
Kostnader

2017

2018

2019

Totalt

Egen personal
Köpta tjänster/konsulter
Resor
Investeringar
Övriga kostnader

362 880
375 000
30 000
0
132 120

370 440
275 000
30 000
0
124 560

378 000
175 000
30 000
0
117 000

1 111 320
825 000
90 000
0
373 680

Summa kostnader

900 000

800 000

700 000

2 400 000

Region Gotland, anslag 1:1
Tillväxtverket, Hållbara Gotland

450 000
450 000

400 000
400 000

350 000
350 000

1 200 000
1 200 000

Summa finansiering

900 000

800 000

700 000

2 400 000

Finansiering

Bedömning

Projektet ligger helt i linje med Vision Gotland 2025 och Tillväxtprogram för
Gotland 2016-2020.
Beslutsunderlag

Ansökan: Regional besöksnäringsstrategi Gotland - Framtagande och
implementering
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
Projektets namn

Regional besöksnäringsstrategi Gotland – Framtagande och implementering
Uppgifter om sökanden
Sökande

Organisationsnummer

Region Gotland, Ledningskontoret

212000-0803

Postadress

Postnummer och ortnamn

Box 1133

621 80 Visby

Församling/socken

Telefon och telefax

Arbetsställenummer (CFAR)

0498-269000
e-post

Plusgiro / bankgiro / bankkonto

Plusgiro 189750-3
Är sökanden skyldig att redovisa moms för den
verksamhet som bedrivs i projektet?

Ja

Observera att intyget från Skattemyndigheten ska avse
projektets verksamhet.

Nej, bifogar intyg från Skattemyndigheten

Sökt belopp från Gotlands kommun i kronor:

Kommer ansökan om EUmedel att lämnas för projektet?

Ja
Nej

Projektorganisation
Projektledare

Kontaktperson i frågor som rör projektets ekonomi

Mats Jansson

Annette Glover

Telefon och telefax

Telefon och telefax

+46 (0)498-26 95 23; +46 70 829 15 97

+46 (0)498-26 94 35

e-post

e-post

mats.jansson@gotlan.se

annette.glover@gotland.se

Sökandens bank
Bankens namn
Nordea Bank AB

Kontaktperson

Postadress
Box 1133

Postnummer och ortnamn
621 22 Visby

Telefon

Telefax

e-post

Sökandens revisor
Företagets namn
PWC Sverige

Kontaktperson
Carin Hultgren

Postadress
Torsgatan 21

Postnummer och ortnamn
113 97 Stockholm

Telefon
010-212 48 41

Telefax

e-post
carin.hultberg@se.pwc.com
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Bifoga utförlig projektbeskrivning i bilaga till ansökan
Bakgrundsbeskrivning:
Gotland har lång erfarenhet av turism, och besöksnäringen är väl etablerad och livskraftig. Gotland utgör ett av svenskarnas
mest populära sommarresmål. En analys av näringslivet visar att andelen anställda på hotell, vandrarhem, campingplatser,
restauranger och caféer är högre än riksgenomsnittet. Sommarturismen har växt stadigt under 1900-talet och fram till idag.
De kommersiella gästnätterna uppgår till 900 000 per år. Till detta ska läggas boende hos släkt och vänner samt i eget ägt
fritidshus. Totalt uppgår antalet gästnätter till närmare 3 000 000 per år. De senaste åren har utvecklingen stagnerat något.
Utmaningar finns i form av kapacitetsbrist sommartid och reseanledningar året runt. Från 2018 ökar också antalet
internationella dagsbesökare när den nya kryssningskajen är utbyggd.
I Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 pekas besöksnäringen tillsammans med mat- och livsmedelsnäringarna ut som
styrkeområden. För besöksnäringen finns goda möjligheter att utvecklas med en utökad färjekapacitet, kryssningskajen och
fler reseanledningar året runt inom bland annat natur, kultur och kulturarv. Det finns stora förutsättningar för ett breddat
samarbete med kulturella och kreativa näringar, idrottsaktörer samt matområdet.
Förändringar i omvärlden innebär ökande krav på smartare gemensam användning av offentliga resurser för innovation,
hållbar tillväxt och utveckling. Ett ökat fokus på branscher där Gotland har sina styrkor, fler fördelar och därmed potentiellt
starkare konkurrenskraft än andra regioner är ett viktigt arbetssätt för att åstadkomma detta.
Besöksnäringen på Gotland består av en lång rad små och några större företag. De enskilda företagen har i många fall svårt
att sätta av tid och resurser för egen affärsutveckling och än mindre för att diskutera strategier och långsiktig
destinationsutveckling. Arbetet med Tillväxtprogram för Gotland har visat behovet av att etablera gemensam målbild och
strategi för besöksnäringens utveckling.
I samband med beslutet kring regional tillväxtprogram uppdrog Regionstyrelsen till Ledningskontoret att tillsammans med
besöksnäringens aktörer och Inspiration Gotland AB, ta fram en långsiktig regional besöksnäringsstrategi.
Projektets syfte: (Vad syftar projektet till?)
Tillväxtprogrammet har identifierat en förändringslogik som visar att Gotland står inför avgörande utmaningar för att kunna ta
tillvara de möjligheter som finns inom besöksnäringen på Gotland de kommande åren. En hållbar utveckling kommer att
kräva nya och omfattande insatser samt ett tydligt fokus som omfattas av samtliga aktörer.
Projektet syftar till att stärka möjligheterna göra de förflyttningar som tillväxtprogrammet identifierat. Detta ska ske genom att
ta fram och implementera en för Gotland gemensam strategi för besöksnäringens utveckling. En viktig del är att
besöksnäringens aktörer är delaktiga i processen för att också kunna ta ett ansvar för kommande utvecklingsarbete.
Projektet ska visa hur Gotland ska utvecklas till ett av Sveriges ledande internationella hållbara resmål året runt. Med
bemötande och service i världsklass är gästen i fokus, och denne erbjuds spännande aktiviteter, upplevelser och
evenemang.
Mål: (Vad skall projektet uppnå för resultat?
Den långsiktiga målsättningen är att utveckla Gotland till en hållbar destination i världsklass.
Projektet ska leverera:
•
Kartläggning och analys av Gotlands turism som grund för kommande utveckling
•
Genomförd strategiprocess tillsammans med besöksnäringens aktörer
•
Framtagen strategi för besöksnäringens inriktning, målsättning och ansvarsfördelning för kommande insatser.
•
Plan för implementering, effektanalys, uppföljning och framtida revideringar
Målgrupp: (Vem / vilka vänder sig projektet till?)
Besöksnäringen på Gotland
Övrigt näringsliv med betydelse för besöksnäringen
Föreningar och organisationer – besöksnäring, kultur, idrott, lokal utveckling, livsmedel, mm
Region Gotland – politiker och medarbetare
Länsstyrelsen i Gotlands län och övriga statliga myndigheter
Uppsala Universitet Campus Gotland
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Projektorganisation / deltagare: (Vilka medverkar?)
Projektägare: Region Gotland, ledningskontoret, Peter Lindvall.
Projektledare: Mats Jansson, Region Gotland, ledningskontoret.
Politisk styrgrupp: Regionstyrelsens arbetsutskott. Utskottet ges löpande information om hur arbetet fortskrider och
återkopplar synpunkter m.m. till projektledaren.
Projektstyrgrupp: Peter Lindvall, Stefan Persson och Anders Lindholm
Projektgrupp: Mats Jansson (projektledare), fler från ledningskontoret, en kommunikationsstrateg, länsstyrelsen, Inspiration
Gotland, Gotlands förenade besöksnäring. Projektgruppen kommer att kompletteras med ytterligare kompetenser under
hand.
Referensgrupp: Styrelserna för Inspiration Gotland och Gotlands förenade besöksnäring. Tillväxtrådet och tillväxtrådets
utskott besöksnäring.
Bäst förankring uppnås om arbetet i största möjligaste mån utgår från befintliga besluts- och tjänstemannastrukturer. Det är
mest tidseffektivt och det minskar risken för dubbelkommandon.

Genomförande: (Vad ska göras i projektet för att uppnå syfte och mål?)
De tre åren i projektet fokuserar på
2017 Framtagande
2018 Implementering
2019 Utvärdering, reprioritering och fortsättning
Analyser som löper över åren är återkommande kundanalyser bland nuvarande besökare. Vi behöver tydligare belysa vem
som reser och varför – året runt. Under 2017 genomförs också noggrannare analyser som möter de utmaningar som tagits
fram i tillväxtprogrammet – både kring löpande statistik, branschens utvecklingsinsatser och investeringsvilja.
En omvärldsbevakning kommer att genomföras som en del i arbetet med SWOT-analys och GAP-analys under inledning av
arbetet. Har bilden av Gotland förändrats över tid och vilka besökare attraheras av det Gotland kan erbjuda.
En första konsultinsats som kommer att upphandlas handlar om att ta tillvara resultaten från en mängd olika workshopar som
genomförts under senare år. Vad har sagts, vad är prioriterat och varför har detta inte lett till förändrade arbetssätt. Detta
material ska sedan tillsammans med analyser ovan ligga till grund för ett första utkast till besöksnäringsstrategi som kommer
att presenteras under våren 2017.
Under projektperioden bjuds besöksnäring på Gotland in till avstämningar och diskusisoner kring delar av
besöksnäringsstrategi. Dessa sker under april och oktober och innehållet i dessa seminarier kommer att spegla utvecklingen i
projektet.
Våren 2017 – 20 strategiska val mot världsklass
Hösten 2017 – 20 strategiska steg för hållbar utveckling
Våren 2018 – 20 strategiska steg mot en internationell destination i världsklass
Hösten 2018 – Handlingsplanen med 100 steg mot världsklass
Våren 2019 – 20 strategier för hållbara produkter i världsklass
Hösten 2019 – Genomfört. Utvärderat. Fortsättningen.
Uppföljning: (Hur ska process och resultat analyseras?)
Löpande avrapportering till regionstyrelsen, regionstyrelsens arbetsutskott, regiondirektören, koncernledningsgruppen (KLG),
regionala utvecklingsgruppen (RUL) Länsstyrelsen i Gotlands län (samordnar återkoppling till övriga statliga myndigheter)
och Tillväxtsrådet.
Implementering
Projektet ska löpande implementeras av delaktiva organisationer. Dessa är ansvariga för att anpassa sin verksamhet till nya
förutsättningar och beslutade strategier. Detta kan ske genom löpande verksamhet eller i utvecklingsprojekt och
tillväxtfrämjande insatser.
Uppföljning
Projektet ska löpande följas upp och kvalitetssäkras gentemot uppsatta mål. Projektuppföljningen syftar främst till att beskriva
konkreta effekter och/eller resultat av projektarbetet i sig, men även genomförda aktiviteter och tillväxtfrämjande insatser.
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Ange detaljer i bilaga till ansökan
Tid- och aktivitetsplan
Utarbetande av förslag till långsiktig regional
besöksnäringsstrategi.
Implementering av långsiktig regional besöksnäringsstrateg hos
delaktiga aktörer inklusive Inspiration Gotland AB
Uppföljning och fortsatt arbete med analyser, arbetsmetoder
och uppföljningar

Startdatum

Slutdatum

2017-01-01

2017-12-31

2018-01-01

2019-06-30

2018-07-01

2019-12-31

Kostnad

Utvärdering och slutredovisning

Horisontella mål – beskriv projektets påverkan inom följande områden:
Folkhälsa
Projektet är till sin natur sådant att det handlar om att skapa uppdaterade förutsättningar för hållbar utveckling och tillväxt i
enlighet med det befintliga regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025, vilket inkluderar alla områden, inklusive
folkhälsa, men även ett landsbygdsperspektiv.

Integration
Projektet är till sin natur sådant att det handlar om att skapa uppdaterade förutsättningar för hållbar utveckling och tillväxt i
enlighet med det befintliga regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025, vilket inkluderar alla områden, inklusive
integration, men även ett landsbygdsperspektiv.

Jämställdhet
Projektet är till sin natur sådant att det handlar om att skapa uppdaterade förutsättningar för hållbar utveckling och tillväxt i
enlighet med det befintliga regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025, vilket inkluderar alla områden, inklusive
jämställdhet, men även ett landsbygdsperspektiv.

Miljö / ekologisk hållbarhet
Projektet är till sin natur sådant att det handlar om att skapa uppdaterade förutsättningar för hållbar utveckling och tillväxt i
enlighet med det befintliga regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025, vilket inkluderar alla områden, inklusive
de miljöfrågor som ingår i begreppet ekologisk hållbarhet, men även ett landsbygdsperspektiv.
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Hämta summorna från budgetspecifikationen på följande sidor
Kostnader

2017

2018

2019

Totalt

Egen personal

362880

370440

378000

1111320

Extern personal / Köpta tjänster / Konsulter

375000

275000

175000

825000

Resekostnader/erfarenhetsutbyte

30000

30000

30000

90000

Övriga kostnader

132120

124560

117000

373680

Summa bokförda kostnader

900000

800000

700000

240000

2017

2018

Tillväxtverket

450000

400000

350000

1200000

Region Gotland, anslag 1:1, regional tillväxt

450000

400000

350000

1200000

Summa kontant medfinansiering

900000

800000

700000

2400000

Totalt för projektet

900000

800000

700000

2400000

Investeringar / Avskrivningar

Direktfinansierade kostnader
Eget arbete
Ideellt arbete

Totalt för projektet

Offentlig kontant medfinansiering

Totalt

Privat kontant medfinansiering
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Jag bekräftar att jag tagit del av informationen i ”handledning till ansökan”.
Underskrift av behörig firmatecknare

Ort, datum
Visby 9 januari 2017

Namnförtydligande
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Budgetspecifikation
Bokförda – faktiska kostnader
Egen personal - Projektanställdas löner och sociala avgifter
2017
Namn och arbetsuppgift
Mats Jansson, 50%
Summa:

Bruttolön per
månad
21600

Soc. avg. per
månad
8640

21600

8640

Bruttolön per
månad
22050

Soc. avg per
månad
8820

22050

8820

Bruttolön per
månad
22500

Soc. avg per
månad
9000

22500

9000

Antal månader

Kostnad

12

362880

12

362880

2018
Namn och arbetsuppgift
Mats Jansson, 50%

Summa:

Antal månader

Kostnad

12

370440

12

370440

2019
Namn och arbetsuppgift
Mats Jansson, 50%

Summa:

Antal månader

Kostnad

12

378000

12

378000

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under faktiska
kostnader vid kostnadsslaget Egen personal

Extern personal / köpta tjänster / konsulter
Typ av kostnad

2017

2018

2019

Totalt

Konsultkostnad

375000

275000

175000

825000

375000

275000

175000

825000

Bokföring, redovisning
Revision
Externa föreläsare

Summa:

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Extern personal / köpta tjänster / konsulter.
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Lokalkostnader
Ange typ av hyra

2017

2018

Totalt

kontorslokal

0

0

0

konferenslokal

0

0

0

Summa

0

0

0

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Lokalkostnader.

Investeringar
2017
Typ av investering/inventarier

Inköpspris

Livslängd i år

Avskrivning

Totalt

Dator

0

0

0

0

Kontorsmöbler

0

0

0

0

Summa:

0

0

0

0

Inköpspris

Livslängd i år

Avskrivning

Totalt

Dator

0

0

0

0

Kontorsmöbler

0

0

0

0

Summa:

0

0

0

0

2018
Typ av investering/inventarier

Summan för respektive år förs in på sammanställnigen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Investeringar.
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Övriga kostnader
Typ av kostnad

2017

2018

2019

Totalt

132120

124560

117000

373680

Telefon-, el- och portokostnader

0

0

0

0

Förbrukningsmaterial

0

0

0

0

30000

30000

30000

90000

Logi

0

0

0

0

Leasingkostnader

0

0

0

0

Hyra maskiner/inventarier

0

0

0

0

Representation

0

0

0

0

162120

154560

147000

463680

Kontorsmaterial, böcker, trycksaker o s v

Resor

Summa:

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Övriga kostnader.

Bilagor till ansökan
Följande bilagor är obligatoriska att bifoga ansökan:

Bilaga nr

Bilagans namn

1

Utförlig projektplan/beskrivning

2

Anställningsavtal eller lönespecifikation (avser kostnader för ”egen personal” och ”eget arbete”.

Skicka ansökan till Region Gotland, Ledningskontoret, Näringslivsenheten, 621 81 VISBY.
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/730
11 november 2016

Mats Jansson

Regionstyrelsen

Verksamhetsbidrag till Gotland Cruise Network 2017
Förslag till beslut

•

Gotland Cruise Network, c/o Gotlands Besöksnäring AB (SVB), beviljas
verksamhetsbidrag för 2017 på 250 000 kronor. Medel anvisas ur
näringslivsanslaget.

Ärendebeskrivning

År 2018 kommer den nya kryssningskajen i Visby att stå klar. Detta kommer att ge
ett lyft för turismen, då antalet kryssningsresenärer till Visby väntas öka från
nuvarande 50 000 till 100 000 år 2018. Visby och Gotland behöver därför
tillsammans kraftsamla för att kunna hantera och möta de krav som ställs på en
modern kryssningsdestination.
Gotland Cruise Network ska genom aktivt samarbete med alla relevanta aktörer
skapa förutsättningar för att utveckla Gotland till en ännu mer attraktiv, och väl
fungerande kryssningsdestination. Gotland Cruise Network är en partnerorganisation
som bildats av Region Gotland, Copenhagen Malmö Port, Inspiration Gotland och
Gotlands Förenade Besöksnäring. Region Gotland och Copenhagen Malmö Port
finansierar verksamheten med samma belopp.
Verksamheten kommer att utvecklas löpande under 2016 och 2017. Under 2017
genomförs utbildningar, kartläggningar, framtagande av informationsmaterial,
insatser för införsäljning av Gotland som kryssningsdestination och medlemsfrämjande aktiviteter. En viktig del i arbetet är de tre arbetsgrupper som nu påbörjat
sitt arbete. Dessa arbetsgrupper blir en viktig del för att kanalisera samverkan inom
besöksnäringen och samarbetet med Region Gotlands olika arbetsgrupper.
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker begäran från Gotland Cruise Network om finansiering
av verksamheten med 250 000 kronor under 2017.
Beslutsunderlag

Verksamhet Gotland Cruise Network
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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 2016/730

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till

Gotland Cruise Network, c/o Gotlands Besöksnäring AB

2 (2)

GOTLAND CRUISE NETWORK
September 2016 – december 2017

Bakgrund

År 2018 kommer den nya kryssningskajen i Visby att stå klar. Detta kommer att ge ett lyft för
turismen, då antalet kryssningsresenärer till Visby väntas öka från nuvarande 50 000 till
100 000 år 2018. Visby och Gotland behöver därför tillsammans kraftsamla för att kunna hantera
och möta de krav som ställs på en modern kryssningsdestination.

Mål

Att Gotland upplevs som en attraktiv, hållbar och väl fungerande destination. Att Gotlands
näringsliv och invånare upplever kryssningsturismen positivt och att den bidrar till vår tillväxt på
ett hållbart sätt.

Syfte

Gotland Cruise Network ska genom aktivt samarbete med alla relevanta aktörer skapa
förutsättningar för att utveckla Gotland till en ännu mer attraktiv, och väl fungerande
kryssningsdestination.

Struktur och finansiering

Nätverket finansieras genom partneravtal och drivs av Gotlands Förenade Besöksnäring. Ekonomi och
revision styrs enligt GFB:s regler.
CMP (Copenhagen Malmö Port) och Region Gotland skall gå in med samma belopp, 50/50 regel.
Marknadsföring och uppstartsaktiviteter kan finansieras via andra tillväxtmedel.
Budget i dagsläget för kryssningsnätverket ligger på 615 KSEK.

Medlemskategorier
1. Intresseorganisationer/medlemsorganisationer/branschnätverk
(Ex Visby Centrum, Gotland Handel, Visby Hamn etc)

25.000:-

2. Paketerande och operativa företag
(Ex fartygsagenter, turoperatörer, eventbolag, etc)

10.000:-

3. Mindre intresseorganisationer/medlemsorganisationer/branschnätverk
(Exempelvis Krögarföreningen, Grönt Centrum, utvecklingsbolagen etc)
4. Större utflyktsmål och relevanta events
(Ex Gotlands Museum, Medeltidsveckan, Roma Kungsgård/teater,
Bergman Center etc)
5. Mindre utflyktsmål och serviceföretag
(Ex Guide, cykeluthyrning, enskilda bussföretag, taxi,
Lummelundagrottorna etc)

5.000:-

5.000:3.000:-

6. Övriga branschnära företag (stöttande roll)
(Ex Destination Gotland, BRA Flyg, Swedavia, Gotlandsguiden,
Hill Marketing, Almi etc)

3.000:-

7. Enskilda mindre företag inom besöksnäring och handel

1.000:-

Vilken nytta har jag av ett medlemskap i Gotland Cruise Network?

- Ger tillgång till kontinuerlig information kring utvecklingen inom kryssningsindustrin
- Ger möjlighet att medverka på de aktiviteter nätverket arrangerar exklusivt för sina medlemmar
(exempelvis fartygsbesök, seminarier, studiebesök, studieresor mm)
- Ger möjlighet att träffa, samverka och skapa nya affärsmöjligheter med andra aktörer
inom besöksnäringen som arbetar med kryssningsturism
- Ger möjlighet att vara med och påverka utvecklingen av Gotland som kryssningsdestination

VAD ÄR DET SOM SKA GÖRAS INOM GOTLAND CRUISE
NETWORK?
Utbildning
- Inventering av befintligt guideutbud – fler guider behöver utbildas och rekryteras
- Exportmognad – utbildning i språk/interkulturell kommunikation/vad förväntar sig en
kryssningsgäst, värdskap (näringen inklusive handel och transportörer)
Kartläggning besöksnäringen
- Inventering av transportörer på ön – bussbolag, taxi, cykeluthyrning mm
- Turer och arrangemang på ön – utveckling existerande samt nyproduktion av produkter/
upplevelser
Fortsatt utveckling av logistik och infrastruktur kring kajområde mm, i samarbete med befintliga
arbetsgrupper inom Region Gotland
- Detta arbete sker inom ramen för de arbetsgrupper som är föreslagna
Informationsmaterial
- Broschyrer, kartor, appar, info points på strategiska platser mm för besökaren
- Hemsida (GFB i samarbete med IG) B2B men även med B2C som andra målgrupp
- Införsäljningsmaterial till B2B-mässor etc
- Produktmanual på CG-hemsida B2B (utifrån varumärket, IG)
Medlemsfrämjande aktiviteter
- Seminarier med representanter från kryssningsindustrin
- Fartygsbesök för näring, politik och allmänhet
- Kryssningsdagar för allmänheten
- Studiebesök på andra kryssningsdestinationer för medlemmarna

STRUKTUR OCH ARBETSSÄTT
Arbetsgrupper
1. Marknadsföring och kommunikation
Frågor att arbeta med:
Extern marknadsföring och kommunikation
Marknadsföring mot rederier och leverantörer
PR & Press
- Kontakt med journalister inom kryssningsbranschen – B2B och B2C
- Arrangera och genomföra site inspections – för press, representanter från rederier samt
leverantörer i branschen
- Publicera marknadsinformation om branschen till medlemmarna i nätverket
- Förse industrin med fakta och content för artiklar mm

andra

Intern marknadsföring och kommunikation
Samhällskommunikation – näringen, gotlänningar, medarbetare, lokal media, opinion
2. Kaj och byggnation
Frågor att arbeta med:
Infrastruktur – hur tar vi hand om våra besökare?
Flöden gångvägar, Visitor Center mm
Logistik på kajområdet
Transporter till Visby och till hela Gotland – beställnings/kollektivtrafik
3. Mottagande och bemötande
Frågor att arbeta med:
Turistinformation/mottagningsservice på/vid kaj
Turistvärdar på stan
Informationsmaterial (kartor mm)
Toaletter på kaj och i stan, rastplatser på väg
Skyltning
Gränspolis
Underhållning – teatersällskap, annat?
Produkter (upplevelser) - hur säljer vi de befintliga, vilka typer av nya upplevelser kan vi skapa på
Gotland
Exportmognad – hur duktiga är vi på att vara internationella?

4. Destinationsutveckling
Frågor att arbeta med:
Inventering av befintliga produkter (upplevelser) vad erbjuder vi idag?
Idéer till nya produkter
Hur följer vi trenderna inom upplevelsesidan inom kryssningsindustrin?
Hur får vi fram fler guider – guidesamordning i framtiden?
Transportörer – hur klarar vi att hantera alla busstransporter under kryssningssäsongen?
Hur får vi handel och restauranger/caféer att bli mer internationella?
Hur skapar vi ett värdskap i världsklass?

ANSVARSFÖRDELNING
Styrgruppens ansvar
På en övergripande nivå driva GCN framåt utifrån den vision och de mål man gemensamt har satt
upp inom nätverket. Styrgruppen ska spegla de fyra huvudområdena. Styrgruppen stöttar
arbetsgrupperna och är ett styrverktyg och hjälp för arbetsgruppernas ansvariga personer.
Tidsåtgång: Gruppen träffas var tredje månad det första året – mötestid 2 timmar
Arbetsgruppernas ansvar
Att identifiera de problemställningar/möjligheter som Gotland står inför att lösa/skapa
inför 2018.
Med ovanstående som utgångspunkt upprätta en handlingsplan och en tidsplan med
tydliga och tidsangivna mål.
En sammankallande och föredragande person utses för varje arbetsgrupp.
Denna person rapporterar till styrgrupp.
Ansvarsområde: Kalla grupperna – vara föredragande – se till att gruppen uppnår
de mål man sätter upp – rapportera till styrgrupp.
Tidsåtgång: Ett möte per månad det första året – mötestid 2 timmar

(Upp till varje grupp att bedöma om fler insatser behövs i relation till
arbetsbelastning )

Ett möte varannan månad med styrgrupp – mötestid 2 timmar

AKTIVITETSPLAN
Medlemsaktiviteter 2016/2017
NB.

Möten med arbetsgrupperna sker till en början en gång per månad
(eller oftare vid behov).
Rapportering från arbetsgrupperna sker kontinuerligt i samband med
GCN-nätverksmöte.

2016
September Uppstart genom workshop den 8 september
Oktober
Uppstart möten med arbetsgrupperna
November Styrgruppsmöte
GCN nätverksmöte 28/11
- gemensam julaktivitet med utvärdering av höstens arbete
2017
Januari
Februari

Uppstart produktion Produktmanual Gotland
GCN nätverksmöte
- workshop (ämne kommer)
Styrgruppsmöte
Mars
GCN nätverksmöte
- rapport mässa USA
- uppstart transportörer och guider
- seminarium eller studiebesök
Styrgruppsmöte
April
GCN nätverksmöte
- inbjuden gäst från kryssningsindustrin
Maj
GCN nätverksmöte
”Open Cruise Day Gotland” preliminärt lokalt evenemang för invånarna
Styrgruppsmöte
Juni
Säsong – Ship Visit för medlemmar
Juli
Säsong – Ship Visit för medlemmar
Augusti
Säsong – Ship Visit för medlemmar
Styrgruppsmöte
September GCN nätverksmöte
- uppföljning säsongen
- inbjuden gäst från industrin
Styrgruppsmöte
Oktober
GCN nätverksmöte
- studiebesök medlemmar
November Styrgruppsmöte
December GCN nätverksmöte
- julaktivitet medlemmar

Med reservation för ändringar.
MF/2016-09-11

BUDGET
Medlemsaktiviteter 2016/2017
- Utbildning exportmognad och värdskap (ref offert Kurbits och the Mission)
(Finansieras via individuella deltagare samt sponsorer)
Genomförs vid två tillfällen med totalt ca 100 deltagare, 2 x 300 000:- Fartygsbesök för näring, politik och allmänhet
(självkostnadspris)
- Kryssningsdagar för allmänheten
- Studiebesök på andra kryssningsdestinationer för medlemmarna
(självkostnadspris)
- Kostnader för lokaler, material, talare, ev processledare mm
Totalt

600 000:15.000:75.000:10.000:15.000:715.000:-

AKTIVITETSPLAN
Kryssningsbearbetning mot marknaden 2016/2017
Augusti 2016
Medverkan Cruise Baltic styrgruppsmöte
Göteborg
September 2016
Besök av rederier och turoperatörer
5-6 september Bo Madsen, Intercruises
12 september, Bruce Krumrein
Princess Cruises, Holland America Line, Seabourn Cruise Line
November 2016
Säljbesök USA
januari
Säljbesök rederier Tyskland
Februari
Utskick nyhetsbrev
Säljbesök rederier UK
Mars
Mässa USA Seatrade Global
Maj
Utskick nyhetsbrev inför säsongen
Annual General Meeting – Cruise Europe
Juni/juli/augusti
Kryssningssäsong
Medverkan i Almedalen
September
Nyhetsbrev efter säsongen
Seatrade Hamburg vartannat år
Medverkan
Oktober
”First regional cruise dialogue for the Baltic”
Medverkan i workshop, European Commision, Köpenhamn
November
Införsäljning rederier USA
Med reservation för förändringar

BUDGET
Kryssningsbearbetning 2016/2017
Utskick nyhetsbrev
Sociala medier
Säljbesök US (prel UK, TY)
Mässor /2 st per år
(inklusive mässavgifter samt resekostnader)
Konferenser 1-2 per år
(inklusive avgifter och resekostnader)

60.000:60.000:60.000:15.000:-

Möten med turoperatörer och andra
relevanta aktörer inom näringen
(inklusive resekostnader)

10.000:-

Produktion av marknadsföringsmaterial
- produktmanual samt övrigt som behövs tas fram i
B2B-arbetet

80.000:-

Medlemsavgifter och serviceavgifter Cruise Baltic/Cruise Europé

120.000:-

Övrigt
(exempelvis besök av rederier, operatörer samt övriga lev inom
branschen)

25.000:-

Totalt

430.000:-

Budget totalt

1.145.000:-

Ledningskontoret

Ärendenr RS 2010/730
Handlingstyp Beslut

Mats Jansson

Datum 10 november 2016

Gotlands Besöksnäring AB
Gotland Cruise Network
Donners Plats l
621 57 Visby

Verksamhetsbidrag till Gotland Cruise Network 2016
Beslut
Gotland Cruise Network, c/o Gotlands Besöksnäring AB (SVB), beviljas
verksamhetsbidrag för 2016 på 100 000 kr. Medel anvisas ur näringslivsanslaget.
Ärendebeskrivning

År 2018 kommer den nya kryssningskajen i Visby att stå klar. Detta kommer att ge
ett lyft för turismen, då antalet kryssningsresenärer till Visby väntas öka från
nuvarande 40 000 till 100 000 år 2018. Visby och Gotland behöver därför
tillsammans kraftsamla för att kunna hantera och möta de krav som ställs på en
modern kryssningsdestination.
Gotland Cruise Network ska genom aktivt samarbete med alla relevanta aktörer
skapa förutsättningar för att utveckla Gotland till en ännu mer attraktiv, och väl
fungerande kryssningsdestination. Gotland Cruise Network är en partnerorganisation
som bildats av Region Gotland, Copenhagen Malmö Port, Inspiration Gotland och
Gotlands Förenade Besöksnäring. Region Gotland och Copenhagen Malmö Port
finansierar verksamheten med samma belopp.
Verksamheten kommer att utvecklas löpande under 2016 och 2017. Under hösten
2016 genomförs utbildningar, kartläggningar, framtagande av informationsmaterial,
marknadskommunikation och medlems främjande aktiviteter. En viktig del i arbetet
är de tre arbetsgrupper som nu påbörjat sitt arbete. Dessa arbetsgrupper blir en viktig
del för att kanalisera samverkan inom besöksnäringen och samarbetet med Region
Gotlands olika arbetsgrupper.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att de insatser som möjliggörs genom denna satsning är
väl motiverade för att stödja arbetet med utveckling inom kryssningsturism.
Lednhi

PeterJondvall
Regiondirektör

Region Gotland
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2014/519, RS 2016/706
9 januari 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsens arbetsutskott

Förslag till nytt reglemente för Överförmyndarnämnden
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsens arbetsutskott remitterar överförmyndarnämndens förslag till
socialnämnden för svar senast den 1 juni 2017. Remissen gäller framförallt
synpunkter på för- och nackdelar i frågan om vilken nämnd som bör ansvara för
uppgiften att handlägga ärenden om ersättning till särskilt förordnade
vårdnadshavare.

Sammanfattande bedömning

Överförmyndarnämnden har föreslagit att regionfullmäktige antar ett nytt reglemente
för nämnden med ikraftträdande den 1 januari 2017. Som förlaga har regionstyrelsens
nya regelmente använts. Överförmyndarnämnden har motiverat sina
ställningstaganden tydligt. Emellertid föreslås även följande.
”Vad gäller uppgifter som återfinns i nu gällande reglemente för Överförmyndarnämnden
förslår föredragande att § 4 om ersättning gällande särskilt förordnade vårdnadshavare för
barn föreslås utgå. Överförmyndarnämnden framförde önskemål att fråntas ansvaret i
skrivelse till regionfullmäktige 2014-09-09, men denna har ännu inte behandlats av
regionfullmäktige. Då uppgiftsfördelning mellan nämnder är en fråga som regleras i
reglemente, är framskrivning om nytt reglemente ett bra tillfälle att aktualisera frågan.”

Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att överförmyndarnämndens förslag
remitteras till socialnämnden på sätt som anges i beslutet.
Beslutsunderlag

Överförmyndarnämndens beslut den 11 oktober 2016, § 113
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Socialnämnden
1 (1)

Region Gotland
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Gotland
Överförmyndarnämnden 2016-10-11

Protokoll

Of n §133
Förslag till nytt reglemente för Överförmyndarnämnden
- Förslag till nytt reglemente, daterad 2016-09-02,
- Reglemente för Överförmyndarnämnden, antaget 2006-12-18,
- Regionstyrelsens reglemente, antaget av region fullmäktige 2015-11-23,
- Överförmyndarnämndens skrivelse till regionfullmäktige, daterad 2016-09-09,
- Tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-03.

Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden beslutar föreslå regionfullmäktige att enligt förslag anta
reglemente för Överförmyndarnämnden.

Nämndernas uppgifter enligt Kommunallagen (KL) 3:13 och 14 är att bereda ärenden
som ska avgöras av fullmäktige, att själva fatta beslut i förvaltningsfrågor och
genomförandefrågor (verkställighet) och i frågor som fullmäktige delegerat till dem.
Nämnderna har en viss självständig beslutanderätt inom den förvaltande verksamheten.
Utöver detta har ofta nämnderna till uppgift att besluta i frågor enligt speciallagstiftning,
vilket ofta innefattar inslag av myndighetsutövning. Sådan beslutsbefogenhet är exklusiv
för nämnden och i RF 12:2 anges att det är förbjudet för kommunfullmäktige att besluta
hur en nämnd ska besluta i ärende som rör myndighetsutövning mot enskild.
I kommunfullmäktiges uppgifter ingår enligt KL 3:9 punkten 3 nämndernas
organisation och verksamhetsformer. Kommunen måste enligt KL 3:3 besluta om de
nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt
särskilda författningar. Föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer ska
enligt KL 6:32 framgå av reglemente som kommunfullmäktige utfärdat. I reglemente ska
nämndens uppgiftsområden uttryckas.
Detta innebär att i det fall nämnden får nya uppgifter eller fråntas uppgifter, ska nytt
reglemente antas av kommunfullmäktige. Överförmyndarnämndens nuvarande
reglemente antogs 2006 och uppdaterades senast 2010, då Överförmyndarnämnden fick
till uppgift att ansvara för administration och ersättning till särskilt förordnade
vårdnadshavare för ensamkommet flyktingbarn som tidigare inte varit familjehem.
Regionfullmäktige antog 2015-11-23 (§ 284) nytt reglemente för regionstyrelsen. Detta
sedan SKL kommit med nytt förslag på reglemente 2014 (Cirkulär 14:58). Detta förslag
var enligt föredragande behövligt då SKL:s förslag till reglemente inte uppdaterats sedan
1992 i samband med att nuvarande kommunallag antogs. Sedan 1992 har det skett
Justerare:

i Utdragsbestyrkande:

Region

Gotland
Överförmyndarnämnden 2016-10-11

Protokoll

många förändringar i kommunallagen som tidigare förslag till reglemente inte tog
hänsyn till.
Av tjänsteskrivelse till nytt reglemente för regionstyrelsen framgår att avsikten är att
övriga nämnder ska basera sina reglementen på strukturen i regionstyrelsens reglemente.
Denna består av en styrelse/nämndsspecifik del och en allmän del, vilket är helt enligt
SKL:s förslag på nytt reglemente. Inga nämnder inom Region Gotland har ännu antagit
nytt reglemente i enlighet med strukturen i regionstyrelsens reglemente.
Överförmyndarnämnden föreslår regionfullmäktige att anta nytt reglemente för
Överförmyndarnämnden.
Expedieras: Regionfullmäktige

\ Justerare:

PROTOKOLL

Region

Sammanträdesdag
Överförmyndarnämnden

Plats och tid

2016-10-11

Storfjaun, kl. 13.00-16.10
Beslutande
Lennart Petersson, ordf. (s)
Magnus Jönsson, vice ordf (m)
Boeljormer (s)

Övriga närvarande
Ylva Andersson (c)
Elin Ax
Annelie Thomsson

Utsedd att justera Boel Jormer
Justeringens tid

Justeringen äger rum 2016-10-17 kl. 11.00.
Överförtnyndarnämndens kansli, Visborgsallén 19, Visby.

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande
Petersson
Justerande..
Bofel Jormer

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdag

2016-10-11

Dag för justering

2016-10-17
Datum för anslags
nedtagande
2016-11-07

Datum för anslags
Uppsättande

2016-10-17

Förvaringsplats
för protokollet

Överförmyndarnämndens kansli

Underskrift
Elin Ax

ÖverfÖrmyndarnämnden

Handlingstyp: Tjänsteskrivelse

Överförmyndarnämndens kansli
Datum

2016-10-03

ft

Nytt reglemente för ÖverfÖrmyndarnämnden
Förslag till beslut
ÖverfÖrmyndarnämnden beslutar föreslå regionfullmäktige att anta reglemente för
ÖverfÖrmyndarnämnden enligt förslag.
Handlingar i ärendet
Förslag till nytt reglemente, daterad 2016-09-02,
Reglemente för ÖverfÖrmyndarnämnden, antaget 2006-12-18,
Regionstyrelsens reglemente, antaget av regionfullmäktige 2015-11-23,
Överförmyndarnämndens skrivelse till regionfullmäktige, daterad 201^-09-09, cL
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-03.

,-

/£016-fö—H

Bakgrund
Nämndernas uppgifter enligt Kommunallagen (KL) 3:13 och 14 är att bereda ärenden som ska
avgöras av fullmäktige, att själva fatta beslut i förvaltningsfrågor och genomförandefrågor
(verkställighet) och i frågor som fullmäktige delegerat till dem. Nämnderna har en viss
självständig beslutanderätt inom den förvaltande verksamheten. Det rör sig om en mängd
vardagliga beslut som vissa inköp eller i förekommande fall anställning av personal. Utöver detta
har ofta nämnderna till uppgift att besluta i frågor enligt speciallagstiftning, vilket ofta innefattar
inslag av myndighetsutövning. Sådan beslutsbefogenhet är exklusiv för nämnden och i RF 12:2
anges att det är förbjudet för kommunfullmäktige att besluta hur en nämnd ska besluta i ärende
som rör myndighetsutövning mot enskild.
I kommunfullmäktiges uppgifter ingår enligt KL 3:9 punkten 3 nämndernas organisation och
verksamhetsformer. Kommunen måste enligt KL 3:3 besluta om de nämnder som utöver
styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar. Föreskrifter
om nämndernas verksamhet och arbetsformer ska enligt KL 6:32 framgå av reglemente som
kommunfullmäktige utfärdat. I reglemente ska nämndens uppgiftsområden uttryckas.
Detta innebär att i det fall nämnden får nya uppgifter eller fråntas uppgifter, ska nytt reglemente
antas av kommunfullmäktige. Överförmyndarnämndens nuvarande reglemente antogs 2006 och
uppdaterades senast 2010, då ÖverfÖrmyndarnämnden fick till uppgift att ansvara för
administration och ersättning till särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommet
flyktingbarn som tidigare inte varit familjehem.
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Överförmyndarnämnden

Handlingstyp: Tjänsteskrivelse

Överförmyndarnämndens kansli
Datum

2016-10-03
Regionfullmäktige antog 2015-11-23 (§ 284) nytt reglemente för regionstyrelsen. Detta sedan
SKL kommit med nytt förslag på reglemente 2014 (Cirkulär 14:58). Detta förslag var enligt
föredragande behövligt då SKL:s förslag till reglemente inte uppdaterats sedan 1992 i samband
med att nuvarande kommunallag antogs. Sedan 1992 har det skett många förändringar i
kommunallagen som tidigare förslag till reglemente inte tog hänsyn till.
Av tjänsteskrivelse till nytt reglemente för regionstyrelsen framgår att avsikten är att övriga
nämnder ska basera sina reglementen på strukturen i regionstyrelsens reglemente. Denna består
av en styrelse/nämndsspecifik del och en allmän del, vilket är helt enligt SKL:s förslag på nytt
reglemente. Inga nämnder inom Region Gotland har ännu antagit nytt reglemente i enlighet med
strukturen i regionstyrelsens reglemente.
Förslag till nytt reglemente
För att göra förslaget till nytt reglemente så tydligt som möjligt, kommer varje paragraf att
kommenteras med i första hand ..Kl. s kommentar, i andra hand kommentar från tjänsteskrivelse
inför nytt reglemente för regionstyrelsen och i sista hand kommentar från
• . För
likformighetens skull är förslag till nytt reglemente för överförmyndarnämnden i likhet med
reglemente för regionstyrelsen författat i två kapitel, bestående av en nämndsspecifik del och en
allmän del. Ändringen av ordet styrelse till nämnd jämfört med regionstyrelsens reglemente
kommenteras inte.

l kap. Överförmyndarnämndens uppgifter
Allmänt om nämndens uppgifter
l § I Region Gotland skall finnas en överförmyndarnämnd för de ärenden som överförmyndaren
enligt lag eller annan författning skall handlägga.
Till Överförmyndarnämndens uppgifter hör bl.a. att
-besluta om förordnande och entledigande av vissa förvaltare och gode män,
-utreda förutsättningar för ställföreträdarskap

-utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.

-utbilda ställföreträdare
Tillsynen innebär bl. a. att nämnden skall
- granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet med ledning av de förteckningar,
årsräkningar, sluträkningar samt andra handlingar och uppgifter angående förvaltningen som har
lämnats,
- se till att den enskildes tillgångar i skälig omfattning används för hans eller hennes nytta och att
tillgångarna i övrigt är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger
skälig avkastning,
- rekrytera gode män och förvaltare,
- se till att verksamheten bedrivs med ändamålsenlig inriktning med hänsyn till gällande rätt och
berörda intressenter.
Strecksatserna utreda förutsättningar fot ställföreträdarbkap samt uibiicla ställföreträdare läggs till
eftersom dessa är nya uppgifter som tillkommit överförmyndarnämnden sedan tidigare reglemente
uppdaterades. Att utbildning är en del av tillsynen har strukits. I övrigt motsvarar denna paragraf § L
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ÖverfÖrmyndarnämnden

Handlingstyp: Tjänsteskrivelse

Överförmyndarnämndens kansli
Datum

2016-10-03
ni gällande reglemente.
Beslutsfattande
2 § Av 19 kap. 13 § föräldrabalken framgår vilka omröstningsregler som gäller när ärenden enligt
föräldrabalken avgörs
Av 19 kap. 14 § föräldrabalken framgår i vilken utsträckning nämnden får delegera beslutanderätt
Föredragande:
Uppgiften föresläs ta med frän nuvarande lydelse till nytt reglemente
Processbehörighet
3 § Nämnden får själv eller genom ombud föra regionens talan i alla mål och ärenden, om inte någon
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige.
SKL.

Bestämmelsen ifråga grundar sig pä 6 kap. 6 § KL, Styrelsen far genom bestämmelsen
processbehörighet i alla mål eller ärenden, om inte någon annan nämnd exempelvis genom lag eller
reglemente är utsedd att göra det. Detta följer exempelvis av 10 kap 2 § Sol (2001:453),
Bestämmelsen get också som utgångspunkt styrelsen rätt att yttra sig i mål om laglighetsprövning av
fullmäktiges beslut Detta är en praktisk lösning med hänsyn till att fullmäktige inte sammanträder så
ofta.
RS:
Övriga nämnder är som regel processbehöriga inom sina verksamhetsområden.
Föredragande:
ÖverfÖrmyndarnämnden är processbehörig. Detta regleras i nämndens di hets- och delegations
ordning.

2 kap. Allmänna bestämmelser om ansvar och arbetsformer
Uppdrag och verksamhet
l § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt
beslut - har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt
följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
SK!.:
Av 6 kap. 7 § KL framgår att nämnderna var och en mom sitt område ska se till att verksamneten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller
för verksamheten. Nämnderna beslutar även enligt 3 kap 13 § KL i frågor som rör förvaltningen och
frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand örn De ska också enligt 3 kap 1
besluta i ärenden som fullmäktige delegerat till dem, liksom bereda fullmäktiges ärenden inom sitt
ansvaisomräde och se till att fullmäktiges beslut verkstalls Pai agraren i reglementet ät en
påminnelse för nämnden om vad som gäller enligt Kl.
En nämnd kan också få ett uppdrag inom ramen för ett finansbemyndigande enligt J kap
Ett finansbemyndigande är ett ramanslag som fastställs antingen i samband med budget eller i
samband med att annat anslag beviljas Finansbemyndiganden brukar inte anges i reglementet,
eftersom detta då skulle behöva ändras varje gång ett finansbemyndigande besluta >

Organisation inom verksamhetsområdet
2 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
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ÖverfÖrmyndarnämnden

Handlingstyp: Tjänsteskrivelse

Överförmyndarnämndens kansli
Datum

2016-10-03
SKL:
Paragrafen knyter mycket nära an till föregående paragraf. Nämnderna har enligt 6 kap. 7 § KL ett
verksamhetsansvar. Detta innebär bl.a. att organisationen måste vara tillfredsställande och
ändamålsenlig. Med tanke på att KL i hög grad syfta i till målstyrd verksamhet, åligger det varje
nämnd att se till att organisationen möjliggör att fullmäktiges mål uppfylls. Varje nämnd måste också
se till att av fullmäktige fastlagd styrmodell för verksamheten och ekonomin kan tillämpas. Enligt 3
kap. 9 § KL är det dock fullmäktiges sak att på en mer övergripande nivå fastställa organisationen i
kommunen.

Personuppgifter
3 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.
SKL:
Enligt personuppgiftslagen (1998:204), PUL, ska det finnas en personuppgiftsansvarig som ensam
eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen avpersonuppgifter. Denna uppgift har lagts på styrelsen/nämnden. Styrelsen/nämnden har att förordna
ett personuppgiftsombud som självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt
och lagligt sätt (jfr. 3 § PUL).
Arkivansvar
4 § ÖverfÖrmyndarnämnden har arkivansvar för sina handlingar till dess att dessa överlämnas till
arkivmyndigheten.

SKL:
Styrelsens roll som arkivmyndighet framgår av arkivlagen (1990:782). Styrelsen ar arkivmyndighet
om inte fullmäktige beslutat annat. Arkivmyndigheten har även hand om de kommunala företagens
arkiv.
RS:
Kan uppmärksammas att samtliga nämnder svarar för sina respektive arkiv tills handlingarna
överlämnats till arkivmyndigheten.
Foredragande:
Då tjänsteskrivelse i RS reglemente uppmärksammar att respektive nämnd är ansvarig för
arkivhandlingar till dess att de lämnas över till arkivmyndigheten, förelåt handläggare att denna
paragraf läggs till. I gällande reglemente återfinns skrivelse om arkivansvar

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
5 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag som
fullmäktige har lämnat till den
- i reglemente, och
- genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige.
En nämnd ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
KL bygger i hög grad pä målstyid verksamhet. Fullmäktige måste få information for att se ITU
verksamheten forlöper i kommunen Detta gäller såväl verksamhet som ekonomi. Detta förutsatte:
för styrelsens och nämndernas del en noggrann uppföljning av de egna verksamheterna
I KL och indirekt i lagen (1997:614) om kommunal redovisning finns bestämmelser om
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Överförmyndarnämndens kansli
Datum

2016-10-03
återrapportei ing. Denna paragraf i reglementet har till syfte att ge en helhetsbild av den redovisning
som styrelsen/nämnden ska göra.
Första stycket
Här åläggs styrelsen/nämnden att följa upp sin verksamhet.
Andra och tredje stycket
Detta stycke tar sikte på dels allmän äterrapportering av hur verksamheten fullgjorts, dels den
återrapporteiingsskyldighet som följer av 3 kap. 15 § KL. Den allmänna återrapporteringen finns inte
reglerad i KL, men får anses följa av det verksamhetsansvar'som nämnderna har enligt 6 kap ' § KL
Ordet ''uppdrag" tar sikte på det materiella uppdrag nämnden falt. Rapporteringsskyldigheten
omfattar med andra ord inte formella krav, som t.ex, formalia kring sammanträden I 3 kap, 15 § KL
föreskrivs rapporteringsskyldighet över hur delegerade uppdrag har ulforts (3 kap U
=tmt
uppdrag som lämnats genom fmansbemyndigande (3 kap. 12 § KL).
I bestämmelsen anges att återrapportering ska ske två gångei per år Många gånger kan det vara
ändamålsenligt att samordna återrapporteringen enligt första stycket med de krav på delårsrapport
och årsredovisning som framgår av lagen (1997:614) örn kommunal redovisning. Det måste dock på
lokal nivå bestämmas hut återrapporteringen från respektive nämnd ska ske utövei de regler som
framgår av denna lag.
Fjärde stycket
l KL saknas bestämmelser om frekvens, volym och kvalitet pä redovisningen enligt första stycket Det
åligger fullmäktige att fastställa närmare riktlinjer om detta. Enligt förarbetena ska rapporteringen
avse en redovisning av hur fullmäktiges beslut om verksamheten bom sådan har efterlevts och alltså
inte någon redogörelse för hur enskilda ärenden handlagts
Redovisningen lämnas till styrelsen, som samordnar de olika nämndernas redovisning
rapporterar till fullmäktige
I de fall man valt att ha en krympt namndorganisation, kan man lägga beredningen av
rapporteringen till fullmäktige på utskott eller på särskilt tillsatta beredningar
Femte stycket
Rapporteringsskyldighet åvilar även vissa nämnder enligt speciallagstiftning. Som exempel kan
nämnas 16 kap. 6 h § SoL (2001:453) och 28 h § lagen (1993' W^ om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS
Information och samråd
6 § Nämnden, regionråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden
beslutar om formerna för samrådet.
SKL
Första stycket
Paragrafen utgör ett slags påbyggnad till den rätt till information som styrelsen enligt 6 kap. 3 § KL
har gentemot övriga nämnder, beredningar och anställda. Här har fullmäktige föreskrivit en utvidgad
informationsskyldighet för alla nämnder. Syftet med bestämmelsen är att samordningen mellan de
olika nämnderna ska påskyndas, så att inte all information ska gä genom styrelsen. Orden 'som de
behöver i sin verksamhet' tar sikte på att det ska finnas en konkret anledning till varför
informationen måste hämtas in. Det är alltså inte fråga om något slentrianmässigt
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informationslämnande, En viktig begränsning ar också att sekretesskyddade uppgifter inte får lämnas
ut. Detta följer av 6 kap. 5 § OSL. Denna bestämmelse ålägger myndigheterna att lämna for dem
tillgängliga uppgifter till varandra, under förutsättning att inte sekretess rader eller det skulle hindra
arbetets behöriga gång.
Observera också att utskottinte har någon skyldighet att lämna infoimation Utskotten brukat
antingen vara ett beiedande organ till sin nämnd eller fatta beslut efter delegation från nämnden
Delegerad beslutsrätt brukar ofta avse individärenden elär behov av information över
nämndgränserna inte föreligger.
Andra stycket
Detta stycke ålägger nämnderna att samråda med varandra. Även denna bestämmelse liar till syfte
att höja effektiviteten i kommunen. Inte heller här omfattas utskotten
Tredje stycket
Stycket är en påminnelse om den reglering av s.k brukarsamräcl, som legieras i 6 kap. 8
Paragrafen i KL saknar enligt våt mening direkta lättsverkningar, varföi regeln i leglement:
utformats som en "bör regel".
I KL finns även andra bestämmelser om brukarsamräd l 6 kap 38 § KL finns regler om s.k villkorad
delegeiing, Detta innebar att en nämnd som delegerar till anställd får uppställa villkor som innebär
att de som utnyttjat nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller yttra sig innan
beslutet fattas. Föreskrifter om villkorad delegermg ska tas in i delegationsordningen; inte i
reglementet. Möjligheten till villkorad delegering har funnits sedan 1988, men har inte fått något
större genomslag

Medborgarförslag
7 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om möjligt beredas
så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.

Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett
medborgarförslag.
Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det
att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte
har avgjorts och när beslut kan förväntas fattas.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren
underrättas.
Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara
när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.
SKI
Första stycket

Stycket motsvarar 6 kap. 27 a § första stycket i KL Rätten for en nämnd att besluta i ärende som
väckts genom medborgarförslag kräver att fullmäktige beslutat om det, se 30 § i SKL's normalförslag
till arbetsordning för fullmäktige, cirkulär 11:45.
Andra och tredje stycket
Enligt 6 kap. 27 a § Kl ska styrelsen/nämnden minst en gäng om året dels informera om de beslut
som fattats i ärendena, dels informeia om vilka ärenden som inte avgjorts inom ett år från det att
ärendet väcktes i fullmäktige Detta reglemente innebär en skärpning i förhållande till KL Skälet
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härtill är att motverka att medborgarföi slag glöms bort.
I andra stycket åläggs styrelsen/nämnden att fortlöpande, dvs. inför varje fullrnäktigesammanträde,
avrapportera de ärenden i vilka beslut har fattats. Med beslut avses även avskrivningsbeslut
När det gäller ärenden i vilka beslut inte fattats inom ettårsfnsten, ska dessa avrapportera
gånger per år Fullmäktige ska då också informeras om varför ärendet inte avgjorts och nar beslut
kan förväntas fattas.
Fjärde och femte stycket
Det är alltid av värde för förslagsställaren att hållas underrättad om hur medborgarfbrslaget
framskrider. Genom aktuell bestämmelse ska förslagsställaren som huvudregel få veta näi ärendet ar
färdigberett for beslut
Förslagsställaren kan ha ett intiesse av att fä närvara vid sammanträdet dai beslut fattas i ai<-:
En sådan rätt kan ges av styrelsen/nämnden om fullmäktige medgett detta Det är frivilligt for
fullmäktige att medge närvaro.
I förslaget till leglemente har vi valt att ta in två alternativa skrivningar när det gäller närvaroratt l
sista hand är det dock styrelsen/nämnden själv som avgör om närvaro ska tillåtas, antingen generellt
eller i varje enskilt fall.
Alternativ l innebär att förslagsställaren ges möjlighet att delta i debatten i nämnden och även att
själv få yttra sig.
Alternativ2innebär att förslagsställaren enbart har närvarorätt när ärendet behandlas.
En förslagsställare kan aldrig medges rätt att delta vid beslutsfattandet. Närvarorätten kan avse såväl
beslut som ingår som ett led i beredningen inför fullmäktige, som slutliga beslut som
styrelsen/nämnden fattar i anledning av medborgaiförslag.
RS:
Här finns alternativ kring handläggningen av med borga rförslag avseende förslagsställarens närvaro
vid behandlingen i styrelsen. Någon sådan reglering finns inte idag. Med hänsyn till den ökande
ärendemängd som samlas hos styrelsen framstår det som opraktiskt att inbjuda förslagsställare till
styrelsen. Inbjuds vederbörande är det dock rimligt att få delta i överläggningen.
Förslagsställare:
I och med att alternativ 2 antogs av regionfullmäktige, kan inte regionfullmäktige anses ha medgivit
nämnden möjlighet att medge närvaro vid behandling av medborgarförslag. I det fall
Överförmyndarnämnden önskar öka det demokratiska genomslaget genom att ge förslagsställare
möjlighet att bevittna hur medborgarförslag hanteras, bör medgivande särskilt begäras i samband
med framskrivning om nytt reglemente

Arbetsformer
Tidpunkt för sammanträden
8 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra
sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller
tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas
om beslutet.
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SKL
Föi sta tredje stycket
Styckena motsvarar vad som framgår av 6 kap. 18 § KL En precisering har dock gjorts att en
begäran om extra sammanträde ska ske skriftligen med uppgift om det som önskas behandlas på det
extra sammanträdet. Detta tillägg har gjorts för att motverka att extia sammanträden hålls i onödan
KL innehåller dock inget sådant krav.

Ordföranden har beslutsrätten nar det gäller att bestämma tiden foi extia sammantiade l
reglementet föreskrivs dock en långtgående samrådsskyldighet for ordföranden med övriga
ledamöter i presidiet 'Om möjligt" tar exempelvis sikte på att det ibland på grund av brådska inte ar
möjligt att avvakta samråd med alla
Fjärde och femte stycket
Ordföranden har ratt att, om särskilda skal foreliggei, besluta att ett sammantiade ska ställas in ellei
flyttas till annan dag. Denna rätt omfattar också att avkorta ett utsatt sammanträde, t.ex. bestamma
att ett flerdagssammanträde ska genomföras på en dag. Särskilda skal kan exempelvis vara att
antalet ärenden är litet. Ordförandens beslutanderatt gäller bara fram till dess att sammanträdet
inletts. När väl mötet börjat är det styrelsen/nämnden som beslutar om detta.
Om ett sammanträde ställs in eller flyttas ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare
underrättas om beslutet. Hur underrättelsen ska ske får anpassas till rådande omständigheter Det
måste dock ske på ett ändamålsenligt sätt

Kallelse
9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i
nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid
ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid
sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte
är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange
om utelämnande av handlingar har skett.
SKL:

KL innehåller inga särskilda regler om kallelser, foredragnmgslistoi och beredning i nämnderna l
förtydligande syfte har därför några bestämmelser lagts in.

Första stycket
I första stycket anges ordförandens ansvar for att kallelse utfäidas l praktiken ombesörjei normalt
en anställd uppgiften pä ordförandens ansvar. Om inte ordföranden kan kalla till sammanträde
fullgörs uppgiften av vice ordföranden l sista hand åvilar ansvaret ålderspresidenten
Andra stycket
l anclia stycket föreskrivs att kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats foi
sammanträdet Kallelsen ska även skickas till alla ersättare, oavsett örn dessa tjänstgör eller inte
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Detta följer av 6 kap. 11 § första stycket KL
Tredje stycket
Här regleras hur kallelse ska ske. Det blir allt vanligaie att nämnderna vill tillämpa ett system med
elektroniska kallelser, varför utgångspunkten är att kallelse sker elektroniskt. Innan
styrelsen/nämnden använder sig av ett sådant förfaringssätt ska fullmäktige enligt våt bedömning
dock först besluta att kallelse och utskick får ske elektroniskt Så har skett i det hai exemplet. Utfallet
på bedömningen av lämpligheten med elektronisk kallelse blir olika beroende på vilken nämnd
reglementet rör, I nämnder med hög frekvens av sekretesskyddade uppgifter kan systemet med
elektroniska kallelser vara olämpligt En förutsättning for elektroniska kallelser är också att samtliga
ledamöter och ersättare har tillgång till tillräcklig snabb uppkoppling samt i övrigt till den utrustning
och teknik som behövs De ledamöter som inte har detta måste även fortsättningsvis kunna få
kallelser och handlingar skickade med vanlig post.
Det får på lokal nivå bestämmas hur långt i förväg kallelsen ska skickas. Med annan förtroendevald
avses en sådan förtroendevald som enligt fullmäktiges beslut enligt 4 kap
i it en s k
insynsplats i styrelsen/nämnden.
Fjärde stycket
Detta är en "ventil av innebörd att en kallelse i särskilda fall får ske på annat satt, exempelvis per
telefon.
Femte stycket
Stycket reglerai vilka handlingar som ska bifogas kallelsen. Del ar ordförandens sak att avgöra vilka
handlingar som ska vara med. Det finns alltså inget krav pä att föredragningslista och
ärendehandlingar bifogas. I praktiken brukar emellertid så ske, I en del fall kan mängden handlingai
vara stor. Det kan då vara praktiskt att begränsa utskicket. Det kan också vara så att handlingarna till
stora delar omfattas av sekretess. Då kan en viss försiktighet vara påkallad Ett alternativ kan då vara
att ledamöterna bereds tillfälle att hos kommunen ta del av beslutsunderlaget
Vid elektroniska utskick ställer sig saken annorlunda. Då är mängden handlingar inte i sig något skal
för att inte göra utskicket. Men det kan också ibland vara försvärande för ledamöterna att förbereda
sig för sammanträdet om en väldigt stor mängd handlingar skickas ut
Även om skyldigheten att skicka med handlingar är utformad som en bor-rege;
handlingsfriheten i många fall begränsad för ordföranden. I ärenden som avser myndighetsutövning
mot enskilda ska förvaltningslagens regler tillämpas. Detta betyder att ledamöterna kan dömas till
ansvar för tjänstefel vid brister i handläggningen. Ordföranden riskerar också att ärendet bordläggs
eller återremitteras till förvaltningen, med fördröjning som följd Detta kan också få straffrättsliga
konsekvenser eller föranleda JO-kritik
Ordföranden ansvarar också for att eventuellt i samråd med presidiet i övrigt ta fram en
föredragningslista. Detta framgår inte av KL, Ordföranden förutsätts vara länken mellan förvaltningen
och nämnden. Ordföranden har en central och viktig roll när det gäller vilka ärenden som ska tas
upp. Men ytterst är det nämnden som beslutar. Inget hindrar att ett ärende väcks vid sittande bord
(4 kap, 17 § KL). Något beslut i ärendet behöver dock inte ske vid detta sammanträde.
RS:
senast dag för kallelse bibehålls fem dagar före sammanträdet.
Föredragande:
Texten har justerats från två viceordforanden till en.
Sammanträde på distans
10 § Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att
inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra dagar i förväg anmäla detta till nämndens
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.
SKL

Förste) stycket

Enligt 6 kap. 32 § andra stycket KL ska fullmäktige i reglemente besluta i vilken utsträckning
ledamöter fåi delta i nämndens sammanträden på distans, I första stycket anges att det ska föreligga
"särskilda skäl" för att ett distanssammanträde ska fä aga rum. Detta markerar att
distanssammanträden i första hand ska vara ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro.
Det kan handla om att någon ledamot pä grund av långa avstånd har svårt att komma till
sammanträdet, att ett ärende brådskar, eller att föredragningslistan är så kort att den inte motiverai
ett vanligt sammanträde Regeln är utformad som en frivillig möjlighet for nämnden att besluta om
sammanträden på distans, l nämndei där mänga uppgifter omfattas av sekretess, kommei sannolikt
inte distanssammanträden förekomma lika ofta som i andra nämndei
En särskild fråga när det gäller distanssammantraden ai hur man ser till att inte obehöriga kan hora
vad som sägs och se det som visas på bild. I propositionen anvisa3 att ordföranden genom frågor till
distansdeltagaren ska försäkra sig om att så inte sker. Kraven på lokalens beskaffenhet beror till viss
del på ärendets art. En tänkbar lösning kan vara att kommunen på platser utanför centralorten låter
iordningställa särskilda lokaler, där säkerhetskraven kan uppfyllas
Andra stycket
Här föreskrivs att förhandsanmälan måste göias om ledamot önskar närvara pä distans Ordföranden
måste få tid på sig att ta ställning till om närvaro pä distans ska tillåtas, eller om ersättare ska kallas
in. Av praktiska skäl foreskrivs att anmälan ska göras till kansliet Kansliet fot utsätts snabbt
vidarebefordra anmälan till ordföranden. Om föredragningslistan innehåller valärende eller ärende om
anställning kan närvaro på distans inte tillåtas, eftersom man i dessa fall ska ha sluten omröstning vid
eventuell votering (5 kap. 42 § KI >
Tiedje stycket
Har anges att styrelsen och nämnderna får besluta om närmare foreskrifter om
distanssammantraden
En särskild fråga ar huruvida närvaro på distans ar möjligt även i utskott, Lagens forarbeten
innehåller ingenting i ämnet. Den omständigheten att det kravs ett fullmäktigebeslut för att närvaro
på distans ska fä ske i nämnderna, och att närvaro på distans ai ett komplement till fysisk närvaro
skulle kunna anses tala mot att även utskotten omfattas av möjligheten. Å andra sidan står
ingenstans i lagen att det inte är tillåtet. Nämnderna anses vidare ha en ratt att inom vissa ramar
bestämma om nämndernas arbetsformer. Rättslaget får bedömas som oklart.
En annan sak är att närvaro pä distans inte i praktiken bin aktuell sä ofta i utskotten, eftersom man i
stor utsträckning hanterar individärenden
RS:
Sammanträden på distans tillåts i reglementet men tekniken är såvitt känt inte säkrad idag.
Ledningskontoret menar att försiktighet bör iakttas, t.ex. distansnärvaro av ledamöter som är på
utrikes ort (krisledningsnämnden närvarar från ett grannland i öst). Ordföranden får avgöra när alla
förutsättningar är uppfyllda för distansmöten är uppfyllda. Närmare riktlinjer får tas fram. Besked bör
lämnas senast dagen då kallelsen bör vara ledamoten tillhanda, d.v.s. fyra dagar för sammanträdet.
Föredragande:
I och med alt regionstyrelsens reglemente antog> 2015 l i
JOH och oppositiO;
generell möjlighet att delta i nämndens verksamhet. Detta k ra
-lut av
fullmäktige, se KL 4:23.
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Närvarorätt
11 § Regionråd har rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna.
Nämnden får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av annan nämnd
denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening
antecknad i protokollet.
Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i regionen
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i
överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.
SKL:
Första stycket
Här regleras s.k insynsplatser i styrelse och nämnd enligt 4 kap. 23 § KL. Denna paragraf ger
fullmäktige möjlighet att låta förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd lätt
att få delta vid nämnds sammanträde och delta vid överläggningarna, men inte i besluten
Bestämmelsen är främst avsedd for heltidssysselsatta förtroendevalda med övergripande
arbetsuppgifter som saknar ordförandeuppdi äg, för minoritetsföreträdare och för ordförande i
styrelsen som inte är heltidssysselsatta.
Andra stycket
Andra stycket ger styrelsen/nämnden möjlighet att lata andra kategorier närvara vid sammanträde
med styrelsen/nämnden. Stycket har sin grund i 6 kap. 19 § KL. Den som kallats enligt detta stycke
får inte heller delta i besluten Det kan i vissa ärenden även vid myndighetsutövning vara viktigt
att kunna låta anställda närvara Det kan exempelvis röra avstängningsärenden i skolan eller
återkallelse av serveringstillstånd. I ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild måste
nämnden vara uppmärksam pä kommunikationsskyldigheten enligt förvaltningslagen. Framkommer
nya uppgifter under sammanträdet kan som huvudregel ärendet inte avgöras utan att den enskilde
fått yttra sig.
Tredje stycket
Det kan vara praktiskt att medge även vissa anställda en rätt att närvara vid sammanträdena. Det
kan gälla exempelvis kommundirektör, förvaltningschef och kommunjurist. En praktisk ordning är att
nämnden inför varje ny mandatperiod bestämmer omfattningen på närvarorätten.
Föredragande:
I och med regionfullmäktiges beslut om nytt leglemente för regionstyrelsen anses särskilt beslut for
att medge närvaro i nämnderna vara fattat, lustering av kommunalråd till regionräd har skett
Sa m ma nsättn i ng
12 § Nämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare.
SKL:
Fullmäktige bestämmer enligt 6 kap 9 § KL hur mänga ledamöter det ska vara i styrelsen/nämnden
I styrelsen får antalet ledamöter inte understiga fem, l övriga nämnder bestämmer fullmäktige
antalet ledamöter. Färre än två ledamöter torde inte vara tillåtet. Antalet ersättare bör enligt 6 kap 9
§ KL vara lika stort som antalet ledamöter

I förslaget presenteras två alternativ. Alternativ >. bygger på att fullmäktige i separat beslut
bestämmer hur många ledamöter en nämnd ska bestå av. Detta alternativ tar sikte på den möjlighet
fullmäktige enligt 5 kap. 30 § KL har att under de år då val av fullmäktige förrättats i hela landet,
ändra såväl mandatperiod som antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd utan foregående
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beredning. Man kan alltså besluta om andråt antal ledamöter och ersättare innan man fonattar valet
till nämnden. Med alternativ 2 slipper man då att ändra i själva reglementet
RS:
samma sammansättning som förut.
Ordföranden
13 § Det åligger ordföranden att

1. leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är
beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
SKL.
Första stycket
Första stycket gäller generellt för styrelsen och övriga namndei
l första punkten ges ordföranden den närmast självklara rollen att leda styrelsens/nämndens
sammanträden och arbete I denna roll ligger också en (oskriven) ordningsmakt. Ordföranden hat en
viktig roll att fylla mellan sammanträdena. Ordföranden ska fungera som en viktig länk mellan
förvaltningen, presidiet och nämnden. Ordföranden måste hålla sig uppdaterad på vilka ärende
är på väg upp, så att samrnanträdesplanering kan genomföras Ordföranden måste vidare hålla sig
uppdaterad på innehållet i teglementet for styrelsen/nämnden Vid författningsändringar åliggei det
ordföranden att verka för att reglementet blir ändamålsenligt och att nämnden tar ansvar för de
frågor som lagts på nämnden
I andra punkten erinras om ordförandens skyldighet att kalla till sammanträde. Punkten ar delvis en
upprepning av vad som anges i 2 4 - 2 5 §§
I tredje punkten erinras om oidforandens skyldighet att vid behov kalla ersättare Observera dock att
även de ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndernas sammanträden och ska undei rattas
om tid och plats för sammanträdet, 6 kap. 11 § KL. I detta reglemente föreskrivs att kallelse frän
början ska skickas även till ersättarna. Vid förfall underrättas ersättaren om att denne ska tjänstgöra
I förevarande punkt får ordföranden ett ansvar att formellt inkalla ersättare, dock under forutsättning
att tid medge^
I fjärde punkten åläggs ordföranden ett ansvar for att ärenden vid behov är beredda när de tas upp i
nämnden. KL foreskriver inget krav pä beredning i nämnderna. Beredningens omfattning beslutas i
stället ytterst av nämnden. En viktig inskränkning i undantaget från beredning är ärenden som
handläggs enligt förvaltningslagens regler eller enligt speciallagstiftning. En grundtanke bakom
förvaltningslagen är den ska bidra till att myndigheterna får ett så korrekt beslutsmaterial som möjligt
för sina beslut och därmed till att besluten blir riktiga i sak. Detta speglas i 7 § förvaltningslagen, som
anger att "säkerheten" inte får eftersättas. Försummas beredningen vid myndighetsutövning kan
ledamöterna i nämnden fällas till ansvai for tjänstefel enligt 20 kap i § brottsbalken.
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l femte punkten åläggs ordföranden ett ansvar for att ärenden snarast tas upp vid sammanträde nar
ärendet är färdigberett. KL innehåller förvisso inget skyndsamhetskiav Annorlunda förhåller det sig
ined ärenden där någon enskild ar part och dar ärendet handläggs enligt förvaltningslagen
(1986:223) Enligt 7 § förvaltningslagen ska sådana ärenden handläggas så enkelt snabbt och billigt
som möjligt utan att säkerheten eftersatts Av/en har kan ansvar för tjänstefel aktualiseras
l sjätte punkten läggs ett övergripande uppföljningsansvar pä ordföranden uidföranden ska \,
sammanhållande länk mellan förvaltningen och styrelsen/nämnden, så att sty elsen'nämnden får
kontroll över att besluten verkställts
Presidium
14 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån
ordföranden anser att det behövs.
SKL.

Första stycket
Begreppet presidium definieras vad galler nämnderna i 6 kap. J S § KL. Till skillnad från vad som
gäller fullmäktige, får nämndpresidier ha högst två vice ordförande Presidiet utgör ett organ >
mening
En särskild fråga tor hur ett presidium ska väljas, genom en valhandling eller en och en. Klart ar att
presidiet numera utgör ett organ i KL:s mening. Det är också klart att presidiet inte ska väljas
proportionellt, eftersom det ingenstans i KL hänvisas till lagen (1992:339) om proportionellt valsätt
när det gäller presidiet. Fullmäktige har även enligt 6 kap. 15 § andra st. kl getts möjligheten att
"välja ett nytt presidium' Detta kan ske om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats pä
ett sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företrädei inte längre ingår i den politiska
majoriteten. Innebörden är att om ordföranden i nämnden företräder "fel" parti, ska hela presidiet
väljas om, inte enbart ordföranden Tanken ar att fullmäktige genom valet ska skapa ett nytt
presidium med lämplig sammansättning, varvid alla posterna ska övervägas och väljas Örn detta ska
ske genom en eller flera valhandlingar ar dock oklart. Förarbetena cjei ingen vagledning,
Andra stycket
En oklarhet i lagen är vilka uppgifter presidiet i en nämnd ska ha. For fullmäktiges del anfördes i
förarbetena att det fanns behov av att kunna ge fullmäktigepresidium en mer aktiv roll när det galler
t.ex. planeringen av fullmäktigearbetet och kontakterna med styrelsen Vad gäller namndpresidiei ger
lagförarbetena ingen närmare vägledning. Man tyckte att det av enhetlighetsskal skulle framgå att
ordföranden och de vice ordförandena utgör nämndens presidium.
Vid fastställandet av presidiets uppgifter bör man la i beaktande vilken arbetsfördelning man vill ha
mellan presidiet och arbetsutskottet Meningen med att definiera presidiet har inte varit att inskränka
arbetsutskottets betydelse. Av intresse i sammanhanget är också att en bidragande orsak till att
nämndpresidier tillskapades var att man ville möjliggöra återkallelse av nämndpresidiernas uppdrag
vid ändrade majoriteter i fullmäktige
I stycket beskrivs presidiets uppgifter Av lagens förarbeten fiamgär att det for nämndernas del inte
finns ett lika framträdande behov av att beskriva presidiets uppgifter Har har presidiet tilldelats
uppgiften att, om ordföranden CIMV-M
"/as, biträda ordföranden med att planera och leda
nämndens sammanträden
RS:
är ny reglering av presidiearbetet.
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Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
15 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av
ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats,
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av
dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens eller annans i presidiets uppgifter.
SKL.
Föiste stycket
Vid förfall för ordföranden, stadgai KL att vice ordförande ska träda in. Om även vice ordföranden
har förfall, träder andre vice ordförande in. Första stycket reglerar situationen när ingen i presidiet
kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sådant. I det laget får nämnden utse annan
ledamot som ersättare för presidieledamöterna De två sista meningarna reglerai frågan om veni som
ska fullgöra ordförandens uppgifter fram till dess att valet fo> rättats
Andra stycket
Anclia stycket reglerat situationen nar presidieledamöterna t.e* på grund av sjukdom inte kan
fullgöra sitt uppdrag under längre tid. I det här reglementet har vi valt att reglera även vice
ordförandenas frånvaro, inte bara ordförandens. För att klargöra att ordförandens ersättare inte
enbart ska ta hand om själva sammanträdena, anges att ersättaren ska fullgöra samtliga
ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
En särskild fråga vid långvarigt frånfälle ai arvodet. Ordföranden ar ju inånga gånger kommunalråd
med kommunalrådsarvode Hur denna fråga ska lösas bör framgå av arvodesreglementet i
kommunen.
RS:
är ny reglering av presidiearbetet.
Förhinder
16 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid
aktuellt kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
SKL:
Formerna för inkallande av ersättare legleras inte i KL. Det ai daifor viktigt att det av reglementet
framgår hur det ska gå till. I reglementet foreskrivs att kallelse alltid från början ska skickas till såväl
ledamöter som ersättare. Ersättaren hat alltså redan fått en formell kallelse när eventuella förhmdei
aktualiseras. Vi har då valt att i stallet kalla förfarandet med att kalla in ersättaren att denne ska
underrättas om att denne ska l|ämtgora
Ersättares tjänstgöring
17 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare
tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte
redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp
i fullmäktiges protokoll från valet.
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En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock
en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som
kommer längre ner i turordningen.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till
protokollet.
SKL:

Första stycket
Enligt 6 kap. 10 § KL ska fullmäktige besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna l första
stycket har tagits in en regel motsvaiande den för fullmäktige, 5 kap 12 § KL Så snart en ledamot
anmält förhinder åligger det ordföranden att kalla dit en ersättare.
Andra stycket
Stycket motsvarar regeln i 5 kap .14 § KL och innebär att en ordinarie ledamot som inställer sig har
företräde till tjänstgöring, oavsett om ersättare kallats in. Detta gäller också om ledamoten kommer
för sent. Lagen anger inte närmare hur inträdet ska gå till. Det är i mänga fall lämpligast att inträdet
sker vid närmast påföljande ärende Annorlunda kan det förhålla sig när det galler omfattande
ärenden. Då kan det vara lämpligt att den ordinarie ledamoten omgående får inträda under ärendets
handläggning.
Tredje stycket
I tredje stycket regleras den ordning i vilken ersättarna ska tjänstgöra Om valet av ersättare inte
skett proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra i den av fullmäktige bestämda turordningen. Om ingen
turordning är bestämd, kallas de in i den ordning de tagits upp i protokollet från fullmäktiges val Om
ersättarna utsetts genom proportionellt val, gäller särskilda regler enligt lagen om proportionellt

valsätt,
Fjärde stycket
Bestämmelsen har sin grund i 6 kap 11 § andra stycket KL Fullmäktige ar ålagt att besluta i vilken
utsträckning ersättarna ska få delta i debatten och få sin mening antecknad till protokollet I
förarbetena till KL framgår att "det for vissa nämnder kan finnas behov av avvikande bestämmelser.
Det bör betyda att fullmäktige kan bestämma rättigheterna olika for ersättare i skilda nämnder. Om
fullmäktige inte gett ersättarna lätt att anteckna särskild mening i protokollet, torde ordföranden
ändå i ett särskilt ärende kunna medge ersättaren denna rätt. Ersättaren kan dock inte kräva detta.
Femte stycket
I stycket regleras situationen alt en annan ersättare, som står högre pä turordmngslistan, inställer sig
efter det att en annan ersättare börjat tjänstgöra. Regleringen bygger på att partiväxling - till skillnad
från i fullmäktige - är tillåten Denna partiväxling finns inbyggd i systemet, när partierna efter
allmänna val ska nominera kandidater till nämnderna. Många gånger byggs koalitioner, dar
småpartier kan få ersättarplatser i nämnder, trots att deras eget mandat inte räcker till.
Här erbjuds tre olika alternativ
Alternativ l motsvarar till innebörden den skrivning vi haft i vårt tidigare noi malförslag till
reglemente. Den ger resultatet att en ersättare som börjat tjänstgöra som absolut huvudregel ska få
fortsätta tjänstgöringen, även om en annan ersättare som ståt högre på turordningslistan dyker upp.
Det är först om "det etablerade majoritetsförhållandet" påverkas, som den nytillkommande ersättaren
får tjänstgöra. Med detta begrepp avses det i vårt förra reglemente använda uttrycket
''styrkebalansen mellan partierna" På många håll finns idag inga 'etablerade majoritetsförhållanden
I dessa fall bör man välja något av de andra alternativen
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Alternativ 2 mnebär att den första ersättaren ges fortur till tjänstgöring oberoende av tmordningen,
dock bara om denne tjänstgör for sitt eget parti. Tjänstgör ersättaren för något annat parti, får alltså
ersättaren avträda sin tjänstgöring för någon som står högre upp på turordningslistan.
Alternativ3innebar att en ersattaie som börjat tjänstgöra alltid hai företräde till tjänstgöring,
oberoende av om någon annan ersättare inställer sig. Fördelen med detta alternativ är att det ar
mycket enkelt att tillämpa.
RS:
samma ordning för ersättare som börjat tjänstgöra bibehålls (alt 1). En nyhet som föreslås är att
närvarande, men ej tjänstgörande ersättare, vilka i dag har rätt yttra sig nu även får en rätt att få sin
menings antecknad till protokollet, dvs en ökning av det demokratiska inslaget i beslutsfattandet.

Jäv, avbruten tjänstgöring
18 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade
majoritetsförhållandet mellan partierna.
SKL:
Första stycket
Regeln motsvarar i stort den leglering som finns föi fullmäktige i 5 kap 13 § KL.
Andra stycket
Om ersättare finns närvarande får en nämnd inte sammanträda med "luckoi även om en eisattare
från annat parti eller motsatta blocket måste inkallas För att undvika partiväxling kan man i
nämnderna tillämpa ett system med växeltjänstgöring Orden "en gång" i respektive alternativ'
innebär att rätten till växeltjänstgönng endast fåi utnyttjas en gång
Tar sikte på att styrkebalansen påverkats" och överensstämmer med den skrivning vi hade i förra
utgåvan. Växeltjänstgönng tillåts enbart i de fall då styrkebalansen mellan partierna" har påverkats.
Detta begrepp kan vara svårtolkat i kommuner med oklara majoriteter.

Reservation
19 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar
justering.
SKL:
Reservationsratten regleras i 4 kap. 22 § KL och omfattar bl.a. ledamöter och tjänstgörande ersättare
i styrelsen och övriga nämnder. En förutsättning för reservationsratt är att man deltagit i avgörandet
Lagbestämmelsen innehåller dock inget om skriftlig reservation l forslaget har därför tagits in en
kompletterande föreskrift om detta
Stycket behandlar också reservation vid s.k. omedelbar justering (se M §). Vid omedelbar justering
foreligger beslutet i skriftlig form redan vid sammanträdet. Det är då ändamålsenligt att motiveringen
till reservationen också görs i omedelbar anslutning till sammanträdet.
En särskild fråga ror om ledamöter ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet i form av ett
särskilt yttrande Någon sådan rätt finns inte enligt KL. Protokollet fors på ordförandens ansvar,
varför denne i första hand bör bestämma om det ska tillåtas, Om det blir aktuellt med särskilt
yttrande ska begäran härom göras innan sammanträdet avslutas. Yttrandet kan antingen ta
själva protokollet eller som en bilaga. Avfattningen på 5 kap. 59 § KL visar att kommunala protokoll
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ska vara kortfattade. Mot bakgrund härav och att långa protokoll kan bli oöverskådliga, förordar vi en
restriktiv hållning till särskilda yttranden. Den rättsliga statusen på dessa äi dessutom oklar De utgör
inte reservationer, utan används många gånger enbart för att utveckla en ståndpunkt, kanske t o.m
efter ett acklamationsbeslut Örn ordförandens bedömning ifrågasätts, fåi nämnden ytterst avgöra
om yttrandet ska tillåtas.
Justering av protokoll
20 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas
skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
Elektronisk justering får ske, om omständigheterna medger ett säkerställande av justeringen.
SKL
Första stycket
I fråga om nämndernas protokoll hänvisas i KL till motsvarande regler foi fullmäktige (6 kap
KL). I 5 kap. 61 § KL föreskrivs att ett protokoll ska justeras senast H dagar efter
sammanträdesdagen på det sätt som fullmäktige bestämmer. Regler om justering bor däiför tas in i
varje reglemente för styrelsen och övriga nämnder.
I stycket föreslås att en ledamot, utöver ordföranden ska justera protokollet. Observera att KL inte
förskriver att ordföranden ska justera protokollet. Detta har dock forutsatts i förarbetena.
Andra stycket
Stycket behandlar omedelbar justering. Detta förfarande kan tillgripas nar man snabbt vill anslå bevis
om justering och verkställa ett beslut. En omedelbar justering får inte leda till oklarheter om
innehållet i beslutet. För att en paragraf ska kunna justeras omedelbart ska den därför redovisas
skriftligt före justeringe.RS:
Elektronisk justering har godkänts i praxis. Tillägg för den möjligheten har gjorts.
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
21 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt
gällande bestämmelser.
SKL:
Genom den här bestämmelsen klargörs att respektive nämnd ansvarai for att kungörelse sker inom
ramen för nämndens ansvarsområde. Nämnden ska alltså se till att kungörelse sker på kommunens
anslagstavla. Därvid åligger det nämnden att underratta styrelsen om ändringens innehall Det
övergripande ansvaret för anslagstavlan och författningssamlingen har styrelsen
Delgivningsmottagare
22 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som
nämnden beslutar.
SKL:

Av 6 kap. 31 § KL följer att kommunen har frihet att reglera frågan om delgivning i reglemente eller
särskilt beslut. Enligt bestämmelsen får alltid delgivning ske med ordföranden.
Förslaget innebär att styrelsen/nämnden själv kan besluta om veni som ska vara behörig att ta emot
delgivning. Observera att denna föreskrift är mycket viktig att ta in i reglementet I annat fall far man
enbart tillämpa 6 kap 31 § KL. Detta lämpar sig mindre väl med tanke på att delgivningar måste gå
fort och smidigt.
Nar man beslutar med vilka personer delgivning får ske måste man göra ett val. En foivaltnmgschef
inom en nämnds område ar normalt alltid lämplig att delges. Att utpeka ytterligare någon eller några
personer ar också bra, så att man täcker upp exempelvis för semestrar Observera dock att en
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föreskrift om att delgivning fåi ske med kommundirektören kan vara olämplig i nämnder som
hanterar många sekretesskyddade uppgifter. Kommundirektören har av denna anledning satts mom
parentes.

Undertecknande av handlingar
23 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av
ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden
och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv
underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas
med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall,
kontrasig neras av den som utses därtill.
SKL:
i KL finns inte begreppet behörig firmatecknare. Begreppet 'Tirmatecknare' stär for en
representationsrätt utåt, som inte behöver sammanfalla med beslutskompetensen hos personen

ifråga. I ett kommunalt organ kan ordföranden ha getts rätt att underteckna nämndens handlingar
Samtidigt är det fortfarande nämnden som har beslutskompetensen. Ett speciellt fall är nar en
beslutsrätt delegerats till någon Då kan beslutsrätt och rätten att underteckna handlingar
sammanfalla.
Första stycket
Första stycket utgoi huvudregeln for rätten att underteckna handlingar.
Stycket tar för det första sikte på ren verkställighet av ett fullmäktigebeslut, t.e*, skriva under ett
avtal, vars ordalydelse godkänts av fullmäktige. Den tai fo< det andra sikte på beslut som nai
själv fattar och som resulterar i att en skrivelse el
>i annat ska undertecknas
Andra stycket

Här ges styrelsen/nämnden möjlighet att fatta cle beslut som ror undertecknande och kontrasignenng
som man finner ändamålsenliga
Tredje stycket
Det kan vara praktiskt att "firmateckningsrätten" sammanfaller med beslutskompetensen nar ett
beslut har fattats med stod av delegation Det kan med fordel anges direkt i delegationsordningen
hur "firmateckningen' ska vara utformad. Vissa beslut kan dock vara av den karaktären att man av
internkontrollskäl vill att två peisöner ska skriva under Ordalydelsen ger stöd for detta förfaringssätt
RS:

i SKL normalförslag kontrasignerar sekreteraren och i övrigt kan särskilda direktiv lämnas. Det är från
ordningssynpunkt rimligt. Kontrasigneringen är ju närmast ett bevittnande om att handlingens
innehåll är det som beslutats av styrelsen och av ordförandens underskrift. Emellertid kontrasig neras
mycket av handlingarna här enligt gällande ordning av RD eller förvaltningschefer enligt särskilda
ordningar beroende på beslutstyp. Det vore nog en fördel med att i reglementet inte behöva
förutsätta en mera specifik förvaltningsorganisation och därför välja 5KL:s förslag.
Paragrafer som inte återfinns i förslag till nytt reglemente
Föredragande förslår att ett antal av de paragrafer som återfinns i regionstyrelsens allmänna del
inte tas med i reglemente för ÖverfÖrmyndarnämnden. Detta då de inte är relevanta för
Överförmyndarnämndens verksamhet. Utöver detta återfinns inte alla uppgifter i det gamla
reglementet. Nedan följer redogörelse av de paragrafer som inte förslås ingå i nytt reglemente för
ÖverfÖrmyndarnämnden.
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Personalansvar
3 § Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar och för
förvaltningschefer för andra förvaltningar som anställs av styrelsen. Styrelsen har - utöver de
frågor som anges i 8 § i detta reglemente - hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor
inom sitt verksamhetsområde.
Föredragande:
Delade meningar förefaller finnas vad gäller Överförmyndarnämndens personalansvar.
Samstämmighet förefaller råda om att ÖverfÖrmyndarnämnden inte är anställande myndighet,
Kansliets medaibetares anställningskontrakt är tecknade med SF, vilken är en förvaltning under
kommunstyrelsen. Föredragande föreslår att paragrafen inte finns med i förslag till nytt regle.'
Självförvaltningsorgan
7 § Styrelsen får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss
anläggning eller en viss institution. Styrelsen får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Styrelsen ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning,
arbetsformer och mandattid.
Föredragande:
Det kommer med nuvarande lagstiftning inte bli aktuellt att ÖverfÖrmyndarnämnden lägger ut
grupper av ärenden på självförvaltningsorgan och därmed föreslås inte paragrafen vara med i det
nya reglementet.
Offentliga sammanträden
11 § Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden.
Foredragande.
I och med regionfullmäktiges beslut om nytt reglemente för regionstyrelsen anses denna gett särskilt
medgivande till offentliga sammanträden Dock lämpar sig inte merparten av
Överförmyndarnämndens ärenden för att beslutas vid ett offentligt sammanträde Föredraganden
föreslår därför att denna paragraf inte tas med i nytt forslag till regien :
Region råd
18 § Sedan val av styrelse skett utser fullmäktige regionråd.
Fullmäktige beslutar om regionrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
Föredragande, i
Det behöver knappast bekiaftas i Överförmyndarnämndens reg!
regionråd

-,H fullmäktige väljer

Utskott
27 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av sju ledamöter
och sju ersättare. Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer styrelsen för den tid styrelsen beslutar bland utskottets ledamöter en
ordförande och en vice ordförande.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en del av
ett sammanträde, får utskottet utse en annan ledamot som ersättare för dessa.
Ordförandeuppgiften fullgörs av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag
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under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens uppgifter.
Om ordföranden eller vice ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får regionstyrelsen utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen vid valet bestämda
ordningen.
l

!

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska
fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning
behövs. Ordföranden eller regiondirektören överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
Föredragande:
Det är för närvarande inte aktuellt med utskott: i överförmyndarnämndei

Vad gäller uppgifter som återfinns i nu gällande reglemente för ÖverfÖrmyndarnämnden förslår
föredragande att § 4 om ersättning gällande särskilt förordnade vårdnadshavare för barn föreslås
utgå. ÖverfÖrmyndarnämnden framförde önskemål att fråntas ansvaret i skrivelse till
regionfullmäktige 2014-09-09, men denna har ännu inte behandlats av regionfullmäktige. Då
uppgiftsfördelning mellan nämnder är en fråga som regleras i reglemente, är framskrivning om
nytt reglemente ett bra tillfälle att aktualisera frågan.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS KANSLI

Elin Ax
Jurist
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1 kap. Överförmyndarnämndens uppgifter
Allmänt om nämndens uppgifter

1 § I Region Gotland skall finnas en överförmyndarnämnd för de ärenden som
överförmyndaren enligt lag eller annan författning skall handlägga.
Till Överförmyndarnämndens uppgifter hör bl.a. att
- besluta om förordnande och entledigande av vissa förvaltare och gode män,
-utreda förutsättningar för ställföreträdarskap
- utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet,
-utbilda ställföreträdare
Tillsynen innebär bl. a. att nämnden skall
- granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet med ledning av de
förteckningar, årsräkningar, sluträkningar samt andra handlingar och uppgifter angående
förvaltningen som har lämnats,
- se till att den enskildes tillgångar i skälig omfattning används för hans eller hennes
nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras
bestånd och så att de ger skälig avkastning,
- rekrytera och utbilda gode män och förvaltare,
- se till att verksamheten bedrivs med ändamålsenlig inriktning med hänsyn till gällande
rätt och berörda intressenter.
Beslutsfattande

2 § Av 19 kap. 13 § föräldrabalken framgår vilka omröstningsregler som gäller när
ärenden enligt föräldrabalken avgörs.
Av 19 kap. 14 § föräldrabalken framgår i vilken utsträckning nämnden får delegera
beslutanderätt.
Processbehörighet

3 § Nämnden får själv eller genom ombud föra regionens talan i alla mål och ärenden,
om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av
fullmäktige.

2 kap. Allmänna bestämmelser om ansvar och arbetsformer
Uppdrag och verksamhet

1 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i samband med budget eller i
annat särskilt beslut - har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Organisation inom verksamhetsområdet

2 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn
till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för
verksamheten.
Personuppgifter

3 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.
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Arkivansvar

4 § Överförmyndarnämnden har i enlighet med gällande arkivreglemente arkivansvar för
sina handlingar till dess att dessa överlämnas till arkivmyndigheten.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

5 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag
som fullmäktige har lämnat till den
— i reglemente, och
— genom
finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den
har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige.
En nämnd ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
Information och samråd

6 § Nämnden, regionråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till
information och
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör annan nämnds
verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
Medborgarförslag

7 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om
möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes
i fullmäktige.
Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av
ett medborgarförslag.
Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom
ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om
anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när beslut kan förväntas fattas.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren
underrättas.
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Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag
får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när
beslut fattas.
i
Arbetsformer
Tidpunkt för sammanträden
8 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas
bli behandlade på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare
snarast underrättas om beslutet.
Kallelse

9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordförand kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika
lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får
närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
Sammanträde på distans

10 § Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra dagar i förväg anmäla detta till
nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
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Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.
Närvarorätt

11 § Regionråd har rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i
överläggningarna. Nämnden får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge
ledamot av annan nämnd denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning
nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även
anställd i regionen
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som
kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.
Sammansättning

12 § Nämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare.
Ordföranden

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

14 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet
i den mån ordföranden anser att det behövs.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

15 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
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Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens eller annans i
presidiets uppgifter.
Förhinder

16 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan
anställd vid aktuellt kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra.
Ersättares tjänstgöring

17 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen.
Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens
tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in
i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening
antecknad till protokollet.
Jäv, avbruten tjänstgöring

18 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade
majoritetsförhållandet mellan partierna.
Reservation

19 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller
vid omedelbar justering.
Justering av protokoll

20 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Författningssamling för Region Gotland
Reglemente för överförmyndarnämnden

i=örsla till i >* tt i^ye-nente 2016 i :

:

Elektronisk justering får ske, om omständigheterna medger ett säkerställande av
justeringen.
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

21 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Delgivningsmottagare

22 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan
anställd som nämnden beslutar.
Undertecknande av handlingar

23 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden
lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i
förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Detta reglemente träder i kraft den l januari 2017 och ersätter då tidigare reglemente för
överförmyndarnämnden.

Regionstyrelseförvaltningen
Karin Farinder

Ärendenr RS 2016/866
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2017-01-09

Regionstyrelsen

Remissunderlag för ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet i
Region Gotland”
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att uppdra åt regiondirektören att arbeta vidare
med inriktningen om en nedläggning av kultur- och fritidsnämnden och
kultur- och fritidsförvaltningen i enlighet med förslaget i utredningen
”Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland”.

•

Regionstyrelsen remitterar utredningsunderlaget till samtliga nämnder,
varav tekniska nämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, barnoch utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, förutom
regionstyrelsen, bedöms vara direkt berörda av ärendet, med en
remissperiod om 19 januari till 15 mars 2017.

•

Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att, i enlighet med tidplanen,
organisera remissförfarandet under remissperioden, samt hantera fortsatt
process därefter, d v s återkomma till regionstyrelsen med förslag till beslut
utifrån remisshantering och beredning.

Ärendebeskrivning

I samband med budgetberedningen i maj 2016 konstaterades omfattande
besparingsbehov inom Region Gotland (170 miljoner kronor under tre år).
Regionens stora underskott oroar på både kort och lång sikt. Mot bakgrund av
detta skrev Region Gotlands krisgrupp om kultur och fritidsnämndens
verksamhet:
”Kultur- och fritidsverksamheten är, med undantag för ett bibliotek, en frivillig verksamhet.
Gotland har av tradition en bred och välutvecklad kultur- och fritidsservice. I den
ekonomiska situation som råder måste icke obligatoriska verksamheter ifrågasättas.
I slutrapporten från krisgruppsarbetet föreslogs en besparing inom kultur- och
fritidsverksamheten på 20 miljoner kronor år 2017–2019 och därefter

Besöksadress Visborgsallén 19
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ytterligare 20 miljoner år 2020 – 2021. I rapporten konstaterades då att ett
sådant sparbeting är ”mycket omfattande med hänsyn till verksamhetens omsättning och
förutsätter en omorientering av hela Region Gotlands kultur och fritidpolitik”.
I det uppdrag som regionfullmäktige slutligen beslutade om blev sparbetinget
inte fullt så omfattande, men den beslutade besparingen kräver stora
förändringar av Region Gotlands kultur- och fritidsverksamhet. Följande
uppdrag, med utgångspunkt i kultur- och fritidsförvaltningens nuvarande
uppdrag och utbud, blev beslutade:
”Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda en alternativ och mer effektiv politiker- och
förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland. I uppdraget
ingår en genomlysning av åtagande, förutsättningar för alternativa driftsformer, ökad
verksamhetssamordning över förvaltningsgränser samt möjliga organisationsförändringar”
”Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att till budgetavstämningen 2016 återkomma
med ett underlag för nämnden utbud och åtagande kopplat till serviceutredningen”.
”Tillsammans ska uppdragen redovisa förutsättningarna till en kostnadsbesparing relativ
2016 års budget på 15 miljoner kronor under perioden 2017-2019”.
Uppdraget till ledningskontoret
”Ledningskontoret ges i uppdrag att utreda en mer effektiv och samtidigt kostnadsbesparande
politiker- och förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten, som så långt
möjligt bevarar de värden som fastslagits i Region Gotland.
Uppdraget innebär att pröva möjligheten att samordna verksamheten med andra nämnders
åtaganden. Uppdraget innebär också att pröva alternativa driftsformer.
Arbetet ska ske i nära samverkan med kultur och fritidsnämnden och utgå från nämndens
besparingsförslag som kan innebära såväl utbudsminskning som nivåsänkning av standard
på verksamheten.
Uppdraget är en del av det totala uppdraget att spara 170 miljoner kronor 2017 – 2019.
Uppdraget ska bedrivas i projektform och bl.a. belysa aspekterna brukare/medborgare,
ekonomi, samarbetspartners/intressenter. Uppdraget ska också belysa konsekvenser på kort
och lång sikt. Intryck från hur andra kommuner bedriver kultur- och fritidsverksamhet ska
tas med.”
Efter beslut av regiondirektören bestämdes att utredningen inte skulle bedrivas
i projektform, utan som en ensamutredning. Utredningsarbetet är nu slutfört
och en rapport med analys såväl som förslag på förändringar finns
sammanställd. Rekommendationen är att kultur- och fritidsnämnden liksom
kultur- och fritidsförvaltningen läggs ner och att dess verksamheter överförs till
2
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andra nämnder enligt utredningens förslag. Den föreslagna tidplanen är att det
ska ske vid halvårsskiftet 2017.
Utredningen kommer att gå ut på bred remiss för att säkerställa konsekvenser
och möjligheter för respektive nämnd inom Region Gotland, såväl som
konsekvenser i en helhet. Regionstyrelsen och dess förvaltning får här dubbla
roller genom ansvaret att både facilitera remissförfarandet inom andra
nämnder och genomföra den egna remissprocessen.
Remissfrågorna är:
1) Hur påverkar den föreslagna organisationsförändringen nämndens
verksamhet?
2) Hur ser nämnden på den redovisade kalkylen och sparbeting?
3) Hur bedömer nämnden den föreslagna tidplanen?
4) Hur avser nämnden att planera för och sedan ta emot de nya uppgifterna
enligt förslaget?
5) Övriga inspel och synpunkter
Efter inhämtande av remissvar från nämnderna och beredning av dessa så
färdigställer regionstyrelseförvaltningen ett slutligt förslag till beslut och
genomförande av det samma, vilket behandlas på regionstyrelsens
sammanträde 27 april 2017 för senare beslut i regionfullmäktige 15 maj 2017.
I remissförfarandet står tjänstepersoner från regionstyrelseförvaltningen till
förfogande för att stötta i analys- och bedömningsarbetet, inklusive ansvarige
utredare, och det rekommenderas att involvera dessa personer. Remissperioden
föreslås bli mellan 19 januari-15 mars 2017. Då har samtliga nämnder möjlighet
att behandla remissen vid minst ett ordinarie nämndsammanträde.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att det är av stor vikt för det slutgiltiga beslutet för
kultur- och fritidsverksamheten inom Region Gotland, och den fortsatta
processen därefter, att utredningens slutsatser och förslag om tillvägagångssätt
bedöms och kvalitetssäkras i Region Gotlands nämnder.
Det är önskvärt att beredning görs såväl i relation till nämndernas egen
verksamhet, som med hänsyn till en helhet för att undvika att det fattas
suboptimerande förändringsbeslut. Beredningen görs utifrån relevanta faktorer,
vilka kan variera mellan nämnderna, och exempel på faktorer är olika
konsekvenser organisatoriskt, praktiskt och ekonomiskt.
Bedömningen är även att detta remissförfarande för med sig att arbetet i den
fortsatta processen, oavsett beslut, förs en bit på vägen genom ökad förståelse
och förankring.
3
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Beslutsunderlag

Remissunderlaget, d v s utredningsrapporten för ”Framtida kultur- och
fritidsverksamhet i Region Gotland”, bifogas.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Social- och omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
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1
Utredningsuppdrag:
Framtida kultur och fritidsverksamhet i Region
Gotland.
1.1

Bakgrund

I samband med budgetberedningen i maj 2016 konstaterades omfattande besparingsbehov
inom Region Gotland (170 miljoner kronor under tre år). Regionens stora underskott oroar på
både kort och lång sikt. Mot bakgrund av detta skriver Region Gotlands krisgrupp om kultur
och fritidsnämndens verksamhet:
”Kultur- och fritidsverksamheten är, med undantag för ett bibliotek, en frivillig verksamhet. Gotland har av
tradition en bred och välutvecklad kultur- och fritidsservice. I den ekonomiska situation som råder måste icke
obligatoriska verksamheter ifrågasättas.
I slutrapporten från krisgruppsarbetet föreslogs en besparing inom kultur och
fritidsverksamheten på 20 miljoner kronor år 2017 – 2019 och därefter ytterligare 20 miljoner år
2020 – 2021. I rapporten konstaterades då att ett sådant sparbeting är ”mycket omfattande med
hänsyn till verksamhetens omsättning och förutsätter en omorientering av hela Region Gotlands kultur och
fritidpolitik”.
I det uppdrag som regionfullmäktige slutligen beslutade om blev sparbetinget inte fullt så
omfattande. Den beslutade besparingen kräver stora förändringar av Region Gotlands kulturoch fritidsverksamhet. Följande uppdrag blev beslutade:
a) ”Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda en alternativ och mer effektiv politiker- och förvaltningsorganisation för
kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland. I uppdraget ingår en genomlysning av åtagande,
förutsättningar för alternativa driftsformer, ökad verksamhetssamordning över förvaltningsgränser samt möjliga
organisationsförändringar”
b) ”Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att till budgetavstämningen 2016 återkomma med ett underlag för
nämnden utbud och åtagande kopplat till serviceutredningen”.
c) ”Tillsammans ska uppdragen redovisa förutsättningarna till en kostnadsbesparing relativ 2016 års budget på 15
miljoner kronor under perioden 2017-2019”.

Samtidigt fick Regionstyrelsen ett uppdrag att utreda effektivisering av hela Region Gotlands
nämndorganisation.
Utgångspunkten för denna utredning är kultur- och fritidsförvaltningens nuvarande uppdrag
och utbud.

1.2 Syfte
Skapa förutsättningar för en besparing på minst 15 miljoner kronor på verksamhet som idag
organiseras inom kultur- och fritidsnämnden.
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1.3 Uppdrag till ledningskontoret
”Ledningskontoret ges i uppdrag att utreda en mer effektiv och samtidigt kostnadsbesparande
politiker- och förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten, som så långt möjligt
bevarar de värden som fastslagits i Region Gotland.
Uppdraget innebär att pröva möjligheten att samordna verksamheten med andra nämnders
åtaganden. Uppdraget innebär också att pröva alternativa driftsformer.
Arbetet ska ske i nära samverkan med kultur och fritidsnämnden och utgå från nämndens
besparingsförslag som kan innebära såväl utbudsminskning som nivåsänkning av standard på
verksamheten.
Uppdraget är en del av det totala uppdraget att spara 170 miljoner kronor 2017 – 2019.
Uppdraget ska bedrivas i projektform och bl.a. belysa aspekterna brukare/medborgare,
ekonomi, samarbetspartners/intressenter. Uppdraget ska också belysa konsekvenser på kort och
lång sikt. Intryck från hur andra kommuner bedriver kultur- och fritidsverksamhet ska tas med.”

1.4 Tolkning av uppdraget
Efter beslut av regiondirektören skall utredningen inte bedrivas i projektform utan som
ensamutredning av Jan-Olof Henriksson.
Uppdraget till regionstyrelsen/ledningskontoret innebär att utredningen skall föreslå:
1. En mer effektiv och kostnadsbesparande tjänstemannaorganisation
2. En mer effektiv och kostnadsbesparande politikerorganisation
3. Alternativa organisationslösningar för verksamheterna vid nedläggning av förvaltningen
4. Alternativ organisationslösning för den politiska styrningen
Utredningen skall:
5. ske i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen
6. samverka med kultur- och fritidsnämnden
7. utgå ifrån nämndens/förvaltningens besparingsförslag
a. Förslaget kan innebära utbudsminskning
b. Förslaget kan innebära standardsänkning
8. Samverka med berörda förvaltningar inom regionen
9. Intervjua viktiga samarbetspartners/intressenter
10. belysa aspekten brukare/medborgare
11. belysa effekterna för samarbetspartners/intressenter
12. samla intryck från andra kommuner och landsting, men begränsat efter samråd med
regiondirektören.
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13. belysa ekonomin och förslaget skall innebära en sänkning av kostnaderna med minst 15
mnkr i 2016 års prisläge senast vid utgången av 2019.

1.5 Utredningens fasindelning
1.5.1 Fas 1: Kartläggning av KFF/KFN nuvarande organisation, uppdrag och utbud.
Definiera arbetsuppgifterna för KFF olika avdelningar.
Definiera kostnaderna för dessa uppgifter.
1.5.2 Fas 2: Benchmarking, kartlägga några kommuners och landstings/regioners sätt
att lösa motsvarande uppgifter.
Jag har i samråd med regiondirektör Peter Lindvall minimerat denna benchmarking. Region
Gotland är unikt i landet med en kommun som också har ett regionalt kulturansvar. Jag utgår
istället i första hand från tidigare utredningar av KFF verksamhet, verksamhetens egna
synpunkter och funderingar och söker därför optimala lösningar för att bibehålla och samordna
uppdragen med andra förvaltningar och regionledningen. Visst underlag från andra kommuner
finns i tidigare utredningar och hos de ansvariga avdelningscheferna.
En del kunskap har inhämtats via nätet på kommunernas hemsidor.
1.5.3 Fas 3: Analysera alternativa lösningar
Måste arbetsuppgifterna fortsatt lösas? Kan de begränsas?
Kan arbetsuppgifterna flyttas till annan organisation? I så fall hur och till vilken förvaltning?
Finns det olika alternativ?
Kan uppgifter överföras till organisationer utanför RG?
Krävs det politiska beslut i vissa ärenden? Vilka? Hur stor volym ärenden är det? Kan dessa i så
fall lösas av RS eller annan nämnd? Kan delegationen utökas till tjänstemännen?
1.5.4 Fas 4: Vilka besparingar kan uppnås?
Begränsning av uppdrag?
Politisk organisation.
Förvaltningsledning.
Uppgiftslösning
Konsekvensbeskrivning för brukare/medborgare, ekonomi,samarbetspartners/intressenter.
Konsekvenser på kort och lång sikt
1.5.5 Fas 5: Utarbetande av sammanfattande förslag till förändrad organisation.
Eventuella alternativa lösningar för olika uppdrag.
Uppnådd besparingseffekt.
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Bakgrund

2.1 Region Gotlands uppdrag
Region Gotlands huvudsakliga uppdrag är att erbjuda välfärd, service och tjänster av god
kvalitet till boende, besökare och näringsliv.
Region Gotland ansvarar också för utvecklingen av hela Gotland.
Ett riktmärke för allt arbete är region Gotlands vision och visionsmål:
Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt
och fylld av livslust.
Minst 65 000 invånare bor på Gotland
Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet
Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen
Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet
Gotland är en världsledande öregion i miljö- och klimatfrågor

2.2 Det regionala utvecklingsuppdraget
Det regionala utvecklingsuppdraget innebär att leda arbetet med att utveckla Gotland i
samverkan med andra aktörer, att stärka varumärket för att understödja tillväxt, ökad
sysselsättning, ökad attraktionskraft och därmed stärkt välfärd.

2.3 Kultur- och fritidnämndens uppdrag
”Det goda samhället, välfärden och människors förutsättningar för att skapa trygga och bra liv
bygger på många faktorer varav en fundamental del är kulturen (skriften Kulturkonsulenter,
Region Gotland).
”En god upplevelse av fritidsutbudet stärker regionens attraktivitet och varumärke”, lockar fler
till ön och bidrar till regionens utveckling och tillväxt, påverkar livsstil och levnadsvanor och
därmed folkhälsan. (fritidspolitiska programmet).
Regionen/KFN ansvarar för att:
• främja alla människors möjligheter att möta kultur i tätort och på landsbygden
• möjliggöra, särskilt för barn och ungdomar, att möta den professionella kulturens olika
uttrycksformer hos såväl institutioner som fria utövare.
• vara ett stöd för kulturaktörer bland annat gällande nätverk och extern finansiering
• fördela lokala bidrag till kulturen
• öppen ungdomsverksamhet för att möjliggöra för ungdomar (13 – 19 år) att få en trygg
och meningsfull fritid. Genom sin verksamhet bidrar man till att ungdomar förbereds
för vidare steg i livet, till en positiv livsstil och ett gott livsmönster.
• ta tillvara på människors önskemål och engagemang inom fritidsverksamheten och
skapa möjlighet till rekreation och idrott, med särskilt fokus på barn och unga.
• tillhandahålla lokaler och anläggningar (Arenahall, ishallar, idrottsanläggningar, badhus).
Ansvaret innebär skötsel av anläggningar liksom bokning och uthyrning.
• erbjuda mobila anläggningar för uthyrning av bland annat stolar, bord, tält, dusch- och
WC vagnar.
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regionens bad och simverksamhet
fördela kontantstöd till idrott, friluftsliv, idéburna föreningar
fördela drifts och investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar
erbjuda rådgivning/dialog
medverka till att stora evenemang förläggs till Gotland genom att erbjuda infrastruktur
(se ovan) och organisationsstöd.

2.4 Kultur- och fritidsnämndens styrkort
Verksamhetsidé
Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att stärka alla människor och människors livskvalitet,
utveckla samhället och fördjupa demokratin genom att inspirera till möjliga upplevelser, möten,
meningsfull fritid inom kultur- och fritidsområdet.
Strategier
•

Vi prioriterar barn och ungdomar

•

Vi prioriterar egna initiativ för att främja människors inneboende kraft

•

Vi möjliggör delaktighet, samverkan och dialog

•

Vi arbetar för att hela Gotland skall utvecklas till en trygg och attraktiv ö präglad av
jämlikhet och jämställdhet

•

Vi främjar folkhälsa

•

Vi främjar bildning och informellt lärande
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3. Utredarens sammanfattande förslag i januari
2017.
3.1 Allmänt
Förvaltningen har en nettobudget för 2016 på 144,6 mnkr, i det ingår ett sparbeting 2016 på 1,4
mnkr. Intäkterna är ca 40 mnkr. Antalet tjänster är ca 116 och antalet anställda uppgår till ca
131.
Uppdraget är att minska kostnaderna med minst 15 mnkr 2017-2019, utgående ifrån budget
2016. Budgettillskott 2017 för avtal Fårösundsbadet på 1 749 700 och integrationsstöd för
ungdomsverksamheten på 950 000, komplicerar uppdraget.
Nämnden/förvaltningen har fått uppdrag att hitta besparingar med 3 mnkr 2017, 5 mnkr 2018
och slutligen 7 mnkr 2019, totalt 15 mnkr. Nämnden har hösten 2016 fattat beslut om
förändringar inför 2017 som minskar uppdraget på sikt med ca 3,9 mnkr. Av dessa 3,9 mnkr är
400 000 tagna på ungdomsuppdraget som alltså är förstärkt till 2017 med 950 000. Dessa är
inarbetade i utredningens samlade förslag. Inga beslut om framtida besparingar från 2018 ff är
ännu tagna i nämnden. Med det framtvingade beslutet om nedläggning av Romabadet har man
redan klarat 1,3 mnkr av resterande 3,5 mnkr av 2017 års besparing.
Min egen uppfattning är att det finns stor risk att man utarmar flera uppdrag och den egentliga
verksamheten om man inte tar ett större grepp direkt.

3.2 Utgångspunkt för utredningen
Ledningskontoret har fått i uppdrag att finna alternativa lösningar för att kunna spara minst 15
mnkr. Tolkningen är att totala nettokostnaden för 2020 skall vara minst 15 mnkr lägre i 2016 års
prisläge. Dvs besparingarna skall definieras i 2016 års kostnadsläge, med precisering när
besparingen ger verkan. Besparingen motsvarar drygt 15 % av nettobudgeten 102,2 mnkr (exkl
Regionala uppdraget), möjligen en ännu större del. Det är inte möjligt att minska ramen enbart
genom hyvling i uppdragen, man tvingas också att skära bort delar av verksamheten.
Kultur bör vara en del av en regions strategiska och långsiktiga utvecklingsarbete. Kultur har
infallsvinklar på och betydelse för många andra kommunala och icke-kommunala verksamheter:
skola, turism, evenemang, ungdomsverksamhet, näringsliv, hälsa och folkhälsa, utveckling,
stadsplanering.
Kopplingen till näringsliv med utvecklingsarbete, stimulans av kreativa näringar inkl film,
besöksnäring och evenemang blir de mest tydliga vid en organisering på Ledningskontoret/
regionstyrelseförvaltningen/regional utveckling.
Kultursamverkansmodellen bör enligt de flesta inblandade höjas till regional nivå.
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Vidare anser man att kulturen bör hållas samlad i en organisation, gärna tillsammans med
biblioteksorganisationen.
Detta innebär att förvaltningen i så fall blir ännu mindre och detta talar för att förvaltningen bör
avvecklas. Den stora besparingspotentialen finns därför i en nedläggning av förvaltning och
nämnd. Den bör igångsättas snarast då dels förvaltningschefens förordnande går ut inom kort,
dels är två personer av fyra tjänstlediga för att pröva annan anställning. Dessa tjänster bör inte
återbesättas, utan istället avvecklas snarast. Nämnden beslutade i dec -16 att en av tjänsterna
inte skall återbesättas. Den andra befattningshavaren har nu sagt upp sig. Även förvaltningschefen anser att om förvaltningen läggs ned så skall processen göras så snabb som möjligt.
Vid överflyttningar av uppdragen till andra förvaltningar kommer naturligt en översyn att göras
som ytterligare kommer att på sikt minska kostnaderna genom naturlig avgång då delar av
uppdragen i samordning kommer att kunna lösas av färre personer. För att påskynda denna
process bör i samband med överflyttning av uppdraget också ett sparbeting läggas.

3.3 Personer/funktioner som är intervjuade
Inom regionen:
Presentation/diskussion på RSau
Presentation/diskussion på möte med ekonomiutskott inom KFN
Presentation av översiktligt förslag i KFN
Regionråd Meit Fohlin
Ordf i KFN, Filip Reinhag
Regiondirektören Peter Lindvall
Chefen för UAF, Anders Jolby
Chefen för TKF, Patric Ramberg
Chefen för SOF, Marica Gardell
Chefen för KFF, Maria Modig Avdcheferna Björn Ahlsén, Marie Flemström, Åsa Ingmansson,
strateg Catrine Wikström, Enhetschefer mfl, KFF, Patrik Vesterlund anläggningar, Anders
Holstensson, ungdom, Göran Skoghage, kvalitetssamordnare, ekonom Anne-Marie Karlsson
Chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen, Johan Åberg, enhetschef alkohol o livsmedel,
Anders Buskas
LK, Lotten von Heijne tidigare delaktig i utredning om KFF, regionjurist Patrik Pettersson.
Försörjningschef Per-Eric Edlund,
SF, förvaltningschef Karolina Samuelsson, Ronny Larsson, logistikchef
Externt
Chefen för Länsteatern, Thomas Sundström
Chefen för Gotlands Museum, Lars Sjösvärd
Chefen för Gotlandsmusiken, Dag Franzén
Gotlands Idrottsförbund, ordf Mats Ladebäck och Bo Ronsten.
Gotlands hembygdsdistrikt, Kulturarvskonsulent Annika Adolfsson, ordf Rune Melin, vice ordf
Kjellåke Nordström.
Gotlands bygdegårdsdistrikt, ordf Åke Ekström och styrelsen.
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3.4 Förvaltningens nuvarande organisation

Nämnd
Förvaltningschef
aKultursamverkansmodellen

öFritidsavd
Föreningsservice

Administration

Biblioteksavd
Utvavd

Kultur &
ungdomsavd
Kulturavd

Film på G

Enhetschef Enhetschef Enhetschef Enhetschef Enhetschef Enhetschef
Bad Anläggningar Almedalsbibl landsbygden ungdom ungdom
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3.5 Konkreta förslag till organisation och ekonomisk effekt
1. Kultur- och fritidsnämnden, verksamhet 113, läggs ned 30/6 2017. Besparing 613 000.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen läggs ned 30/6 2017. Ledning, verksamhet 301, Årlig
besparing; 1 171 000
3. Admavd, verksamhet 302-306. Årlig besparing från 2018 3 198 000 Skr.
4. Avdelningschefstjänsterna för fritidsavdelningen, ansvar 1603 (-733),
biblioteksavdelningen, ansvar 1610, (-680) och Kultur- och ungdomsavdelningen,
ansvar 1613 och 1620, (-650) liksom tjänsten som regional kulturstrateg, verksamhet
319, (-612), avvecklas, Besparing från 2018: 2 887 000.
5. Besparingar enligt nämndsbeslut nov-16, BAC, konstskolan, ökad intäkt bad, årlig besp
450 000.
6. Budget- och skuldrådgivningen, verksamhet 2941, flyttas till Ledningskontoret/serviceförvaltningen. Idag utförs den av SF på uppdrag av KFF.
7. Myndighetsutövningen avseende tillstånd enligt lotterilagen, dvs lotteritillstånd, flyttas
till Samhällsbyggnadsförvaltningen alternativt Regionstyrelseförvaltningen.
8. Fritidsavdelningen, ansvar 1605-1607, 1627, 1628, (utom bidragsdelarna, handläggare
bidrag, ansvar 1604,verksamhet 366, stöd till fritidsverksamhet, ansvar 1628, verksamhet
366, stöd till fritidsverksamhet), flyttas till Teknikförvaltningen.
a. Badverksamheten reduceras med avveckling av Romabadet, ansvar 1606,
verksamhet 3626, i enlighet med KFN beslut, Årlig besparing från 2017;
1 300 000 Skr.
b. Regionägda anl drift, beslut i KFN, 50 000.
c. Regionägda anläggningar ges ett sammanlagt sparbeting på 2 800 000, infriat
före 2019 års utgång.
d. Stöd till fritidsverksamhet, verksamhet 366, sammanlagt 15,3+0,6, flyttas till
regionstyrelseförvaltningen. Verksamheten föreslås minskas med 1 000 000,
varav bidrag till studieförbund 100 000 enligt KFN beslut.
9. Biblioteksavdelningen, ansvar 1610, avvecklas och verksamheten bildar tillsammans
med kulturavdelningen och det regionala kulturuppdraget en ny avdelning inom
regionstyrelseförvaltningen.
a. Besparingar enligt beslut i KFN, bl a avvecklas patientbiblioteket på Visby
lasarett tillsammans med övriga besparingar ger det en årlig besparing på
891 000.
b. Biblioteksorganisationen ges ett sparbeting att nå före 2019 års utgång
på ytterligare 2 800 000.
10. Ungdomsavdelningen avvecklas och enheterna med enhetschefer, ansvar 1620-1623,
flyttas i sin helhet till Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, företrädesvis till
kulturpedagogiskt centrum alternativt under gymnasie- vuxenutbildningsavdelningen.
a. Besparing 2017, KFN beslut, 400 000+ avdchefstjänsten, 50%, 380 000/år.
b. Ytterligare besparing från 2019, 200 000. I uppdraget ingår att pröva
möjligheterna att idrottsrörelsen på de större orterna tar ett större ansvar för
ungdomsgårdarna, eller hitta andra arbetsformer för att möta besparingen.
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11. Kulturavdelningen avvecklas och verksamheten, ansvar 1613-1617, flyttas till
Ledningskontoret/Regionstyrelseförvaltningen och bildar tillsammans med regionala
kultursamverkansmodellen och biblioteksverksamheten en ny avdelning.
Avdchefstjänsten, 50%; 379 000 avvecklas.
a. Tillkommande kostnad en Kultur/bibliotekschef ca 830 000, 1-2
mellanchefer/handläggare, ca 1 300 000, kultur- och fritidsutskott ca 100 000; en
fritidskonsulent ca 500 000+2 630 000.
b. Medel för att åstadkomma besparingar längre fram, + 1 500 000, 2017-2019.
12. Årsvis besparing: 2017; 4,1 mnkr, 2018 och 2019; 9,2 mnkr, från 2020; 15,0 mnkr.
13. Total besparing netto vid 2020 års start; 15 030 000.
14. För politisk ledning av kulturen ses fyra alternativ:
a. ett kultur- och fritidsutskott inrättas ur regionstyrelsen som bereder kultur- och
fritidsärenden och har delegation på beslut av mindre dignitet.
b. en kultur- och fritidsberedning inrättas under regionstyrelsen som bereder
samtliga ärenden inför beslut i RS
c. regionstyrelsen behandlar alla ärenden själv
d. ett kultur- och fritidsberedning skapas under regionfullmäktige.

Sammanfattande besparingar 2017
Ca 4,1 mnkr. Direkta besparingar, ej återbesättning 2 tj adm, KFN-beslut.

Sammanfattande besparingar 2018
Ytterligare ca 5,1 mnkr, avdchefer, strateg, 2 tj adm. Minskning stöd till föreningar mm. Beting
samordningseffekt bidragshantering. Återbesättning ledning ny organisation.

Sammanfattande besparingar 2020 ff
Ytterligare ca 5,8 mnkr, beting samordningseffekt omprioriteringar, region-,föreningsägda
idrottsanläggningar, ungdomsverksamhet. Fortsatt neddragning bibliotek.
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Sammanfattande förslag till besparingar vid utgången av 2019 (ca)
•
•
•
•
•
•
•
•

Förvaltningens avveckling
Tillkommande kostnader
Regionägda idrottsanläggningar
Biblioteksorganisationen
Ungdomsavdelningen
Stöd till föreningslivet
BAC, konstskolan
SUMMA

- 7,9 mnkr
+ 2,7 mnkr
- 4,1 mnkr
- 3,7 mnkr
- 0,6 mkr
- 1,0 mnkr
- 0,4 mnkr
- 15,0 mnkr

Besparingar mm inom KFF/KFN verksamhet 2017-2019.
Avser inte årlig ny besparing, ack i fh till 2016

Besparing
KFF/KFN budget 2016
Förstärkningar till nämnden fr 2017
Ungdomsverksamhet
Justerad budget 2016 som utgpkt
1 Nämnden läggs ned 06-30
2 Förvaltningen läggs ned 06-30
ledning
3 Adm avd
4 Avdcheferna kultur,fritid,bibl,strateg
5 BAC, konstsk, badavg
KFN
6 Romabadet försvinner
KFN
7 Regionägda idrotts anl
KFN
8 Regionägda idrotts anl
beting
9 Föreningsstöd gemensamt
10 Biblitoteksorganisationen
KFN, beting
11 Ungdomsavd
KFN, beting

Summa

950000 950000
950000
950000
145550000 145550000 145550000 145550000
-306000
-585000
-493000
-450000
-1300000
-50000

-613000
-1171000
-3198000
-2886635
-450000
-1300000
-50000

-613000
-1171000
-3198000
-2886635
-450000
-1300000
-50000

-100000
-691000
-400000

-1000000
-891000
-400000

-1000000
-891000
-400000

-613000
-1171000
-3198000
-2886635
-450000
-1300000
-50000
-2800000
-1000000
-3691000
-600000

-4375000 -11959635 -11959635 -17759635

Kultur/fritidsutskott/beredning
Kulturchef anställs
2 mellanchefer/handl
En fritidskonsulent tillkommer

Summa
Satsningar för att spara på sikt

2017
2018
2019 2020 ff
144600000 144600000 144600000 144600000

50000
250000

100000
830000
1300000
500000

100000
830000
1300000
500000

100000
830000
1300000
500000

-4075000 -9229635 -9229635 -15029635
Invest?

Angivet sparkrav ifh t 2016 justerad bg

1500000

1500000

1500000

-15029635
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3.7 SWOT-analys avseende föreslagen organisation:

Styrkor
•
•
•
•
•
•
•
•

Tydliggör framförallt kulturverksamheten
Möjliggör bättre samordning av regional och primärkommunal kultur
Lyfter fram kulturen som en viktig tillväxtfaktor
Kultur och fritidsfrågorna lyfts till regionstyrelsens bord
Ungdomsverksamheten till BUN/GVF samlar ansvaret för barn- och ungdom från tidig
ålder och in i vuxenlivet
Drift av anläggningar samlas i en förvaltning TKF, hög samordnings effekt
Förslaget innebär en snabb omställning som tidigarelägger besparingar
Besparingarna drabbar kärnverksamheterna i mindre omfattning

Svagheter
•
•
•
•

Risk att samlad kompetens försvinner
Risk att kultur- och fritidsfrågorna marginaliseras
Risk att områdeskunniga politiker inte har en plattform för dessa specifika frågor
Risk att frågorna ”drunknar” då RS får fler frågor att hantera

Möjligheter
•
•
•
•
•
•

Kulturens roll som tillväxtfaktor ökar
Samverkan med regional utveckling ökar
Rationaliseringsmöjligheterna ökar
Bättre samarbetsmöjligheter för ungdomssidan mot elevhälsan, kulturskolan och
folkhögskolan
Bättre samarbete med Arbetslivsenheten
Behåller mer resurser för kärnverksamheterna

Hot
•
•
•
•
•
•

Sämre service till berörda organisationer
Sämre kvalitet i arbetet
Enbart förvaltande organisationer
Enheterna ”försvinner” i större organisationer
Att fritidsledarnas uppdrag förändras till det sämre
Att ungdomsgårdarnas lokaler försämras

Hur möter vi svagheter och hot?
• Kultur- och fritidsutskott/beredning under RS, politiker från KFN, chefstjänstemän
och institutionschefer med i en beredning?
• Höjning av delegation till tjänstemän?
• Säkrar att uppdragen går över till ny förvaltning
• Reglementen skrivs om
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3.8 Interna konsekvenser:
1. Den administrativa personalen i staben inklusive förvaltningschefen avvecklas.
Förvaltningschefens förordnande går ut våren 2017, Informatören och
verksamhetscontrollern är tjänstlediga 6 mån, från 1/9 resp 1/12 2016 för att pröva
andra jobb. Controllertjänsten är indragen enligt beslut i nämnden i dec -16.
Informatören har också sagt upp sig nu. Detta talar för snabb avveckling.
2. Tjänsterna återbesätts inte, FC förordnande förlängs till 30/6 2017, med uppdrag att
fullfölja nedläggning av förvaltningen och säkerställa att uppgifter inte faller mellan
stolarna och förs till rätt ny organisation och att inledda projekt omhändertas på lämplig
plats i ny organisation.
3. Nämndsekreteraren, liksom ekonomen och strategen sägs upp med sista arbetsdag
2017-06-30, alternativt omplacering. Räknar tv med kvarstående kostnader 2017 ut.
4. Avdelningscheferna och strategen sägs upp. Nya tjänster utlyses eventuellt beroende på
hur de olika delarna placeras, kan innebära omplacering av avdelningscheferna till ev
enhetschefsjobb eller avveckling. Räknar tv med kvarstående lönekostnader 2017 ut.
5. En kultur- och biblioteksavdelning inrättas på Ledningskontoret med en kulturchef
underställd regiondirektören. Under kulturchefen inordnas den regionala
kultursamverkansmodellen och de primärkommunala kulturfrågorna samt
biblioteksverksamheten. Här behövs medel för anställning/omplacering av personal.
6. Ett kultur- och fritidsutskott, alternativt en beredning bildas under Regionstyrelsen,
detta/denna hanterar även övergripande stödet till fritidsverksamheten inklusive
bidragsfrågorna. Ett utskott kan delegeras att fatta beslut i RS namn. Alternativt inrättas
en kulturberedning under fullmäktige. Delegationsnivåerna bör övervägas att höjas för
tjänstemännen i syfte att minska belastningen på RS.
7. Reglementen och delegationsordningar måste omformuleras till samtliga berörda
nämnder/förvaltningar.
8. Styrmodellen för det regionala kulturuppdraget måste anpassas till den nya
organisationen. Se separat utredning längre bak i denna utredning.
9. Begränsningen av stöd till idrottsanläggningar innebär hårda prioriteringar för att satsa
på de viktigaste, mest utnyttjade regionägda anläggningarna. Här behövs också nya
medel för att skapa förutsättningar för besparingar längre fram.
10. Ytterligare besparingar kan sannolikt göras längre fram i tiden i de nya organisationerna,
bl a på vaktmästarsidan. Dessa reduceringar läggs som beting i de nya organisationerna,
och kan sannolikt verkställas med naturlig avgång.
11. En tydligare struktur för anläggningar skapas då en större del av driften av Regionens
fastigheter och anläggningar samordnas under samma förvaltning. En del insatser görs
2017-2019 för att på sikt klara sparbetingen.
12. Mer av myndighetsutövningen samlas på samma ställe. Alkoholtillstånd och
lotteritillstånd t ex kommer ev till samma avdelning. Dock kan det övervägas om
regionstyrelseförvaltningen skall hantera frågorna, då det formella beslutet om
alkoholtillstånd ligger på RS.
13. All bidragshantering samlas på ett ställe, regionstyrelseförvaltningen.
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14. Alla anläggningar/lokaler driftas inom samma förvaltning, Teknikförvaltningen.

3.9 Externa konsekvenser
1. Gotlands idrottsförbund, Mats Ladebäck och Bo Ronsten, är intervjuade och ser förstås
problem med att det blir neddragningar, men stödjer förslaget att minska
administrationen så mycket som möjligt till förmån för att kunna behålla så mycket
verksamhet som möjligt. Man vill delta i en förändring av dagens system med bidrag till
föreningsägda idrottsanläggningar, där man anser att systemet med avtal gör det
orättvist. Man är också beredd att diskutera samarbeten kring övertagande av
idrottsanläggningar och ungdomsgårdar. GIF vill också mer aktivt bli en del i
friskvårdsarbetet på Gotland, t ex med Fysisk Aktivitet på Recept. Man ser ett starkt
behov av en idrottskonsulent, som många kommuner har. Man är beredd att dela på
lönekostnaden för en sådan.
2. Fårösundsbadet kan eventuellt på sikt tvingas läggas ned och det kan förstås upplevas
negativt av befolkningen. Dock är beläggningen idag ganska låg. Hur tänker man göra i
Roma om badet säljs och ny aktör tar över driften? Besked till tänkt köpare i nov
innebär att Regionen tagit ställning till att driften av bad inte kommer att subventioneras
vid en ev försäljning.
3. Bidragsverksamheten totalt måste minska, det utgår idag bidrag med 15,3 mnkr,
exklusive kulturbidragen, minskningen bör bli åtminstone 1,0 mnkr. Föreningsägda
idrottsanläggningar bör också få minskade bidrag, vissa anläggningar skall kanske inte ha
några bidrag alls. Detta kommer säkert att föranleda synpunkter och skriverier i media.
Detta är beslut som tas senare och ligger i betinget. Detta kan medföra synpunkter från
drabbade föreningar och uppmärksamhet i media. Exakt hur dessa besparingar skall tas
ut är ett senare beslut i regionstyrelsen.
4. Några bibliotek försvinner kanske och detta kommer säkert att innebära synpunkter
från befolkningen, men regionen måste prioritera och satsa på de tidigare beslutade
serviceorterna och/eller hitta nya arbetsformer. Regionen har även efter denna
förändring ett utbud som vida överstiger de flesta kommuner och långt över lagkravet.
Utlåningen sjunker stadigt och detta måste man ta hänsyn till. Bokbussen kan få utökat
uppdrag. Man bör också se över möjligheterna att starta ”meröppna” bibliotek. Detta
kräver dock mindre investeringar i modern teknik. Detta är beslut som kan tas senare
och ligger i betinget.
5. Kulturen som tillväxtfaktor lyfts fram då verksamheten flyttas till
Regionstyrelseförvaltningen och en kulturchef tillsätts.
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6. Bidragsverksamheten, oberoende om det är kommunal, regional, statlig eller EU där
Regionen är inblandad hålls samman och det blir en ingång till Regionen för
bidragssökande
7. Filmfonden och Film på Gotland kommer organisatoriskt nära varandra.

Ledningskontoret
Jan-Olof Henriksson

2017-01-10

20

3.10 Politisk styrning
Utdrag ur 6 kap. kommunallagen
Utskott och nämndberedningar
20 § Fullmäktige får bestämma att en nämnd skall ha ett eller flera utskott.
Om fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma att utskott skall
finnas.
21 § Av 33 § framgår att en nämnds beslutanderätt får delegeras till ett utskott. Ett utskott kan
också ha till uppgift att bereda nämndens ärenden.
Delegering av ärenden inom en nämnd
33 § En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos
kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp
av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34 §. En gemensam nämnd får även under samma
förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen
att besluta på nämndens vägnar. Lag (1997:550).
34 § I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt, och
4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
22 § En nämnd skall välja utskott bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. Därvid skall
föreskrifterna i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt tillämpas.
En nämnd får i övrigt tillsätta de nämndberedningar som behövs.
kommentar: då krävs inte att ledamöterna är ordinarie eller ersättare i nämnden. Inte heller att
ledamöterna enbart är politiker. En kulturberedning skulle med fördel kunna innehålla såväl
politiker som cheftjänstemän och institutionschefer.
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3.10 Vad talar för nedläggning av förvaltning och nämnd?
•

•

•
•

•
•
•

Kultursamverkansmodellen bör enligt de flesta inblandade höjas till regional nivå.
Dessutom anser man att kulturen bör hållas samlad i en organisation gärna tillsammans
med biblioteksorganisationen. Detta innebär att förvaltningen i så fall blir ännu mindre
och detta talar för att förvaltningen bör avvecklas.
Besparingskravet är förhållandevis högt, ca 10 % av totalbudgeten, men i praktiken ca
15 % då det regionala uppdraget är ca 42 mnkr, varav staten står för ca 22 mnkr. Varje
besparing inom detta område kostar dubbel besparing. För att påverka så lite som
möjligt av den egentliga kärnverksamheten bör därför så mycket administration som
möjligt avvecklas först.
Förvaltningen är redan den minsta i regionen.
Nämnden sammanträder 8 ggr/år och behandlar/sammanträde i snitt högst 5 specifika
kultur- eller fritidsärenden. Dessa ärenden kan sannolikt hanteras på marginalen i andra
nämnder, särskilt om man inrättar någon form av beredning/utskott under
regionstyrelsen.
Flera av verksamhetsområdena har naturliga alternativa placeringar där även ytterligare
samordningar och effektiviseringar på sikt är möjliga.
Tidigare utredningar har egentligen pekat åt samma håll, men av olika anledningar har
man då inte tagit beslut om nedläggning.
Synpunkter från intressenter antyder tydligt att man upplever förvaltningen byråkratisk
och att man skapar mycket internt arbete i ”onödan” för att motivera sitt varande.

3.11 Vilka argument talar för föreslagen organisationslösning?
•

•

•

•

•

Bibehållande av sammanhållen kulturorganisation med både regional och
primärkommunal kultur förordas av samtliga inblandade, liksom synpunkten att
kultursamverkansmodellen måste lyftas till regional nivå. Filmfonden och Film på
Gotland hamnar nära varandra organisatoriskt.
Ungdoms/fritidsgårdarna kan med fördel inordnas i UAF där en naturlig koppling finns
till att ”hantera” ungdomarna även på fritiden, liksom en koppling till arbetslivsfrågor
och vuxenutbildningen, främst folkhögskolan. En röd tråd skapas från barnsben och
vidare in mot vuxenlivet.
Idrottsanläggningarna kan med fördel inordnas i TKF, då TKF ändå är inblandade i
anläggningarna idag. En rationalisering på sikt är möjlig med samordning av övriga
vaktmästarfunktioner i TKF.
Hantering av bidragen kan med fördel samordnas med Regional utveckling på
Regionstyrelseförvaltningen där man idag har mycket kunskap om bidrag i andra
former, en fördel att ha allt samlat för en bättre helhetsbild.
Biblioteksorganisationen är också en viktig kulturplattform och bör därför, enligt de
flestas åsikt, samordnas med kulturen istället för skolan. Det som talar mot UAF är de
stora skillnaderna i uppgifter, öppettider, tillgänglighet och utbud mellan skolbibliotek
och folkbibliotek.
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3.12 Beslutsprocessen vid nedläggning.
•
•
•
•

•
•
•

Rapporten lämnas till regiondirektören för beslut om förslaget, med ev justeringar, skall
fullföljas.
Underlag för inriktningsbeslut i regionstyrelsen tas fram.
Underlag för remissbehandling i mottagande nämnder/förvaltningar tas fram.
Rapportens organisationsförslag, med eventuella justeringar, skrivs om av
ledningskontoret till beslutsunderlag för regionstyrelsen innehållande:
o Förslag till beslut om avveckling av förvaltningen
o Förslag till beslut om avveckling av nämnden
o Förslag till beslut om de olika organisationslösningarna för verksamheterna
inklusive beslut om omfördelning av ekonomiska resurser.
o Remissvar från mottagande nämnder/förvaltningar.
Regionstyrelsen upprättar förslag till fullmäktige för beslut.
Fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget och uppdrar åt RS att fullfölja avvecklingen
och omfördelningen av resurserna.
RS delegerar till RD att verkställa avvecklingen.

3.13 Verkställighetsplan.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Rapporten lämnas i januari 2017.
Beslut om fortsatt process tas av regiondirektören.
Inriktningsbeslut tas av regionstyrelsen i januari.
Regiondirektören inleder samverkan med facken avseende förberedande av
uppsägningar av ledningspersonal, varsel, orgförändring mm.
Regiondirektören beslutar om personella förändringar inför beslut om avveckling,
Efter inriktningsbeslut om verkställighet av regionstyrelsen sker remisshantering av
beslutet ske med berörda nämnder/förvaltningar innan förslaget går till regionstyrelse
och fullmäktige för slutligt beslut.
Beslut tas i regionstyrelsen i april och i fullmäktige i maj.
Nya/kompletterande reglementen för övertagande nämnder/förvaltningar upprättas.
Regionstyrelsen får i uppdrag av fullmäktige att fullfölja föreslagen
organisationsförändring.
Regiondirektören fattar på uppdrag av RS nödvändiga verkställighetsbeslut.
Förvaltning och nämnd avvecklas 2017-06-30
Verksamheterna och kvarstående medel övertas av mottagande förvaltningar 2017-0701.
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Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag,
ekonomi, organisation och utbud
Bakgrund

2009 beslutades om en intern utredning om möjligheterna och förutsättningarna att
samordna Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag med andra förvaltningar.
2011/2012, 2011-06-20 Bidragsöversyn
”Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) gjorde en bidragsöversyn senast 2005/2006.
Lokalstöden ingick inte i den översynen. KFF har ungefär 15-20 olika stöd till ca sex
olika föreningstyper/ grupperingar av föreningar. Samhället utvecklas i snabb takt och
för att stöden skall vara aktuella för medborgarna och medborgarnas nya behov och
rutiner behövs en översyn göras.”
2013 genomförde Skandinaviska utvärderingsinstitutet en utredning om Region
Gotlands samlade stöd till föreningslivet.
2015-16 gjordes en utredning avseende det regionala kulturuppdraget.
Dessa utredningar är del i underlaget i denna utredning. Delar av materialet är inklippt i
rapporten. I vissa fall med kompletterande upplysningar pålagda av utredaren, dessa är i
vissa fall markerade med kursiv stil.
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4.2 Förvaltningsledning och nämnd
Förvaltningen är underställd en Kultur- och fritidsnämnd som är utsedd av Regionfullmäktige.
Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare och sammanträder sedan 2013 ca 6 gånger/år,
3 på våren och 3 på hösten. 2016 och framåt är planen att sammanträda 8 gånger. Nämnden har
en sekreterare och har eget diarium vilkas kostnader tillkommer.
Kostnaderna för den direkta politiska verksamheten är: 613 000 Skr. Den innefattar arvoden
och ”kaffepengar”.
Förvaltningen leds av en Förvaltningsdirektör, 1,0 tjänst. Förordnandet utgår våren -17.
Kostnad 1 171 000 Skr.
Dessa kostnader kan helt avvecklas om förvaltningen läggs ned.
4.2.1 Utredarens förslag

Mitt förslag är avveckling av ledningen och nämnd från 2017-06-30. För att nå effekt av
besparingarna redan 2017 bör man agera snabbt.
Besparing totalt 1 884 000 på årsbasis.

4.3 Administrativa avdelningen
Nämnd-/utredningssekreterare
Ekonom
Kvalitetssamordnare (tjl 161201—170530)
Informatör/kommunikatör(tjl 160901—170228)
Totalt 4,0 tjänster
Avdelningen, som är en stabsavdelning, är sekretariat och kansli för kultur- och fritidsnämnden,
samt är samordnande för övergripande frågor inom ekonomi, kvalitet och kommunikation.
Avdelningen handhar ekonomi-, kvalitets-, kommunikations-, personal- och lönefrågor, delar av
de gemensamma IT-frågorna och tillstånd enligt lotterilagen.
Kostnaderna för den administrativa avdelningen är: 4 374 000
Personalkostnader: 2 155 000
Lokalkostnader 1 401 000
Avtal med SF: 513 000.
Personalkostnaderna och del av hyreskostnaderna för de rum som tomställs då
administrationen försvinner, ca 600 000 kan räknas in i besparingen från 2018. Rummen finns
dock kvar och Regionstyrelsen övertar ansvaret vid avveckling av förvaltningen.
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4.3.1 Utredarens förslag

Mitt förslag är avveckling av förvaltningen som innebär avveckling av administrativa
avdelningen. Två av medarbetarna är tjänstlediga för att pröva annat arbete, varav en utanför
region Gotland. Ytterligare ett skäl att agera snabbt, innan tjänsterna återbesätts.
Besparing totalt 3 198 000 på årsbasis.

4.4 Kultursamverkansmodellen
Nämnden/förvaltningen administrerar det Regionala kulturuppdraget som är ett
Landstingsuppdrag.
Det som särskiljer Region Gotland från andra kommuner är att Gotland är både region och
kommun i ett, vilket gör att det är lätt att blanda ihop vad som är vad. Gränsen mellan de båda
är dessutom mycket diffus. Efter beslut i inför bildandet av region Gotland är den regionala
kulturen underställd Kultur- och fritidsnämnden. Bakgrunden är Gotlands litenhet och att man
såg KFN som den facknämnd som hade bäst möjlighet att vara uppdaterad i kulturfrågor. Den
modellen har ifrågasatts för otydlighet i rollerna för KFN och RS. En utredning tillsattes 2015
för att utreda rollerna och resultatet av den finns i bilaga 1. Kortversion nedan.
För det Regionala kulturuppdraget, enligt kultursamverkansmodellen, erhöll Region Gotland för
år 2016; 22 600 000 kr från staten och regionen själva bidrog med 19 425 849 kr, vilket ger
fördelningen att den statliga delen står för 53,78 % och den regionala delen 46,22 %.
Uppdraget i kultursamverkansmodellen går ut på att regionens politiker har rätt att, inom vissa
ramar, fördela medlen utefter "lokala variationer och prioriteringar". Dock måste de nationella
kulturpolitiska målen uppnås och det finns en förordning som reglerar vilka områden de statliga
medlen får gå till.
De personer/funktioner inom KFF som berörs av den regionala
kulturen/kultursamverkansmodellen är:
•
•
•
•
•
•

regional kulturstrateg 100 %.
50 % verksamhetsledare Film på Gotland,
50 % filmkonsulent (Film på Gotland är en av totalt fem regionala kulturinstitutioner
och en av två som är in house) + övriga anställda på Film på Gotland
biblioteksutvecklare Länsbiblioteket (den andra av våra två regionala
kulturinstitutioner som är in house)
danskonsulent (den andra av två konsulenter som är in house).
Övriga 6 konsulenter har externa kulturinstitutioner, (se nedan, som huvudmän.)

I övrigt finns tre externa regionala kulturinstitutioner, Gotlands Museum, Gotlandsmusiken
och Länsteatern på Gotland, som får delar av sina verksamhetsmedel via
kultursamverkansmodellen.
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Gotlandsmusiken är också en stiftelse som i sin helhet är underställd regionfullmäktige, men
finansieras via kultursamverkansmodellen och egna intäkter.

4.4.1 Länsteatern
Länsteatern är en del av det Regionala kulturuppdraget och får idag stöd med 8 612 tkr, varav
hyra för lokalen med 852 tkr.
Länsteatern har en styrelse med tre politiskt tillsatta ledamöter och representanter för Gotlands
bildningsförbund, Gotlands teaterförening, Länsteaterns Vänner och Länsteaterns personal.
Länsteatern på Gotland består av en fast kärna, men till den fasta personalens hjälp finns ett
flöde av projektanställda medarbetare som varierar beroende på vad teatern producerar och tar
in för gästspel.
Länsteatern på Gotland drivs av en ideell förening, och har funnits sedan 1995. Då fick den fria
gruppen Bryggeriteatern, som varit verksam sedan slutet av 1970-talet, länsteateruppdraget.
Sedan dess är teaterns verksamhet, scen och administration inrymd i en vacker f d kyrka från
förra sekelskiftet, belägen innanför den södra delen av Visby ringmur.
Länsteaterns uppdrag är att producera professionella produktioner för barn, unga och vuxna,
med barn och unga som prioriterad målgrupp. Vidare att varje år få till stånd ett antal gästspel
genom inhyrda professionella enskilda aktörer.
Länsteatern strävar efter att stå för ett varierat utbud och kunna erbjuda publiken angelägen och
engagerande scenkonst med lokal förankring. De arbetar också med uppsökande
föreställningsverksamhet, där de vill ge alla gotlänningar möjlighet att få uppleva teater oavsett
om det sker i i en bygdegård, skola, utomhus eller på egen scen i Visby innerstad.
Varje år tar Länsteatern emot gästspel från övriga landet samt producerar egna föreställningar
för barn, unga och vuxna. De senaste åren har samarbetet med GotlandsMusiken
(Länsmusiken) intensifierats, och resulterat i ett stort antal samproduktioner och gemensamma
projekt.
Sedan 2013 innehar Länsteatern även länsdansuppdraget, vilket bl a innebär att producera
professionella dansföreställningar samt att ta emot gästspel. Det övergripande målet med
dansen är detsamma som med teaterverksamheten; att nå ut till så många gotlänningar som
möjligt och engagera dessa, samt att skapa föreställningar med lokal förankring och globalt
anspråk. I arbetet med det nya dansuppdraget är det oerhört värdefullt att vara en medpart i
Dansnät Sverige, och därigenom få möjlighet att ta emot såväl nationella som internationella
gästspel inom danskonsten. Länsteatern på Gotland är en part i Dansnät Sverige sedan 2013.
Länsteatern har ökat sin publik från ca 9000/år för några år sedan till ca 20000 besökare idag.
Arbetar över hela Gotland med uppsättningar på Länsteatern i Visby och bygdegårdarna runt
om på ön.
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4.4.2 Gotlands musikstiftelse
Gotlandsmusiken är en del av det Regionala kulturuppdraget och får idag stöd med 13 244 tkr.
Gotlands Musikstiftelse har en politiskt tillsatt styrelse med 7 ledamöter.
Gotlands musikstiftelse, GotlandsMusiken bildades 1998 och har Region Gotland som
huvudman. Gotlandsmusiken är länsmusiken på Gotland. Verksamheten finansieras med
statligt och regionalt stöd samt egna intäkter från försäljning av konserter.
GotlandsMusikens uppdrag är att värna och utveckla ett rikt musikliv på hela Gotland i
samarbete med andra musikgrupperingar, artister och arrangörer. Musik för och med barn skall
prioriteras. GotlandMusiken gör ca 300 framträdande per år av vilka drygt hälften är för barn
och ungdom. Framträdanden görs såväl vid besök på förskolor som vid stora offentliga
konserter.
GotlandsMusiken är en professionell musikinstitution. Den konstnärliga personalen är
organiserad så att GotlandsMusiken kan erbjuda en mycket stor genrebredd och därmed ett
stort musikutbud.
GotlandsMusikens ensambler är GotlandsMusikens blåsorkester, Storband, Brass, Jazzkvartett
samt Gotlands blåsarkvintett.
GotlandsMusiken är också huvudman för Gotlands Sinfonietta, en stråkensamble bestående av
både professionella musiker och amatörer. Sifoniettan är ett samarbete med Uppsala
Universitet, Campus Gotland, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, inkl Kulturskolan i
region Gotland, Musikaliska Sällskapet och Tonsättarskolan.
Har samarbete med många olika aktörer på Gotland, har ca 35000 lyssnade/år på sina olika
framträdanden.

4.4.3 Gotlands Museum
Gotlands museum är en del av det Regionala kulturuppdraget och får idag stöd med 16 445 tkr.
I detta ingår en konstkonsulent. Museet har en kostnadsmassa 2016 på knappt 35 mnkr.
Gotlands Museum bildades 22 maj 1875 av Föreningen Gotlands Fornvänner och gick då under
namnet Gotlands Fornsal. Fornsalen är idag namnet på det kulturhistoriska museet.
År 1880 flyttade man in i den sal som idag visar bildstenar – Bildstenshallen. Numera tillhör
hela kvarteret Föreningen Gotlands Fornvänner.
Gotlands Museum är en ideell näringsdrivande förening och ägs av Föreningen
Gotlands Fornvänner som är en ideell förening med strax under 3000 medlemmar. Styrelsen
består av representanter från Föreningen Gotlands Fornvänner, Region Gotland och
Länsstyrelsen med landshövdingen som ordförande.
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Gotlands Museum är ett av Sveriges 24 länsmuseer som får bidrag av stat och region.
Föreningen Gotlands Fornvänners styrelse är högsta bestämmande organ.
Gotlands Museum har mellan 50 och 70 anställda (varierar beroende på säsong) som driver fem
besöksmål, tre konsultområden (arkeologi, byggnadsvård och museiverksamhet), samlingar &
arkiv, förvaltar Fornvännernas fastigheter samt bedriver förlag och främjandeverksamhet.
Museet fick 2016 det Stora Turismpriset.
Utdrag ur avtalet mellan Gotlands Museum och Region Gotland kulturarv och konst
2014-2016, kultursamverkansmodellen
En uppdragsbeskrivning av regional museiverksamhet:
• Regionalt tillgängliggöra
Gotlands Museum ska verka för att ge alla invånare på Gotland - oberoende av ålder, kön,
ekonomiska, geografiska, funktionsrelaterade eller sociala hinder - möjlighet att delta i, och
ta del av, det regionala kulturarvet och konstlivet.
• Vara en drivande och utvecklande resurs
Den regionala museiverksamheten ska vara ett nav och en sammanhållande aktör inom
kulturarvs- och konstområdet på Gotland. Det övergripande målet är att främja förnyelse
samt samverka mellan institutioner och fria professionella kulturskapare.
• Samordna, förmedla och bygga kunskap
Gotlands Museum ska medverka till att skapa och utveckla mötesplatser och nätverk som
rör samarbeten med fria aktörer och föreningslivet på Gotland och delta i samarbeten
med andra offentliga förmedlare av barn- och ungdomskultur.
• Vara en möjliggörare för Gotlands övriga aktörer
Gotlands Museum ska sörja för att stödja fria kulturaktörer, t ex genom tillfälliga anställningar,
rådgivning samt att bidra med kompetens vid samarbeten och genom projektansökningar.
• Sörja för att verksamheten håller hög kvalitet och bidrar med konstnärlig förnyelse
Gotlands Museum skall hålla en hög professionell nivå och kvalitet i all sin verksamhet
samt vara en plattform för konstnärlig förnyelse.

4.4.4 Övriga verksamheter
Länsbibliotek, Film på Gotland , Danskonsulent ingår också i det Regionala
kulturuppdraget och får sammanlagt stöd med 1 933 tkr.
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4.4.5 Utredarens förslag
Dessa statliga/regionala medel bör, enligt min uppfattning, inte vara en del av besparingen då i
så fall statens bidrag kommer att minska i motsvarande grad. Det blir då en dubbel besparing på
verksamheten. Verksamheternas resultat visar att insatta medel ger bra effekt.
I utredningen har jag intervjuat, Lars Sjösvärd, Gotlands Museum, Dag Franzén,
Gotlandsmusiken och Thomas Sundström, Länsteatern.
Sammantaget anser länsinstitutionerna att kultur- och fritidsförvaltningen har byråkratiserats
och att dubbelarbete förkommer i hög grad. Från deras horisont känns ”hatten” mycket stor.
Man anser att man inte tillräckligt utnyttjar den specifika kompetens som finns i institutionerna,
t ex i framtagandet av kulturplanen. Man anser att kulturplanen blir för ”fluffig” och dessutom
på en nivå som det inte finns resurser till att förverkliga, bl a för att verksamhetskompetens
saknas. Planen skulle bli mer stringent om institutionerna blandades in mer i arbetet.
Vidare tycker man att den regionala kulturen hamnat på en undanskymd plats i förvaltningen,
med en strateg som är underställd en förvaltningschef som i sin tur är underställd en nämnd
som svarar mot fullmäktige, när regionstyrelsen är avtalstecknande part mot Kulturrådet.
Dessutom är organisationen idag inte helt stringent, t ex så är Film på Gotland och
danskonsulent till 50%, vilka är institutioner och stöds genom samverkansmodellen, organiserad
”inhouse” underställd avdchefen för den primärkommunala kulturen, medan övriga
institutioner är ”fria” utanför förvaltningen men stöds ekonomiskt av stat och region genom
kultursamverkansmodellen och strategen underställd förvaltningschefen.
Alla institutioner anser att den verksamhet de bedriver i hög grad bidrar till ett rikt utbud för
såväl medborgarna som tillresta besökande och förtjänar en mer framträdande roll. Det
kulturella utbudet är på Gotland mycket högt i förhållande till motsvarande kommuner på
fastlandet. Kulturen är, enligt institutionscheferna, en starkt bidragande faktor till att fler och
fler besöker Gotland.
Mitt förslag är att samverkansmodellen fortlever i samma omfattning men flyttas tillsammans
med det primärkommunala kulturuppdraget och biblioteksavdelningen till
Regionstyrelseförvaltningen. En ny avdelning inrättas, med en kulturchef som chef för denna.
Strategtjänsten dras därför in initialt, ev återskapas någon form av handläggare. Kulturchefens
uppdrag initialt måste bli att organisera om hela kulturområdet och öka samordningen mellan
den regionala och den kommunala kulturen. Initial besparing 612 000.
Ingen besparing tas i övrigt ut i det regionala uppdraget, man bör dock se över
möjligheterna att på sikt hjälpa institutionerna med administrativa tjänster såsom lönehantering.
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4.5 Kultur- och ungdomsavdelningen
4.5.1 Kulturavdelningen
4.5.1.1 Det primärkommunala kulturuppdraget

”Det goda samhället, välfärden och människors förutsättningar för att skapa trygga och bra liv
bygger på många faktorer varav en fundamental del är kulturen (skriften Kulturkonsulenter,
Region Gotland)
KFN ansvarar för att:
• främja alla människors möjligheter att möta kultur i tätort och på landsbygden
• möjliggöra, särskilt för barn och ungdomar, att möta den professionella kulturens olika
uttrycksformer hos såväl institutioner som fria utövare.
• vara ett stöd för kulturaktörer bland annat gällande nätverk och extern finansiering
• KFN ansvarar för att fördela lokala bidrag till kulturen
Inom kulturavdelningen återfinns följande primärkommunala kulturverksamheter:
• Ledning och utveckling 0,5 tjänst 1 - 650 tkr
• Kulturstöd (bidrag till kulturorganisationer) 1,0 tjänst - 9 600 tkr
• Film på Gotland 2 2,0 tjänster 802 tkr + statsbidrag - 877 tkr
• Danskonsulent 3 0,5 tjänst 164 tkr + statsbidrag - 182 tkr
• Barnkultur inkl kultur i skolan 0,5 tjänst - 600 tkr
• Offentlig konst 0,5 tjänst - 860 tkr
Totalt 5,0 tjänster och budget ca 13 mkr.
4.5.2 Utredarens förslag

Mitt förslag är att Kulturavdelningen flyttar, tillsammans med det regionala kulturuppdraget och
biblioteksavdelningen till Regionstyrelseförvaltningen och bildar en avdelning med en
avdelningschef som tillika är regionens kulturchef. Avdchefen (50%) avvecklas.
Besparing 385 000 på årsbasis.

Delad tjänst som avdelningschef kulturavd och ungdomsavd
Regional kulturinstitution som är organiserad under den primärkommunala kulturavdelningen
3 Regional kulturinstans som är organiserad under den primärkommunala kulturavdelningen
1
2
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4.5.2 Ungdomsavdelningen
KFN ansvarar för öppen ungdomsverksamhet för att möjliggöra för ungdomar (13 – 19 år)
att få en trygg och meningsfull fritid. Genom sin verksamhet bidrar man till att ungdomar
förbereds för vidare steg i livet, till en positiv livsstil och ett gott livsmönster.
Öppen verksamhet syftar till att under fria former underlätta och ge utrymme till främst
ungdomars möten. Verksamheten är frivillig och öppen för alla. Fritidsledarna tar tillvara och
främjar ungdomars kreativitet, intressen och behov.
I den öppna verksamheten finns ambitionen och uppdraget att skapa förutsättningar till en
positiv livsstil med ett gott livsmönster samt demokratisk träning. Särskilt angeläget är det att
uppmärksamma de ungdomar som i lägre grad blivit bekräftade av det övriga vuxensamhället
Verksamheten bygger på ett tydligt långsiktigt uppdrag där unga sätts in i ett helhetsperspektiv
och i ett sammanhang av alla åldrar i vårt samhälle – det vill säga ungdomsavdelningen stödjer
de ungas vuxenblivande och resan dit.
Öppen verksamhet bedrivs i form av fritidsgårdar och träffpunkter
Verksamhetens innehåll
Våra verksamheter har sin utgångspunkt i våra mötesplatser, ungdomsgårdar och ungkulturhus,
men vi arbetar även med att skapa mötesplatser i andra miljöer där ungdomar finns och
samarbetar med andra samhällsaktörer
Vi bedriver vår huvudsakliga verksamhet i 7 ungdomsgårdar och ett Ungkulturhus. Tre av
verksamheterna finns i Visby. Övriga verksamheter finns i Fårösund, Slite, Roma, Hemse och
Klintehamn. Vi har dessutom en fältverksamhet, vi arbetar i projekt i egen regi eller tillsammans
med andra aktörer, vi utger ekonomiskt stöd till ungas egna projektidéer, vi bedriver en
omfattande lov-verksamhet, särskilt sommartid. Och vi arbetar aktivt med integrationsarbete
för asylsökande ensamkommande flyktingar.
Organisation och ekonomi
Verksamheten leds av en avdelningschef på halvtid och de ca 30 fritidsledarna arbetsleds av två
enhetschefer. Till 2017 års budget har budgetberedningen beviljat avdelningen en ramjustering
innebärande medel till ytterligare två tjänster att arbeta med integration.
Ledning, utbildning och viss administration kostar 2,1 mnkr
Verksamheten på fältet kostar 14,5 mnkr
Avdelningens verksamhet kostar totalt summa 16.6 mnkr.
Till detta skall läggas särskilda medel på 0,95 mnkr som tilldelats inför 2017 för att arbeta med
integrationsfrågor.
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4.5.2.1 Utredarens förslag

Jag har inhämtat avdelningschefens förslag och intervjuat utbildningsdirektör Anders Jolby och
Socialdirektör Marica Gardell, de båda senare är av åsikten att ungdomsavdelningen bäst passar
inom skolans värld. Jag har också talat med avdelningschefen och en av enhetscheferna.
Enhetschefen tycker att ett annat alternativ är att ungdomsverksamheten även fortsatt
tillhör/lyder under kulturavdelningen och sålunda också flyttas med till
regionstyrelseförvaltningen. Han har en farhåga att ungdomsavdelningen på sikt kommer att
utarmas i skolans värld, då verksamheten till skillnad från skolverksamheten är frivillig. Min syn
på detta är att det är av vikt att uppdraget som ungdomsenheterna har i sin helhet övergår till ny
förvaltning, oberoende av vilken. Om Region Gotlands intentioner med ungdomsverksamheten
kvarstår även framgent så är det den nya förvaltningens/nämndens ansvar att så sker.
Socialdirektören ser en stor fara med att inrymma verksamheten i socialförvaltningen.
Myndighetsutövning är en del av verksamheten och den kan tvingas utföras mot ungdomar som
befinner sig i ungdomsverksamheten, om det då är samma förvaltning kan det upplevas som
hämmande för ungdomsverksamheten. Ungdomar som riskerar att bli utsatta för
myndighetsutövning kommer då att undvika ungdomsgårdarna. Fritidsledarna kan av
ungdomarna uppfattas som ”poliser eller socialarbetare” och det kommer att undergräva deras
möjligheter att verka fritt med ungdomarna.
Det finns idag ett väl fungerande samarbete på Solbergaskolan, vars verksamhet bör stå som
mall för eventuella samordningar på andra ställen framöver. Det är också viktigt att där det går
samordna ungdomsverksamheten med biblioteksverksamhet. Det är på gång i Roma och
eventuellt även i Hemse.
Gotlands Idrottsförbund framför att man är intresserade av ett utökat utbyte, där föreningslivet
åtminstone på de större orterna är beredda att diskutera djupare samarbete och engagemang på
ideell basis på ungdomsgårdarna, kanske t o m ett övertagande av vissa.
Det känns naturligt att UAF har ansvaret för barn och ungdom från tidig ålder och in i
vuxenlivet, såväl på dag tid som på fritiden. UAF har också ansvaret för Kulturskolan och ett
samarbete mellan Kulturskolan och ungdomsgårdarna, liksom med Folkhögskolan, kan
utvecklas.
Mitt förslag är därför att ungdomsavdelningen, exklusive avdelningschef flyttas till UAF. I
uppdraget ingår sedan att ta upp diskussionerna med GIF för att på sikt eventuellt integrera
föreningslivet i verksamheten.
Alternativet att följa med till regionstyrelseförvaltningen ser jag inte som ett bra alternativ,
ungdomsverksamhet är ingen regionstyrelsefråga, bortsett från övergripande att verksamheten
är viktig och skall bedrivas trots att det är frivilligt.
Avdchefstjänsten (50%) dras in, besparing 380 000. Sparbeting läggs på enheterna med
ytterligare 200 000. Besparing 980 000 på årsbasis från 2020, varav 400 000 från 2017 enligt
beslut i nämnden nov-16.
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4.5.3 Fritidsavdelningen
Nuläge och bakgrund
Fritidsavdelningens uppgift är att med stöd och bidrag möjliggöra verksamhet som präglas av
bredd, hög kvalitet, idealitet och öppenhet och som främjar ideellt arbete och engagemang.
Verksamheten ska genomsyras av tillgänglighet, jämställdhet, jämlikhet, mångfald, delaktighet
och folkhälsa. Barn och ungdomar har särskild prioritet.
Syftet med regionens fritidspolitik ska vara att på Gotland ska alla ha tillgång till ett fritidsutbud
som är utvecklande och stimulerande såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.
Fritidsområdet berör alla gotlänningar samt besökare av olika slag. En god upplevelse av
fritidsutbudet stärker regionens attraktivitet och varumärket Gotland vilket bidrar till regionens
utveckling och tillväxt
KFN ansvarar för:
• Att ta tillvara på människors önskemål och engagemang inom fritidsverksamheten och
skapa möjlighet till rekreation och idrott med särskilt fokus på barn och unga. ”En god
upplevelse av fritidsutbudet stärker regionens attraktivitet och varumärke”, lockar fler
till ön och bidrar till regionens utveckling och tillväxt, påverkar livsstil och levnadsvanor
och därmed folkhälsan. (fritidspolitiska programmet)
• att tillhanda hålla lokaler och anläggningar (Arenahall, ishallar, idrottsanläggningar,
badhus). Ansvaret innebär skötsel av anläggningar liksom bokning och uthyrning.
• Att erbjuder mobila anläggningar för uthyrning av bland annat stolar, bord, tält, duschoch WC vagnar.
• regionens bad och simverksamhet
• att fördela kontantstöd till idrott, friluftsliv, idéburna föreningar
• att fördela drifts och investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar
• att erbjuda rådgivning/dialog
• att medverka till att stora evenemang förläggs till Gotland genom att erbjuda
infrastruktur (se ovan) och organisationsstöd
Organisation och ekonomi
Verksamheten leds av en avdelningschef och två enhetschefer (anläggning och bad) och
omfattar runt 30 medarbetare.
Kostnadsfördelning 2016
Lokalhyror:
Kapitalkostnader:
Personal:
Köp av tjänster:
Stöd & Bidrag:
Övrigt:
Totalt

31,8 mnkr
1,7 mnkr
13,3 mnkr
2,5 mnkr
15,3 mnkr
3,8 mnkr
68 mnkr

fast kostnad (0,8 % rörlig)
fast kostnad
fast kostnad
rörlig kostnad
rörlig kostnad
driftunderhåll, datasystem, it/tele etc
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10 mnkr

Uppgifter
Ansvarar för bokningar och drift av simhallar och övriga idrottsanläggningar på Gotland. Håller
i bidragen till fritidsverksamheten. Har en Avdelningschef på 1,0 tjänst.
Direkt underställd avdchefen finns:
Bokningen med 2 tjänster.
Bokningen svarar för all bokning av anläggningar och fakturering av avgifter. Vidare för halloch planfördelning till föreningslivet och rådgivning till föreningslivet.
Kostnad för bokningen ca 800 000 Skr, intäkt ca 4 000 000 Skr.
Netto: + 3 200 000
En assistent på heltid, 430 000, som har IT-ansvar för KFF, bokning, stöd till anl, simhallar
mm
Bidrag, 1,0, 500 000, handlägger bidrag ut för ca 6,4 mnkr, rådgivning
En enhetschef för Anläggningar med 13 vaktmästare, 5,1 mnkr i lön och 25,2 i hyror, sköter
driften av anläggningarna,
Enhetschefen handlägger även bidrag för ca 8,9 mnkr. Rådgivning
En enhetschef för simhallarna, med 11 anställda, 4,2 mnkr lön, 5,3 mnkr hyra. Sköter Hemse
och Solberga simhallar. Intäkt ca 250 000 försäljning.
4.5.3.1 Föreningsstöd - möjligheter och begränsningar

2013 genomförde Skandinaviska utvärderingsinstitutet en utredning om Region
Gotlands samlade stöd till föreningslivet. Detta är utdrag ur den.
Den primärkommunala Kultur- och fritidsverksamheten i en kommun är i huvudsak
en frivillig verksamhet. Det enda som inte är frivilligt är att varje kommun är skyldig att ha
ett folkbibliotek. Till detta så måste varje kommunal skola ha ett skolbibliotek.
Som Region har dock Gotland ytterligare pålagor från staten. I den sk ”kulturportföljen” från
staten till landstingen/regionerna är vissa kulturuppdrag villkorade. Staten stödjer med vissa
medel och regioner/landsting skall medfinansiera verksamheter. Om regionen väljer att minska sin
medfinansiering så minskar staten sin i motsvarande grad.
Regionen har mycket stor frihet att själv utforma regler och villkor för hur
verksamheten ska stödjas. En viss reglering finns i kommunallagen och i vissa så
kallade smålagar som reglerar det kommunala stödet till ungdomsorganisationer.
Kommunallagen innehåller bestämmelser om den kommunala kompetensen, dvs.
vad en kommun får och inte får göra - 2 kap 1 §. Den så kallade
lokaliseringsprincipen innebär att allt vad en kommun gör ska vara kopplat till den
egna kommunen och de egna kommuninnevånarna. En kommun kan därför i
princip bara ge ekonomiskt stöd till de föreningar som hör hemma i den egna
kommunen.
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En annan princip är likställighetsprincipen - 2 kap 2 §. Den betyder att kommunen
måste behandla alla medborgare lika i sin verksamhet, om det inte finns sakliga skäl
för något annat. När fullmäktige har antagit normer för den kommunala
bidragsgivningen ska därför alla föreningars ansökningar hanteras utifrån dessa
normer.
Ett exempel på en så kallad smålag är lag 1989:977 om kommunalt stöd till
ungdomsorganisationer. Lagen ger kommunen rätt att lämna ekonomiskt stöd till
lokala ungdomsorganisationer inklusive föreningar som arbetar med politisk
verksamhet. Dessa smålagar har numera samlats i Lagen - 2009:47 - om vissa
kommunala befogenheter som reglerar ett 20-tal olika områden.
Kommunallagen ger stora möjligheter till olika lösningar i fråga om föreningsstöd
så länge kommunen följer lokaliseringsprincipen och likställighetsprincipen. När det
gäller kontantbidrag till föreningslivet har regionen rätt att prioritera olika grupper
t.ex. flickor framför pojkar, äldre ungdomar framför mellanstadieåldrar etc. så länge
dessa prioriteringar tillämpas för alla föreningar. Det innebär också att regionen har
rätt att differentiera kontantbidragen till olika föreningskategorier och till
verksamheter i t.ex. skilda bostadsområden.
Även när det gäller taxor och avgifter har regionen en stor handlingsfrihet. Fria
lokaler eller inte är ett ensidigt kommunalt beslut liksom differentierade taxor för
olika målgrupper. Skilda avgifter i olika typer av verksamhetslokaler kan också
tillämpas.
4.5.3.2 Stödformer och politisk styrning

I huvudsak omfattar regionens stöd till föreningslivet två områden. Dels ett kontant
stöd till verksamhet som i Gotlands fall i första hand utgår till barn- och
ungdomsföreningar och åldersgruppen 7– 20 år eller som stöd till vuxenföreningar.
Den andra formen av föreningsstöd är lokalsubventioner. Stödformen omfattar
såväl barn- och ungdomsgruppen som föreningslivets vuxna deltagare som bokar
tid i regionens lokaler och anläggningar. Även för föreningar med egna eller inhyrda
lokaler utgår lokalsubventioner via regionens driftbidrag.
På samma sätt som i alla andra kommuner är värdet av lokalsubventioner högre än
de belopp som utgår i form av kontantbidrag. För varje krona regionen betalar ut i
kontantbidrag till föreningslivets verksamhet utgår betydligt mer i form av
subventioner och driftbidrag som är lokalanknutna.
Det kan tyckas självklart att ha en politisk uppfattning om hur de skattepengar som
fördelas till föreningslivet ska användas. Detta är nog också någonting som de allra
flesta är helt överens om oavsett politisk tillhörighet. Frågan är nog snarare graden
av den styrning som bör och kan tillämpas.
I regionen finns ett antal styrinstrument som kan användas för att det stöd som ges
till föreningslivet ska stämma överens med de politiska mål som satts upp. Exempel
på sådana styrinstrument är:
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• Investeringar
Valet av lokaler och anläggningar som regionen bygger påverkar bl.a. om
verksamheten kommer att vända sig till pojkar eller flickor, om verksamheten
förstärker redan starka intresseinriktningar eller vänder sig till helt nya områden.
• Kontanta bidrag
Även det kontanta stödet kan utformas för att stimulera och prioritera
verksamhet för olika åldrar, olika bostadsområden, jämställdhet eller
integration.
• Taxor och avgifter
Genom differentierade avgiftssystem kan t.ex. åldersgrupper, säsongsanpassad
verksamhet eller arrangemangsvillkor påverkas.
• Tid och plats i anläggningar
Detta är förmodligen det starkaste politiska styrinstrument som finns. Genom
att politiskt styra vilka som ska få plats i lokaler och anläggningar samt när de
ska få tider kan regionen påverka allt från tidig specialisering till jämställdhet.
4.5.3.3 Principiella skillnader mellan kultur och fritid

Kultur- och fritidsområdet är ett mångfacetterat område där flera verksamheter
med skilda inriktningar ingår. På många sätt finns stora skillnader mellan det
traditionella kulturområdet och det som betraktas som fritid. I samband med frågor
och diskussioner omkring föreningsstöd är vissa utgångspunkter viktiga att förstå
vilket vi ska försöka belysa i nedanstående exempel.
Kultur Allmänheten är största målgruppen
Fritid De egna medlemmarna är största målgruppen
De föreningar inom kulturområdet som får bidrag arrangerar oftast
verksamhet som vänder sig till allmänheten i form av t.ex. musikarrangemang,
konstutställningar, teater- och dansföreställningar samt
studiecirkelverksamhet.
De föreningar som får bidrag inom fritidsområdet anordnar verksamhet i
huvudsak för sina medlemmar. Bidragens storlek grundas ofta på antalet
medlemmar och den verksamhet som bedrivs för föreningens medlemmar
Kultur Uppdragsstöd är vanligt bland kulturföreningar
Fritid Normerade bidrag gäller för fritidsföreningar
Inom kulturområdet görs ofta en bedömning från fall till fall och utifrån
uppdragets art omkring bidragens storlek. Den enda bidragsform inom
kulturområdet som är reglerat och betalas ut efter kvantitativa normer är
stödet till studieförbunden.
De flesta bidrag inom fritidsområdet betalas ut enligt givna kvantitativa
normer som antal medlemmar, antal aktiviteter och kostnader för t.ex. lokaler.
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Kultur Vänder sig i stor utsträckning till vuxna
Fritid Barn och ungdomar under 20 år är prioriterade
I många verksamheter inom kulturområdet utgör vuxna de vanligaste
besökarna och ”konsumenterna”.
Föreningar inom fritidsområdet har bl.a. genom samhällsstöd en tydlig
målgrupp i åldrarna under 20 år.
Kultur Större andel unga tjejer utövar själva
Fritid Större andel unga killar utövar själva
Resultat från kultur- och fritidsvaneundersökningar visar att det är en större
andel unga tjejer än unga killar som t.ex. spelar teater, sjunger i kör och utövar
skapande aktiviteter medan det är en större andel unga killar än unga tjejer
som spelar t.ex. fotboll, innebandy och ishockey.
Kultur Ungdomsverksamhet i kommunal regi
Fritid Ungdomsverksamhet i föreningsregi
Inom kulturområdet sker ungdomsverksamheten oftast i kommunal regi
genom t.ex. kulturskolan, biblioteken och i viss mån genom ungdoms/fritidsgårdarna.
Inom fritidsområdet sker majoriteten av ungdomsverksamheten i
föreningsregi. Enda undantaget är den verksamhet som bedrivs på ungdoms/fritidsgårdarna.

Kultur Föreningarnas lokalsubventioner är inte omfattande
Fritid Föreningarnas lokalsubventioner är mycket stora
Lokalsubventioner för kulturföreningar – det ekonomiska värdet av tider som
föreningar använder i kommunala lokaler – tycks inte vara omfattande. De
kontanta bidragen till verksamhet är betydligt större.
För fritidsföreningar är situationen den omvända. Det stora kommunala stödet
utgörs av lokalsubventioner.
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4.5.3.4 Bidragstagare

Allmänt
Bidragsverksamheten är ganska omfattande.
Stöd till ungdoms- och idrottsverksamhet , ca 6,4 mnkr
•

aktivitetsstöd

2 300 000

•

distriktsstöd

1 301 000

•

resestöd

535 000

•

stipendier mm

20 000

•

pensionärsföreningar

190 000

•

funktionshindrade

700 000

•

SISU

621 000

•

Sociala föreningar

460 000

•

Bidrag till särskilda fritidsev

191 000

•

Internationellt idrottsutbyte

100 000

Stöd till övrig fritidsverksamhet , ca 8,9 mnkr
•

Föreningsägda IP, drift

5 221 000

•

Föreningsägda IP, invest

796 000

•

Motionsstugor

400 000

•

Samlingslokaler, drift

675 000

•

Samlingslokaler, invest

615 000

•

Hemsegården

103 000

•

Idrottscenter

1 000 000

•

Kartbidrag

50 000

4.5.3.5 Definition bidragsgivning

I arbetet har kontakt tagits med regionens jurister för att utreda möjligheten att föreningslivet
själva skulle kunna ta på sig att fördela det kommunala stödet. Juristen hänvisar till en skrift om
just detta, Det juridiska systemskiftet, möjligheter och begränsningar. I denna framgår att detta
inte skulle vara möjligt enligt författarnas tolkning av kommunallagen. I skriften står följande:

” Bidragsgivning
Kommunala beslut om stöd till företag och föreningar räknas inte som myndighetsutövning, men är likafullt
uppgifter som inte kan överlämnas till privata rättssubjekt att ta ansvar för. Motiveringen till det är att
kommunen inte kan avhända sig bestämmanderätten över hur kommunala skattemedel anslås och används.
Inom kultur- och fritidssektorn kan kommunen t ex inte överlämna fördelning av

föreningsbidragen till föreningarna själva.”
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4.5.3.6 Utredarens förslag

Organisationstillhörighet
Mitt förslag är att enheterna inom avdelningen, utom bidragsverksamheten, flyttas till TKF.
TKF åläggs ett sparbeting inom verksamheten på 2 800 000, att verkställa före 2019 års utgång.
I det ingår rationaliseringar inom vaktmästeri och avvecklingar av lågt prioriterade kommunala
anläggningar, alternativt försäljning/överlämning av drift till föreningslivet/näringslivet. Här
kan åtgärder behöva vidtas under 2017-2019 för att klara betinget. En reserv på 1,5 mnkr är
avdelad centralt dessa år till bl a sådana åtgärder.
Det ingår även uppdrag att tillsammans med Gotlands Idrottsförbund utveckla möjligheterna
att föreningar, åtminstone på de större orterna tar ett större ansvar för ”sina” anläggningar och
övertar driften i vissa fall. Gotlands Idrottsförbund har visat ett sådant intresse.
Tekniska direktören Patric Ramberg är intervjuad i sammanhanget och ser att detta skulle vara
en naturlig hemvist i händelse av att kultur- och fritidsförvaltningen läggs ned. Han ser möjliga
samordningsvinster med skötsel av anläggningarna och andra uppgifter som TKF har i dag.
Även Kultur- och fritidsförvaltningen ser samordningsmöjligheter i en sådan organisation om
förvaltningen skulle avvecklas.
Utveckling av idrottsanläggningar på Gotland
Idag har Gotland tre ishallar, varav Visbys är överfull, Hemse används till ca 50 % och Slite är
nästan utan verksamhet, en mindre curlingverksamhet och konståkning, där klubben vill få tider
i Visby istället. Enligt uppgifter så är Sudrets hockeylag bemannat till 75% av spelare boende i
Visby. På längre sikt borde regionen satsa på en större ishall för matcher för båda lagen i
anslutning till Arenan på Visborg och dessutom anlägga en mindre träningshall, eller bibehålla
Rävhagen, där andra isberoende idrotter kan få rum.
Det finns två fina fotbollsplaner i konstgräs i vardera Hemse, och Slite. Dessa är bara marginellt
utnyttjade och har krävt stora investeringar, till synes till ingen större nytta, mer än möjligen
lägre driftskostnader. Det blir dyra träningstimmar!
Det behövs dock fler konstgräsplaner i Visbyområdet för att kunna minska behovet av personal
för skötsel av gräsytor.
Det behöver snarast utredas hur ridverksamheten i Rävhagen kan stödjas, då behovet av fler
konstgräsplaner i området riskerar att inkräkta på ridsportens behov.
Badhusen i Hemse och Solbergabadet i Visby är inom en snar framtid, i likhet med badet i
Roma, föremål för stora renoveringar eller avveckling. Regionen har budgeterat för en
utredning om hur detta skall hanteras i framtiden. Nya investeringar kommer att bli nödvändiga,
frågan är bara var och när dessa skall göras. Det finns naturligtvis synpunkter på att man
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förlägger ”ALLT” i Visby och ”INGET” på landsbygden. Det kanske är dags att begrava
stridsyxan från 1361 och inse att Gotland inte är tillräckligt stort för ett så brett utbud. På
många håll i landet har man betydligt längre avstånd till sina idrotts- och andra centra. Det som
är bra för Visby är bra för Gotland!
Bidrag och stöd
Utredaren har undersökt möjligheterna att låta distriktsförbunden, Gotlands Idrottsförbund,
Gotlands hembygdsförbund och Gotlands bygdegårdsdistrikt själva få fördela bidragen. Syftet
skulle vara att på sikt kunna avveckla tjänstemännen som handlägger dessa ärenden och därmed
kunna minska påverkan på de egentliga bidragen. Jag har intervjuat företrädare för dessa. Någon
är positiv till tanken och någon försiktigt positiv och någon har betänkligheter. Regionjuristen
ser inte möjligheten till detta utgående ifrån kommunallagen.
Min åsikt angående driftbidrag till föreningsägda samlingslokaler är att dessa i dagsläget små
pengar har spelat ut sin roll. De bör avvecklas i sin nuvarande form. De har inte ökat i krontal
sedan 70-talet enligt företrädare för verksamheten. Att få ett grunddriftbidrag på ca 5000:hjälper inte särskilt mycket idag. Det kräver insatser av sockenborna/styrelserna att få till
aktiviteter som dels skapar sammanhållning i socknen och kan ge intäkter och därmed bidra till
att driften säkerställs. För små bygdegårdar kan det nuvarande grundbidraget kanske ändå ha
viss betydelse.
De generella driftbidragen till föreningsägda samlingslokaler bör tas bort. En idé som bör
prövas är att slå samman drift- och investeringsstöd i en pott och istället öka investeringsstödet
för att stimulera föreningarna att själva renovera och modernisera sina bygdegårdar i syfte att
kunna öka uthyrningar och övriga aktiviteter i lokalerna. I stället bör investeringsbidragen öka
och också bli lite ”vidare” i vad som kan stödjas. Det är viktigare att föreningarna får stöd att
renovera och modernisera sina byggnader för att lättare kunna möta moderna besökares krav.
Tex bredband med Wifi, bra högtalaranläggningar, hörselslingor, handikappanpassningar, bättre
belysning, luftvärmepumpar mm för att sänka driftkostnader, lättare kunna ha föreläsningar,
kulturella- och andra samlingar och därmed få intäkter för att klara driften.
Man bör dock överväga om det skall vara möjligt att ur potten söka visst driftstöd, främst för de
allra minsta bygdgårdarna där driftbidraget fortfarande kan ha en avgörande betydelse. Detta
behovsprövas och förslaget är att i alla drift- och investeringsansökningar använda
distriktsstyrelsen som remissinstans. För renoveringar mm kan bidrag sökas även av
Länsstyrelse och Boverk i samarbete med Regionen i vissa fall.
Min åsikt är att man från regionen bör stödja kulturell verksamhet, dvs beroende på vilka
aktiviteter man har så kan man söka och få bidrag/risktäckning ur denna pott till kostnader för
att ta dit artister, teater eller liknande, där priset för besökare annars riskerar att bli för högt och
folk därför avstår, alltså en viss subventionering. Man skulle också kunna tänka sig att regionen
beviljar investeringslån till bra villkor, för att stimulera upprustning av lokalerna. En annan
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möjlighet är att Regionen kan stödja med likvida medel då någon förening sökt och fått bidrag
från Boverket för renoveringar, men har svårt att klara likviditeten under renoveringens gång,
då Boverket inte betalar ut beviljat stöd förrän åtgärden är färdigställd och kvitton finns.
Föreningar kan tvingas av likvida skäl avstå investeringen trots att de är beviljade stöd.
Regionen kan och bör också stödja bygdegårdarna med att själv utnyttja dessa samlingslokaler
mera för att den vägen bidra med driftpengar i form av hyra för lokalen och bokning av mat
och fika via föreningarna.
Om man gör på detta sätt kan man totalt sett minska bidragen, utan att nämnvärt påverka
verksamheterna, snarare tvärtom. Samtidigt sänder regionen ut signaler att man värnar om vår
kulturhistoria och vår landsbygd genom att regelbundet besöka och använda lokalerna.
Mitt förslag beträffande bidragsdelen är att fördelningen av bidragen kvarstår i regionen och
flyttas till regionstyrelseförvaltningen och samordnas med Regional utveckling.
Jag anser också att distriktsorganisationerna bör kunna nyttjas som remissinstans vid
bedömning av inlämnade bidragsansökningar.
Totalt betalas ca 15,3 mnkr ut i bidrag.
Jag föreslår att inom detta område tas ut en besparing på sammanlagt 1,0 mnkr,
100 000 är ett redan taget beslut om minskning till studieförbunden. Återstår 900 000 att besluta
om.
Besparing totalt ca 1 000 000 på årsbasis.
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4.5.4 Biblioteksavdelningen
Biblioteken på Gotland förmedlar litteratur i syfte att främja läsning och läslust. De är
kunskapscentra för utbildning och sökande efter samhällsinformation. De är också mötesplatser
för evenemang, utställningar, program och samtal.
I bibliotekslagen framgår att en kommun måste ha folkbibliotek och också att ett länsbibliotek
skall finnas. Vidare framhålls att bibliotek och bibliotekshuvudmännen ska samverka i sin
uppgift att främja yttrandefrihet, fri åsiktsbildning, fritt kunskapsutbyte och demokrati genom
att tillgängliggöra information och kunskap.
Flera nämnder inom region Gotland ansvarar för biblioteksverksamhet:
• KFN ansvarar för Folkbiblioteket – Almedalsbiblioteket + 10 folkbiblioteksfilialer +
bokbussen samt bibliotekssamverkan med Destination Gotland.
• KFN och Barn och Utbildningsnämnden ansvarar för ett integrerat folk- och
skolbibliotek: Gråbo bibliotek.
• BUN ansvarar för skolbiblioteken
• KFN och BUN ansvarar tillsammans för skolbokbuss
• GVN ansvarar för Sävebiblioteket, Infoteket och biblioteket vid Lövsta
landsbygdscenter
• GVN ansvarar för Biblioteket på Gotlands folkhögskola i Hemse.
• KFN ansvarar för Patientbiblioteket på Visby lasarett.
• HSN ansvarar för det Medicinska fackbiblioteket på Visby lasarett.
• KFN ansvarar för Gotlands länsbibliotek, en funktion vars syfte är att främja samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet
Ledning
1 Avdelningschef 100%, 1,5 Enhetschef 150%, 1 Biblioteksadministratör 100%
Kostnad: Löner 2.083.000 kr, Resor/Övrigt 45.000 kr,
Totalt: 2.128.000 kr
Länsbiblioteket = Utvecklingsavd
Biblioteksutvecklare 100% , Taltidningsredaktör 75%
Kostnad: Löner 1.339.000 kr, hyra 80.000 IT/Tele/Övrigt 221 000 kr, tryckningsbidrag 50 000
kr., Totalt: 1 690 000 kr, Intäkter: 908.000 kr,
Netto: 782 000
Slite
(2 biblioteksassistenter, 180%)
Utlån 2012: 19192 st 2013: 17739 st 2014: 15814 st 2015: 17525 st,
Kostnad: Lön 705.000 kr, hyra 293.000 kr, städ 48.000 kr, IT/Tele 34000 kr, program 5000 kr,
medier 92.000 kr, Totalt: 1.177.000 kr, Intäkter: -23.000 kr,
Netto:1 154 000. Kostnad/utlåning snitt 2012-2015 ca 65,7 kr.
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Fårösund
(1 biblioteksassistent, 100%)
Utlån 2012: 15822 st 2013: 19260 st 2014: 13272 st 2015: 8485 st,
Kostnad: Lön 409.000 kr, ingen hyra, städ 20.000 kr, IT/Tele 9000 kr, program 7000 kr, medier
71.000 kr, Totalt: 516.000 kr, Intäkter: -21.000 kr,
Netto: 495 000. Kostnad/utlåning 2015 ca 58 kr.
Bokbuss
(2 bibliotekarier, 3 biblioteksassistenter, 1 vaktmästare, 510%)
Utlån 2012: 64098 st 2013: 59799 st 2014: 58894 st 2015: 54584 st
Kostnad: Lön 2.341.000 kr, hyra 255.000 kr, städ 12.000 kr, IT/Tele/Övrigt 181.000 kr, medier
217.000 kr, Totalt: 3.006.000 kr, Intäkter: -382.000 kr,
Netto: 2 624 000. Kostnad/utlåning 2015 ca 48 kr.
Roma
(1 bibliotekarie, 1 biblioteksassistent 180%)
Utlån 2012: 39190 st 2013: 35086 st 2014: 32922 st 2015: 33444 st
Kostnad: Lön 800.000 kr, hyra 316.000 kr, städ 58.000 kr, IT/Tele/Övrigt 71.000 kr, program
20.000 kr, medier 154.000 kr Totalt: 1.419.000 kr Intäkter: -45.000 kr.
Netto: 1 374 000. Kostnad/utlåning 2015 ca 41 kr.
Östergarn
(1 biblioteksassistent 44%)
Utlån 2012: 5097 st 2013: 5929 st 2014: 5293 st 2015: 5616 st
Kostnad: Lön 182.000 kr, hyra 35.000 kr, IT/Tele/Övrigt 2.000 kr, program 4.000 kr, medier
23.000 kr
Totalt: 246.000 kr Kostnad/utlåning 2015 ca 44 kr.
Almedalsbiblioteket
(6 bibl, 13 biblass, 1 vaktmästare, 1 IT-samord, 1 webbutveckl ca 1850%), (Även 6 st
universitetsanställda bibliotekarier)
Utlån 2012: 228548 st 2013: 233990 st 2014: 232999 st 2015: 219823 st
Kostnad: Lön 8.280.000 kr, hyra 3.538.000 kr, städ 557.000 kr, IT/Tele/Övrigt 3.325.000 kr,
program 75.000 kr, medier 1.785.000 kr, Totalt: 17.560.000 kr ,Intäkter: -3.427.000 kr
Netto: 14 133 000. Kostnad/utlåning 2015 ca 64 kr.
Patientbiblioteket på lasarettet
(1 biblioteksassistent 100%)
Utlån 2012: 7358 st, 2013: 8519 st, 2014: 8136 st, 2015: 6927 st
Kostnad: Lön 405.000 kr, ingen hyra och städ, IT/Tele/Övrigt 6000 kr, medier 70.000 kr
Totalt: 481.000 kr, Intäkter: -82.000 kr
Netto: 399 000. Kostnad/utlåning 2015 ca 58 kr.
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Gråbo
(1 bibliotekarie, 1 biblioteksassistent 200%)
Utlån 2012: 44437 st 2013: 39371 st 2014: 37713 st 2015: 36747 st
Kostnad: Lön 901.000 kr, hyra 368.000 kr, städ 39.000 kr, IT/Tele 36000 kr, program 6000 kr,
medier 110.000 kr, Totalt: 1.460.000 kr, Intäkter: -21.000 kr
Netto: 1 439 000. Kostnad/utlåning 2015 ca 39 kr.
Korpen
(1 bibliotekarie, 1 biblioteksassistent 139%)
Utlån 2012: 13165 st 2013: 15202 st 2014: 12177 st 2015: 15003 st
Kostnad: Lön 644.000 kr, ingen hyra, städ, IT/Tele/Övrigt 8000 kr medier 70.000 kr
Totalt: 722.000 kr Kostnad/utlåning 2015 ca 48 kr.
Klinte
(1 bibliotekarie, 2 biblioteksassistenter, 300%)
Utlån 2012: 21617 st 2013: 23072 st 2014: 22494 st 2015: 22250 st
Kostnad: Lön 1.244.000 kr, hyra 91.000 kr, städ 56.000 kr, IT/Tele 16000 kr, program 7000 kr,
medier 81.000 kr, Totalt: 1.495.000 kr, Intäkter: -250.000 kr
Netto: 1 245 000. Kostnad/utlåning 2015 ca 56 kr.
Hemse
(2 bibliotekarier, 2 biblioteksassistenter, 300%)
Utlån 2012: 51789 st 2013: 49612 st 2014: 52067 st 2015: 51106 st
Kostnad: Lön 1.462.000 kr, hyra 292.000 kr, städ 74.000 kr, IT/Tele/Övrigt 78.000 kr, program
15.000 kr, medier 153.000 kr., Totalt: 2.074.000 kr, Intäkter: -244.000 kr
Netto: 1 830 000. Kostnad/utlåning 2015 ca 36 kr.
Burgsvik
(2 biblioteksassistenter 117%)
Utlån 2012: 10733 st 2013: 10421 st 2014: 8943 st 2015: 9411 st
Kostnad: Lön 285.000 kr, hyra 90.000 kr, städ 25.000 kr, IT/Tele 22.000 kr, program 5000 kr,
medier 54.000 kr Totalt: 481.000 kr, Intäkter: -4.000 kr
Netto: 477 000. Kostnad/utlåning 2015 ca 51 kr.
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Utlåning på biblioteken 2012--2015
2015

Bibliotek
Fårösund
Slite
Almedalen
Lasarettet
Korpen
Gråbo
Bokbuss
Roma
Östergarn
Hemse
Klinte
Burgsvik
Totalt

Nettokost

2012

2013

2014

2015 Totalt

495000 15822 19260 13272
8485
56839
1154000 19192 17739 15814 17525
70270
14133000 228548 233990 232999 219823 915360
399000
7358
8519
8136
6927
30940
722000 13165 15202 12177 15003
55547
1439000 44437 39371 37713 36747 158268
2624000 64098 59799 58894 54584 237375
1374000 39190 35086 32922 33444 140642
246000
5097
5929
5293
5616
21935
1830000 51789 49612 52067 51106 204574
1245000 21617 23072 22494 22250
89433
477000 10733 10421
8943
9411
39508
26138000 521046 518000 500724 480921 2020691

snitt

Kostnad/utlån
2015 snitt

14210
17568
228840
7735
13887
39567
59344
35161
5484
51144
22358
9877
505173

58,3
65,8
64,3
57,6
48,1
39,2
48,1
41,1
43,8
35,8
56,0
50,7
54,3

Av tabellen framgår de senaste 4 årens statistik. Slite och Almedalen är de i särklass
dyraste/utlåning. Totalt sett minskar utlåningen stadigt och kostnaderna/utlåning stiger.
4.5.4.1 Utredarens förslag

Enligt kommunallagen måste en kommun ha Folkbibliotek och länet ett länsbibliotek. Skolorna
(dock inte Folkhögskolor) är också skyldiga att ha bibliotek, men då inte för långt ifrån skolans
egna lokaler.
En samordning mellan skolornas bibliotek och folkbiblioteken synes vid en första anblick vara
den enkla och rätta vägen att gå. Att främja läslusten är en viktig uppgift för biblioteken liksom
för skolan, den måste tas på största allvar och en samverkan mellan folkbiblioteken och skolan
är betydelsefull och väsentlig. Dock skiljer sig utbuden av böcker/media och behovet av
öppettider mellan folkbiblioteken och skolbiblioteken, liksom den rent fysiska tillgängligheten,
så en samordning där är inte helt enkel. Lokalen måste ju finnas på ett sådant ställe i skolan där
den lätt kan avgränsas för att skapa tillgänglighet på kvällstid och helger då skolan ju normalt är
stängd.
Därför tror jag inte att en samorganisering med skolan är rätt väg att gå, det har jag egen
erfarenhet från tidigare uppdrag av. Biblioteken är också en kulturplattform och jag, liksom
andra som jag intervjuat, ser det naturligare att lägga kulturen och biblioteken i samma
organisation, så det blir mitt förslag.
Biblioteksutbudet på Gotland är som framgår mycket stort. Som också framgår så sjunker
utlåningen, men den digitala sidan har ökat kraftigt de senaste åren, men visar en utplanande
tendens.
I detta läge bör man se framåt och försöka titta i kristallkulan.
När besparingar krävs så känns det rimligt att föreslå en anpassning av utbudspunkter till de
tidigare utpekade centralorterna Visby, Slite, Roma och Hemse.
En kompletterande modell för att klara besparingarna kan vara att samordna biblioteken i
kluster, enlig förslaget från förvaltningen (se bifogat material sist i rapporten). För att få
besparingseffekter krävs det dock att man förändrar sättet att arbeta. Inte bara att man förlägger

34,8
65,7
61,8
51,6
52,0
36,4
44,2
39,1
44,9
35,8
55,7
48,3
51,7
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bibliotekariernas arbete till flera orter, utan också överväger att skapa s k meröppna bibliotek.
Dessa finns på många håll i landet och innebär att låntagarna har begränsade tider med
bibliotekarier, men tillgång till biblioteket även på andra tider med en tagg och kod. I dessa bör
kanske låntagarna på dessa obemannade tider även kunna via nätet chatta med en bibliotekarie
på ett annat bibliotek och få hjälp om det behövs. Detta kräver dock investeringar, som måste
beaktas. Att arbeta på detta sätt kräver mer av bibliotekarierna och också kanske fler utbildade
bibliotekarier än idag, men då på bekostnad av antalet biblioteksassistenter som bör minskas.
Detta finns också i planerna och visionerna i biblioteksavdelningen idag.
I Visby bör utbudet kvarstå, förutom Almedalsbiblioteket, också på Korpen och Gråbo.
Korpen för att många med funktionshinder tar sig dit och har svårt att ta sig ned till
Almedalsbiblioteket. Gråbo har hög volym och låga kostnader och bör därför bibehållas tv. På
sikt bör man nog överväga en nedläggning även där.
På lasarettet bör patientbiblioteket avvecklas då patienterna som idag ligger inne är för sjuka för
att kunna läsa i någon större omfattning. Utlåningen är ganska låg och sannolikt är det personal
och anhöriga till största delen. Dessa kan vända sig till andra bibliotek. Nämnden har hösten -16
beslutat om nedläggning av patientbiblioteket under 2017.
Bokbussen håller relativt låga kostnader och kan eventuellt få utökat uppdrag att täcka in de
orter som biblioteken försvinner ifrån om dom gör det. En framtida möjlighet är att ersätta den
stora bussen med två mindre som trafikerar norra respektive södra Gotland.
Sammanfattande förslag: organisera biblioteksavdelningen tillsammans med kulturen i en
kultur- och biblioteksavdelning under en kulturchef i regionstyrelseförvaltningen.
Besparingarna som KFN fattat beslut om för 2017 på 691 000 (varav halvårseffekt på
patientbiblioteket på Visby lasarett), och 891 000 på sikt kompletteras med att ge
biblioteksorganisationen ett sparbeting på ytterligare 2 800 000 att klara före 2019 års utgång.
Medel avsätts centralt 2017-2019 för att kunna investera i ny utrusning i syfte att skapa
meröppna bibliotek, delas mellan anläggningarnas behov och biblioteken.
Besparing 3 691 000 på årsbasis från 2020.
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Bilaga 1

PM Förslag på ny styrmodell av
kultursamverkansmodellen på Gotland
(Beredningsgruppen 2016-07-05)
Syfte

Syftet med detta PM är att bereda möjlighet att genom ett politiskt ställningstagande kring
styrningen av kultursamverkansmodellen och ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och
kultur- och fritidnämnden göra ett vägval kring framtida arbetssätt. En konsekvens av det beslut
som kommer att fattas blir att styrdokumentet ”Hantering av kultursamverkansmodellen på
Gotland”, RF § 153 2012-11-26, RS 2012/491, revideras.
Frågeställningar:
1. Hur säkrar vi att regionstyrelsen, som har det övergripande ansvaret för regionens ekonomi
och det regionala utvecklingsansvaret, har tillräcklig insyn och tillräckliga påverkansmöjligheter?
2. Hur säkrar vi att kultur- och fritidsnämnden, som har kompetens inom kulturen, har
tillräckligt inflytande?
3. Hur säkrar vi att det politiska uppdraget har sina forum och att tjänstepersonernas
fackkunskaper har sina, samt att kunskaperna tas tillvara i det operationella arbetet?
4. Hur säkras förtroendefulla relationer mellan regionstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden,
liksom mellan ledningskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen?
5. Hur förankras regionrådens uppdrag att ha särskilt ansvar för kulturfrågor? Och vad innebär
uppdraget? Hur säkras förtroendefulla relationer?

Inledning
Detta PM är en sammanfattande redogörelse av det avgränsade området
kultursamverkansmodellens styrning. Brister har uppmärksammats i nuvarande styrmodell och
här redovisas alternativ. Det nu gällande styrdokumentet togs fram 2012 när
kultursamverkansmodellen var ny sedan ett år och man ännu inte visste formerna för Region
Gotlands kontakter med Statens Kulturråd, som är den bidragsgivande enheten för den
regionala kulturen på Gotland.
Nedan under rubriken Styrmodeller redovisas två alternativ till styrning av
kultursamverkansmodellen på Gotland. När politiken beslutat inriktning kommer nuvarande
styrdokument att uppdateras enligt valt alternativ, varvid dokumentet kommer att beslutas i
regionstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt regionfullmäktige.
En beredningsgrupp bestående av representanter från ledningskontoret och kultur- och
fritidsförvaltningen har under 2015 och 2016 arbetat fram alternativen.

Bakgrund

Kultursamverkansmodellen infördes 2011 med Gotland som en av de fem första regionerna att
”testköra” modellen. Samtliga län och regioner utom Stockholm ingår sedan 2013 i modellen.
Kultursamverkansmodellen är den största kulturpolitiska reformen sedan sjuttiotalet. Den
infördes för att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer.
Kultursamverkansmodellen har inneburit att landsting och regioner som ingår i modellen nu
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beslutar, i samverkan med länets kommuner och kulturlivet, hur det statliga bidraget fördelas till
regional kulturverksamhet. Tidigare har staten avgjort vilka regionala kulturinstitutioner som är
berättigade till statligt stöd. Kulturrådet beslutar, efter samråd med samverkansrådets parter,(1)
och med utgångspunkt i kulturplanerna, om nivån på bidragen till respektive landsting och
region.
1) Samverkansrådet består av Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Svenska Filminstitutet,
Riksteatern, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Kungliga biblioteket, Konstnärsnämnden och
Länsstyrelserna.
Storleken på stödet beror på Kulturrådets bedömning av Region Gotlands ambitioner och
satsningar, så som de framförs i kulturplanen, i jämförelse med övriga regioner och landsting i
Sverige. Fördelningen sker också utifrån statens kvalitativa och kvantitativa uppföljning av den
regionala kulturverksamheten inom kultursamverkansmodellen. Exempelvis bedöms
måluppfyllnad av kulturplanen samt hur regionen bidrar till att de nationella kulturpolitiska
målen nås. Ett beslut kommer årligen i slutet av januari som meddelar den statliga delen av
bidragets storlek. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om den regionala delen. År 2016 erhölls
22 600 000 kr från staten och regionen bidrog med 19 425 849 kr, vilket ger fördelningen att
den statliga delen står för 53,78 % och den regionala delen 46,22 %.
Styrning
I processen där staten överfört ansvaret för att prioritera, fördela och forma den regionala
kulturpolitiken till regional nivå har man på både statlig och regional nivå fått testa sig fram till
hur modellen på bästa sätt ska skötas. Tack vare de erfarenheter som gjorts efterhand har
administrativa rutiner, dokument och processer uppdaterats och förbättrats. Detta arbete pågår
alltjämt på både nationell och regional nivå.
Kultursamverkansmodellen – fakta
Inom kultursamverkansmodellen ska region/landsting dela ut statliga medel inom följande sju
verksamhetsområden:
1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet
2. regional museiverksamhet
3. regional biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
4. konst- och kulturfrämjande verksamhet (kulturkonsulenter)
5. regional enskild arkivverksamhet
6. filmkulturell verksamhet med särskild inriktning mot barn och unga
7. hemslöjdsfrämjande verksamhet.
Område 4, konst- och kulturfrämjande verksamhet, avser till största delen
konsulentverksamhet.
Den politiska instans som äger frågan om kulturinstitutionernas uppdrag och medel har följande
fyra huvudansvarsområden:
 Att utse vilken organisation/ institution som är bäst lämpad att ha ansvar för respektive
verksamhetsområde.
 Att upprätta styrdokument, regionala kulturpolitiska mål samt ansvara för att en kulturplan
tas fram.
 Att årligen besluta om fördelning av medel, statliga och regionala, till de institutioner man
utsett.
 Att ansvara för uppföljning och utvärdering, analys och eventuella åtgärder, inklusive att
leverera underlag till statliga myndigheter.
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Kultursamverkansmodellen på Gotland
Inom Region Gotland är det i nuläget följande institutioner som har det regionala uppdraget:
Gotlands Museum: regional museiverksamhet, hemslöjdsfrämjande verksamhet. Huvudman
för fyra konsulenter inom hemslöjd, kulturarv och konst.
Gotlandsmusiken: professionell musikverksamhet.
Länsteatern på Gotland: professionell teater- och dansverksamhet. Huvudman för en
scenkonstkonsulent.
Gotlands Länsbibliotek: regional biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande
verksamhet.
Film på Gotland: filmkulturell verksamhet. Huvudman för en filmkonsulent.
Utöver detta är kultur – och fritidsförvaltningen huvudman för en danskonsulent.
Kulturplanen
Kulturrådet förväntar sig att kulturplanen bygger på de nationella och regionala kulturpolitiska
målen. I de fall en region består av flera kommuner ska samverkan ske mellan regionen och
kommunerna. Eftersom Region Gotland inte har underliggande kommuner sker dialog och
samverkan direkt med de organisationer som omfattas av kultursamverkansmodellen.
Kulturrådet förväntar sig också att kulturplanen tas fram efter samråd med det civila samhället
och det professionella kulturlivet, dvs organisationer, grupper och enskilda, som ligger utanför
kultursamverkansmodellen och ej uppbär stöd ur denna.
Politisk referensgrupp
En politisk referensgrupp tillsattes första gången inför den andra kulturplanen (2014-2016) och
bestod då av politiker från kultur- och fritidsnämnden. Inför den tredje kulturplanen (20172020) tillsattes även politiker från regionstyrelsen. Det finns två syften med att ha en politisk
referensgrupp; dels anger gruppen huvudriktlinjer i kulturplanen vad gäller fokusområden och
övergripande mål, dels förankras kulturplanen politiskt i processen vilket underlättar vid
beslutsfattande av den slutgiltiga produkten. Den politiska referensgruppen är representerad
med både majoritet och opposition med syfte att bädda för långsiktighet.
Nulägesbeskrivning
Nuvarande styrmodell på Gotland är enligt ett politiskt beslut (”Hantering av
kultursamverkansmodellen på Gotland”, RF § 153 2012-11-26) utformad så att den ger kulturoch fritidsnämnden det fulla regionala kulturansvaret. I praktiken har detta styrsätt bidragit till
otydlighet och informationsbrist, vilket skapat viss oro som gnagt på förtroendekapitalet både
bland politiker och tjänstepersoner. Kultur- och fritidsnämndens kompetens har tagits tillvara,
men regionstyrelsens politikers inflytande och överblick har saknats, främst i processen med att
ta fram och besluta om nya kulturplaner.
Regionstyrelsen tog inför den tredje kulturplanprocessen beslut att även politiker från
regionstyrelsen skulle ingå i den politiska referensgruppen. Kultursamverkansmodellen har
därför i nuläget en slags mellanvariant av styrning där regionstyrelsen tagit ett tydligare grepp för
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ökad insyn och ökade påverkansmöjligheter genom att utse representanter att medverka i den
politiska referensgruppen.
Inom ramen för detta styrsätt har identifierats en utmaning i att skilja det politiska uppdraget
från det operativa, enligt principen om armlängds avstånd, dvs att politiken beslutar vad och
tjänstepersonerna hur. Politiken upplevde vid senaste arbetsprocessen att man inte blev lyssnad
på och tjänstepersonerna upplevde sig alltför detaljstyrda. Politiker i kultur- och fritidsnämnden
som suttit med i den politiska referensgruppen under förra omgången ansåg även att gruppen
nu blivit för stor för att kunna ha ett effektivt arbetssätt. Resultatet har blivit att politiker från
kultur- och fritidsnämnden känner att de inte längre i praktiken har det fulla ansvaret för den
regionala kulturens styrning. Risken för polarisering och att processen upplevs som prestigefull
blev därmed större, främst beroende på att teori och praktik inte följts åt.
Regionråd med särskilt ansvar för kulturfrågor finns. Dock är varken uppdrag eller mandat
tydligt formulerat eller kommunicerat intern och externt, varvid de får en oklar roll i
styrsammanhangen vad gäller kultursamverkansmodellen såväl som över hela det kulturpolitiska
fältet.
För att skapa tydlighet och en struktur som är långsiktigt hållbar behövs en ny styrmodell som
politiken beslutar om och som både politik och tjänstepersoner på alla nivåer ställer sig bakom
och verkställer, dvs som följer i teori och praktik.
Styrmodeller
Alternativ 1 – nuvarande styrmodell
Alternativ 1 är så som kultursamverkansmodellen är beslutad att fungera idag.
Kultur- och fritidsnämnden
1. Äger den politiska frågan om den regionala kulturens styrning, inklusive att utse vilken
organisation/institution som ansvarar för respektive område enligt förordningen, samt ansvar
för att kulturplanen tas fram och beslutas, liksom revideringar av densamma.
2. Beslutar årligen om fördelning av medel (statliga och regionala) till institutioner inom
kultursamverkansmodellen.
3. Ansvarar för uppföljning och utvärdering, analys och eventuella åtgärder, inklusive att
leverera underlag till statliga myndigheter.
Kultur- och fritidsförvaltningen tar fram kulturplanen samt stödjer ledningskontoret i
beredningen inför beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige. Förvaltningen handhar även
den årliga revideringen av kulturplanen, samt bereder ärendet med fördelning av statliga och
regionala medel till kulturinstitutionerna. Förvaltningen rapporterar även regionens regionala
kulturverksamhet till berörda instanser som efterfrågar underlag till uppföljning, utvärdering
och analys.
Regionstyrelsen
1. Har det övergripande ekonomiska ansvaret genom att bland annat föreslå regionfullmäktige
budget till kultur- och fritidsnämnden för den regionala kulturen.
2. Har ansvaret att inför beslut i regionfullmäktige anta kulturplanen efter att den är beslutad i
kultur- och fritidsnämnden.
Ledningskontoret är beredningsinstans av kulturplanen inför beslut i regionstyrelsen och
regionfullmäktige.
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Alternativ 2 – nytt förslag till styrmodell
Regionstyrelsen
1. Har det övergripande ansvaret för den regionala kulturen.
2. Äger den politiska frågan om den regionala kulturens styrning, vilket innebär ansvar för att:
o en regional kulturplan tas fram och beslutas.
o fatta beslut om vilken organisation/institution som ansvarar för respektive område enligt
förordningen som styr den regionala kulturen (kultursamverkansmodellen).
o fatta beslut om årlig fördelning av medel (statliga och regionala) till institutioner inom
kultursamverkansmodellen, inklusive villkor för verksamheterna.
o fatta beslut om årlig revidering av kulturplanen.
Kultur- och fritidsnämnden
1. Har det praktiska ansvaret för den regionala kulturen.
2. Ansvarar för att utarbeta förslag till:
o regional kulturplan.
o vilken organisation/institution som ansvarar för respektive område enligt förordningen som
styr den regionala kulturen (kultursamverkansmodellen).
o fördelning av medel (statliga och regionala) till institutioner inom kultursamverkansmodellen,
inklusive förslag på villkor för verksamheterna.
o årlig revidering av kulturplanen.
3. Ansvarar för att uppföljning, utvärdering och analys av kultursamverkansmodellen görs i
enlighet med nationella och regionala direktiv, inklusive att leverera underlag till statliga
myndigheter.
Politisk referensgrupp
Oavsett om alternativ 1 eller 2 väljs som styrmodell föreslår beredningsgruppen att en politisk
referensgrupp framöver ska finnas med följande syfte:
1. Att ange huvudriktlinjer i kulturplanen, det vill säga fokusområden och övergripande mål,
samt
2. Att bidra till att kulturplanen förankras politiskt.
Den politiska referensgruppen föreslås bestå av politiker både från regionstyrelsen och kulturoch fritidsnämnden med representation från både majoritet och opposition för att skapa
förutsättningar för att de beslut om inriktning som tas i kulturplanen säkras ur ett långsiktigt
perspektiv.
Konsekvensanalys
Om byte av styrmodell till alternativ 2 sker säkras regionstyrelsens inflytande genom att man
äger frågan och beslutar om den regionala kulturens styrning på en övergripande nivå. Kulturoch fritidsförvaltningen fortsätter att, liksom idag, genomföra processer med att exempelvis ta
fram nya kulturplaner och leverera underlag i form av förslag till beslut. En fördel med
alternativ 2 är att det sannolikt blir lättare att till form och innehåll synkronisera kulturplanen
med regionens övriga plandokument. Kulturplanen får också större chans att bli integrerad och
förankrad i hela regionen på både nämnd och förvaltningsnivå.
Kultur- och fritidsnämndens kompetens inom kulturen säkras genom att förslag till beslut
utarbetas, vilka är grundade i den kompetens och erfarenhet inom den regionala kulturens
område som nämnden förvärvat sedan kultursamverkansmodellens införande.
En nackdel med alternativ 2 är att byråkratin med bland annat längre beslutsvägar kan komma
att öka.
Att principen om armlängds avstånd respekteras i både tjänstepersons- och politikerled samt
däremellan är av största vikt. Det är svårt att sia om hur det skulle bli med alternativ 2 i
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förhållande till idag, men man kan konstatera att regionstyrelsen genom regionråden har fler
heltidspolitiker (kultur- och fritidsförvaltningen har en avlönad ordförande på 20 %) som
därmed har mer tid och större möjlighet att engagera sig politiskt. Huruvida arbetssätt skiljer sig
åt på de olika politiska nivåerna är med nuvarande kunskap inte möjligt att uttala sig om.
Förtroendefulla relationer mellan regionstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden samt mellan
ledningskontoret och kultur- och fritidsnämnden säkras bäst genom tydliga styrdokument och
tydlig ansvarsfördelning som är ändamålsenlig för alla parter och som harmonierar med
respektive instans uppdrag och syfte. Alternativ 2 ger möjlighet att testa om en sådan styrmodell
kommer att ge bättre resultat än nuvarande.
Regionrådens roll, uppdrag och mandat vad gäller kulturfrågor och arbetsprocesser på
kommunal och regional nivå bör utredas och kommuniceras för ökad tydlighet.
Diskussion
Storregionfrågan är en yttre faktor som i förlängningen kan påverka Region Gotlands status vad
gäller det som idag är regionala kulturfrågor. Detta är avhängigt nationell politik och då beslut
inte väntas förrän tidigast år 2018 och genomförande 2019, har beredningsgruppen i detta PM
inte tagit hänsyn till den omständigheten. 6/5
Sammanfattning
Med bakgrund mot de i syftet formulerade frågorna kan konstateras att nuvarande styrsystem
inte är optimalt och att det bör ses över. Alternativ 2 är en möjlighet att testa en ny modell.
Sammanfattningsvis kan sägas att en ny styrmodell bör tydliggöra ansvarsfördelningen och
bereda möjlighet för bättre framtida arbetssätt och processer. Alternativ 2 innehåller flera
fördelar som skulle kunna avvärja en hel del av problematiken, bland annat lyfts den regionala
kulturpolitiken en nivå, samtidigt som man kan behålla mycket av den erfarenhet som dragits
och de arbetssätt och processer som utvecklats i det operationella arbetet sedan
kultursamverkansmodellens införande 2011. En annan fördel är att alternativet ökar tydligheten
och stringensen i kultursamverkansmodellens styrning, vilket sannolikt ökar chanserna för
förbättrade relationer och förtroendefulla arbetsmetoder. Om den varianten beslutas politiskt
kommer nuvarande styrdokument att uppdateras.
Beredningsgruppen, 20160705

Karin Farinder, Ulrika Jansson och Catrine Wikström
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Bilaga 2

Samlat underlag från kultur- och
fritidsförvaltningen
Gällande regionstyrelsen/ledningskontoret uppdrag (Rf § 90, 2016-06-20) att utreda
en alternativ och mer ekonomisk effektiv politiker- och förvaltningsorganisation för
kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland.

Bakgrund
I samband med budgetberedningen i maj 2016 konstaterades omfattande besparingsbehov
inom Region Gotland (170 miljoner kronor under tre år). Regionens stora underskott oroar på
både kort och lång sikt. Mot bakgrund av detta skriver Region Gotlands krisgrupp om kultur
och fritidsnämndens verksamhet:
”Kultur- och fritidsverksamheten är, med undantag för ett bibliotek, en frivillig verksamhet. Gotland har av
tradition en bred och välutvecklad kultur- och fritidsservice. I den ekonomiska situation som råder måste icke
obligatoriska verksamheter ifrågasättas.
I slutrapporten från krisgruppsarbetet föreslogs en besparing inom kultur och
fritidsverksamheten på 20 miljoner kronor år 2017 – 2019 och därefter ytterligare 20 miljoner år
2020 – 2021. I rapporten konstaterades då att ett sådant sparbeting är ”mycket omfattande med
hänsyn till verksamhetens omsättning och förutsätter en omorientering av hela Region Gotlands kultur och
fritidpolitik”.
I det uppdrag som regionfullmäktige slutligen beslutade om blev sparbetinget inte fullt så
omfattande. Den beslutade besparingen kräver stora förändringar av Region Gotlands kulturoch fritidsverksamhet.
Följande uppdrag blev beslutade (Rf § 90, 2016-06-20):
a) ”Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda en alternativ och mer effektiv politiker- och förvaltningsorganisation för
kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland. I uppdraget ingår en genomlysning av åtagande,
förutsättningar för alternativa driftsformer, ökad verksamhetssamordning över förvaltningsgränser samt möjliga
organisationsförändringar”
b) ”Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att till budgetavstämningen 2016 återkomma med ett underlag för
nämnden utbud och åtagande kopplat till serviceutredningen”.
c) ”Tillsammans ska uppdragen redovisa förutsättningarna till en kostnadsbesparing relativ 2016 års budget på 15
miljoner kronor under perioden 2017-2019”.

Utgångspunkten är kultur- och fritidsförvaltningens nuvarande uppdrag och utbud. Underlaget
berör i huvudsak punkt a.
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Uppdrag
Ledningskontoret gavs i uppdrag att utreda en mer ekonomisk effektiv och samtidigt
kostnadsbesparande politiker- och förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten,
som så långt möjligt bevarar de värden som fastslagits i Region Gotland.
Uppdraget innebär att pröva möjligheten att samordna verksamheten med andra nämnders
åtaganden. Uppdraget innebär också att pröva alternativa driftsformer.
Uppdraget ska bedrivas i projektform och bl.a. belysa aspekterna brukare/medborgare,
ekonomi, samarbetspartners/intressenter. Uppdraget ska också belysa konsekvenser på kort och
lång sikt. Intryck från hur andra kommuner bedriver kultur- och fritidsverksamhet ska tas med.
Projektledare Jan-Olof Henriksson har som en del i sitt uppdrag begärt från kultur- och
fritidsförvaltningen förslag på alternativa organisationsformer för varje avdelning där
avdelningscheferna för respektive avdelning har utgått från sin verksamhet.

Nuläge inom KFF
Kultur- och fritidsförvaltningen har idag 116 årsarbetare fördelat på 131 personer. Staben för
förvaltningen består av förvaltningsdirektör, ekonom, nämndsekreterare, kommunikatör och en
kvalitetssamordnare (för att bland annat sköta mätningar och rapportering som Kulturrådet
kräver in gällande kultursamverkansmodellen). Förvaltningen köper HR-tjänst från SF.
Precis som övriga förvaltningar inom Region Gotland har KFF tre chefsled, avdelningschef – 3
st (Bibliotek, Kultur & Ungdom samt Fritid) och 6 enhetschefer. Varje enhetschef har mellan
15 och 35 medarbetare fördelat på enheter över hela ön, i verksamheter som bedrivs från 05:00
(ex simhallar) - 02:30 (ex ungdomsarrangemang) alla dagar på året.
Vidare finns även en regional kulturstrateg anställd då KFN är den regionala kulturnämnden
som ansvarar för Kultursamverkansmodellen.
Vårt uppdrag är att stärka människor, utveckla samhället och fördjupa demokratin. Det gör vi
genom att tillhandahålla mötesplatser och fylla dem med intressant innehåll. Bibliotek, badhus,
idrottsanläggningar, ungdomsgårdar, kulturverksamhet och att fördela stöd är något av det som
vi sysslar med. KFF har en roll i samhällsbyggandet där vi ofta fungerar som en sammanlänkade
funktion mellan olika aktörer. Ett exempel på detta är arbetet med att öka antalet gästnätter på
ön. Det sker genom att vi sitter med i nätverk som idrottens ö, hyr ut logi i skolor, är med i
utvecklandet av nya reseanledningar som t.ex. Crimetime eller utvecklar appar som Gotland
Film. Det finns många olika sammanhang där KFF spelar en viktig roll i arbetet med det trygga
och goda samhället.
Vår verksamhet uppmärksammas nästan dagligen i media och är en stor del i invånarnas och
besökarnas vardag. Dessutom är det vi gör en stark lockande kraft när människor bestämmer
sig för att besöka eller t.o.m. flytta till Gotland. Vård, skola och omsorg är hygienfaktorer vid ett
sådant beslut medan vår verksamhet är en flyttanledning och samtidigt en besöksanledning.
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Vi ger inte bara människor vad de vill ha utan också vad de behöver utifrån politikens direktiv
och de värdegrund som omfattar regionens verksamheter. Vi sätter perspektiv på tillvaron
genom kulturaktiviteter och upplevelser, medverkar till dialoger, skapar mötesplatser där
mångfald och integration kan ske naturligt och vi stödjer våra folkrörelser och föreningar vilka
skapar mening och sammanhang för väldigt många.

Förvaltningsdirektörens summering
Uppdraget att se över om kultur- och fritidsförvaltningen samt nämnden kan organiseras mer
kostnadseffektivt är ett uppdrag där kvalité ställs mot ekonomi. Att göra neddragningar om 15
miljoner och även splittra en väl fungerande organisation kan ge en dubbel försämring gällande
kvalité då tillgänglighet till verksamhet de facto kommer att minskas och samlad kompetens
försvinna. De politiker och tjänstepersoner som idag driver och arbetar med nämndens
verksamhetsområde är tillsatta med kompetens och intresse just i dessa frågor och har förmågan
att prioritera klokt vid konflikt gällande verksamhetens mål och ekonomiska resurser. En
framtida organisering är i fortsatt behov av tjänstepersoner och politiker som bevakar, utvecklar
och synliggör kultur- och fritidsfrågor i en bred kontext och i ett samhällsbyggarperspektiv.
I händelse att politiken beslutar om en annan organisering av kultur- och fritidsfrågorna är det
av vikt att bibehålla en sammanhållen kultur- och fritidsavdelning. Förslagsvis läggs den in som
en avdelning i nya SF eller som en del i regionalutveckling då gränssnitten mellan förvaltningen
och regionalutveckling ofta går ihop och många samarbetsprojekt redan finns. Vidare behövs
även en politisk dimension. Ett regionråd bör ges ett rotelansvar för kultur- och fritidsfrågor
samt ett utskott tillsättas som hanterar alla de politiska prioriteringarna som måste ske gällande
kultur- och fritidsfrågor, stödhantering etc. Om detta skulle ge en ekonomisk vinning i paritet
med att det lönar sig med en omorganisering är svårt att säga. Fortfarande kommer många av de
personer som idag arbetar inom förvaltningen behövas även i denna organisation.
Gotland är en ö vars varumärke består i natur och kultur. Till Gotland reser människor för att
uppleva vårt rika kulturarv, samtida kulturyttringar av hög kvalité, uppleva den för Skandinavien
så speciella natur, delta i stora träningsläger eller cuper som är anordnade av vårt rika
föreningsliv. Att i denna kontext lägga ner en förvaltning och nämnd som driver dessa frågor
specifikt ter sig märkligt.
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Biblioteksavdelningen – Åsa Ingmansson
Nuläge och bakgrund
Folkbiblioteken på Gotland utgörs av Almedalsbiblioteket som är huvudbibliotek, tio
distriktsbibliotek spridda över ön samt en bokbuss. Huvudbiblioteket är ett integrerat folk- och
universitetsbibliotek knutet till Uppsala universitet - campus Gotland. Här finns även ett
integrerat folk- och skolbibliotek, ett medicinskt fackbibliotek och patientbibliotek.
Länsbiblioteket är en regional utvecklingsavdelning som genom omvärldsbevakning,
nätverkande och utvecklingsprojekt stärker bibliotekspersonal och chefer bland annat genom
kompetenshöjande insatser. Länsbiblioteket ska främja bibliotekens samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet. Länsbiblioteket driver även regionens taltidning för
personer med läsnedsättning.
Ekonomi
Verksamheten leds av en avdelningschef och två st enhetschefer (varav en på halvtid) + en
administratör. Avdelningen består av ca 55 personer (inkl chefer).
Biblioteken har en total budget på 30 385 tkr.
Ledning, utbildning och viss administration kostar (inkl länsbiblioteket 783 tkr) 3 331 tkr.
Övriga kostnader är 27 054 tkr.

Alternativa organisationsformer
Jag ser fördelar med att behålla befintlig organisationsstruktur; vi har t.ex. goda samarbeten med
simhallarna (badhusbibliotek där vi når nya låntagare) och Gotlands Filmcentrum & Kulturhus i
Fårösund där vi har inrättat ett bibliotek med mediafokus. Vi har även samarbeten/samordning
med andra förvaltningar t.ex. UAF genom det integrerade folk- och skolbiblioteket
Gråbobiblioteket och HSF genom de samlokaliserade biblioteken på Visby lasarett. Detta gör
biblioteksavdelningen både lätt- och svårplacerad, vi hör ihop med alla och ingen. Vi kan vara
med på ett hörn i alla verksamheter men har i dagsläget ingen självklar plats hos andra. Vårt
uppdrag styrs dock av bibliotekslagen och vår verksamhet ska finnas till för alla.
Uppdraget från projektledaren Jan-Olof Henriksson utgörs här av att ge förslag på alternativ
organisationsstruktur om KFF/KFN splittrats/läggs ned vilket presenteras nedan.
Länsbiblioteket
Det är en strategisk utvecklingsavdelning och inget fysiskt bibliotek och kan därför placeras
under ledningskontoret. Taltidningen som idag är organiserad under länsbiblioteket skulle
kunna tillhöra Almedalsbiblioteket, där inspelningsstudion finns.
Folkbiblioteken
Även folkbiblioteksenheten skulle kunna ingå i ledningskontorets organisation så att biblioteken
fullt ut kan arbeta med det uppdrag som åligger dem; att biblioteken är angelägna och
tillgängliga för alla, att de bidrar till samhällets utveckling genom att främja fri
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informationstillgång, åsiktsbildning och yttrandefrihet. Biblioteken är viktiga kulturella och
demokratiska mötesplatser som främjar läsning, dialog, delaktighet och mångfald.
En placering av biblioteksavdelningen i en annan förvaltning kan begränsa bibliotekens
möjligheter att fullt ut utföra sitt lagstadgade uppdrag. En farhåga är att biblioteksfrågorna
marginaliseras och hamnar längre ned på dagordningen. Vi skulle kunna utöka vårt samarbete
med UAF och t.ex. skolbiblioteken, men då krävs ett tydligt avtal/överenskommelse om vad
varje verksamhet förväntar sig och kräver av varandra. Men en sådan sammanslagning kräver en
större utredning. Dock är det naturligt att bibehålla biblioteksavdelningen nära eller i
kulturavdelningen.
Biblioteksavdelningen kan vid en större omorganisation organiseras om internt som ett led i det
kostnadseffektiva arbetet. Följande biblioteksnav kan då skapas:
• Almedalsbiblioteket är huvudbibliotek men kan även bli navet för biblioteken i Visby, i
dagsläget Patientbiblioteket på lasarettet, Korpens bibliotek samt Gråbobiblioteket.
• Slite bibliotek blir nav för biblioteken i Fårösund, Roma och Östergarn.
• Hemse bibliotek blir nav för biblioteken i Klintehamn och Burgsvik.
• Bokbussens verksamhet ska inkorporeras i alla de tre andra naven.
Utgångspunkten för dessa nav är att samordna personalen för att effektivisera
personalresurserna, minska ensamarbete, få samsyn, ge brukarna en likvärdig biblioteksservice,
se över kompetensbehov.
Eventuell besparingar och avdelningschefens reflektioner
Det är svårt att bedöma hur stor besparing en ev. omorganisation skulle kunna ge. Det hänger
på var och hur biblioteksavdelningen införlivas; om den utvidgas med skolbibliotek eller delas
med t.ex. en kulturavdelning. Den interna samordningen kring som nav som beskrivs ovan kan
genomföras oavsett förvaltningstillhörighet. Den bör kunna ge en mindre besparing då
personalresurserna ska användas på nya, mer effektiva sätt. Vi kan även stå inför fler
biblioteksnedläggningar men i dagsläget finns inga beslut i ärendet.
Tidigare, under 70- och 80-talet, integrerades många folkbibliotek med t.ex. skolbibliotek. Detta
gjordes främst av ekonomiska skäl och för att de ansågs likartade. Men idag ser vi effekterna av
det; genomförande av uppdrag försvåras, verksamheter med olika målbild och uppdrag etc.
Självklart ska elever i skolan även komma i kontakt med folkbibliotekets verksamhet men under
skoltid ska skolbiblioteket vara skolans hjärta och hjärna.
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Ungdomsavdelningen – Björn Ahlsén
Nuläge och bakgrund
Den öppna ungdomsverksamheten inom Region Gotland är huvudsakligen organiserad inom
kultur- och fritidsförvaltningen/-nämnden (KFF/KFN). Inom andra förvaltningar finns
omfattande verksamheter med samma målgrupp, inte minst grund- och gymnasieskolan och
kulturskolan, som sorterar under Utbildnings- och Arbetslivsförvaltningen/Barn- och
Utbildningsnämnden. Inom Socialförvaltningens avdelning för individ- och familjeomsorg finns
flera verksamheter med ungdomar som en av sina målgrupper, bl.a. ungdomsenheten, barn- och
familjeenheten och enhet med ansvar för ensamkommande flyktingar.
Inom KFF/KFN är ungdomsverksamheten organiserad i en ungdomsavdelning, som är
sammanförd med kulturverksamheten. Avdelningschefen har ansvar för båda avdelningarna.
Vi bedriver vår huvudsakliga verksamhet i 7 ungdomsgårdar och ett Ungkulturhus. Tre av
verksamheterna finns i Visby, övriga verksamheter finns i Fårösund, Slite, Roma, Hemse och
Klintehamn. Vi har dessutom en fältverksamhet som bedriver uppsökande verksamhet runt om
på ön.
Ungdomsavdelningen initierar projekt utifrån ungdomarnas önskemål och behov, ofta
tillsammans med andra aktörer. Verksamheten ger ekonomiskt stöd till ungas egna
projektidéer, har en omfattande lov-verksamhet och arbetar aktivt med integrationsarbete för
asylsökande ensamkommande flyktingar.
Ekonomi
Verksamheten leds av en avdelningschef på halvtid och de ca 30 fritidsledarna arbetsleds av två
enhetschefer. Till 2017 års budget har budgetberedningen beviljat avdelningen en ramjustering
innebärande medel till ytterligare två tjänster att arbeta med integration.
Ledning, utbildning och viss administration kostar 2,1 mnkr
Verksamheten på fältet kostar 14,5 mnkr
Avdelningens verksamhet kostar sålunda totalt summa 16.6 mnkr
Alternativa organisationsformer
Förslag 1
Jag föreslår att ungdomsverksamheten som idag är organiserad inom Kultur- och
fritidsnämnden flyttas till UAF, Kulturpedagogiskt centrum, där Kulturskolan,
barnkulturverksamheten, den filmpedagogiska verksamheten inom skolan, Fenomenalen och
ansvaret för skolbiblioteken återfinns. Jag förordar också att biblioteksavdelningen blir en del av
detta förslag.
Förslaget kräver en mer omfattande utredning då den mottagande organisationen behöver
förändras för att målkonflikter inte ska uppstå och att brukarnas behov ska mötas.
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Förslag 2
Om en sådan organisering som ovan inte skulle vara möjlig eller politiskt önskvärd förordar jag
att ungdomsavdelningen bildar en egen avdelning inom SOF eller UAF med oförändrade mål
och en egen uppdragsbeskrivning och vara underställd förvaltningschefen. Hur verksamheten i
övrigt skall organiseras i chefsled etc. kan komma att bero på vilka ytterligare besparingar som
görs inom Kultur- och fritidsområdet genom nuvarande (och ev kommande sparbeting). Den
politiska ledningen är SON eller BUN.
UAF eller SOF
I diskussionerna har två alternativa placeringar genomlysts och vilket av alternativen som ska
förordas beror på hur den mottagande förvaltningen/nämnden bemöter krav och önskemål
från min verksamhet.
En absolut förutsättning är att ungdomsverksamheten får ett tydligt skriftligt uppdrag under
den nya huvudmannen och att nuvarande målsättning bibehålls samt att verksamheten
organiseras i en egen avdelning/enhet och inte splittras upp så att verksamheten underställs
rektorerna eller andra enhetschefer på de olika orter där gårdarna är belägna.
UAF
Fördelar och förväntningar
Vi upplever att det finns en god förståelse för ungdomsverksamhetens mål och syften i den
nuvarande förvaltningsledningen. Vi ser möjligheterna till att kombinera ett undervisande
uppdrag med ett gemensamt uppdrag att erbjuda goda möjligheter för unga människors
växande. Vi ser samarbetsmöjligheter med elevhälsan, kulturskolan och folkhögskolan. Vi ser
fördelar i ett närmande med Arbetslivsenheten när det gäller äldre ungdomar och unga vuxna.
Vi kommer närmare vår målgrupp organisatoriskt och har närmare till de informationsbaser
som finns inom skolan.
Nackdelar och farhågor
Från att ha varit en väsentlig del i en liten organisation blir vi en frivillig verksamhet av liten
storlek i en gigantisk organisation. Vi hamnar långt ifrån beslutsfattarna och ser stora risker i att
bli uppslukade av skolans instrumentella tänkande och att, i ungdomarnas ögon, bli förknippade
med skola och fritids och därmed bli mindre fria och mer statiskt institutionaliserade.
Vi ser också en risk i att fritidsledarna uppdrag kan komma att förändras, att de kan komma att
användas som rastvakter/lärarassistenter i en skola som lider brist på resurser, att vårt uppdrag
blir reducerat till ”att ta hand om de stökiga”. Och vi löper risk att förväxlas med och bli en del
av den inskrivna verksamheten i fritids för barn upp till 12 år, en verksamhet som har en annan
målsättning är ungdomsverksamheten.
Att bedriva ungdomsgårdsverksamhet i skolans lokaler är oftast inte optimalt, men som en del
av skolans organisation blir vi sannolikt intvingande i mindre ändamålsenliga skollokaler,
motiverat av kostnadsskäl. Det finns en överhängande risk att en icke obligatorisk verksamhet
från stå tillbaka för skolobligatoriet i tillstånd av ekonomisk knapphet.

Ledningskontoret
Jan-Olof Henriksson

2017-01-10

60

SOF
Fördelar och förväntningar
Vi upplever att det finns en god förståelse för ungdomsverksamhetens mål och syften i delar av
Socialförvaltningen som idag arbetar med ungdomsrelaterade frågor. Vi ser möjligheterna till att
kombinera ett förebyggande uppdrag med ett främjande uppdrag. Vi ser samarbetsmöjligheter
med Individ- och familjeenheter och Ungdomsgruppen och andra enheter inom förvaltningen.
Vi ser större möjligheter inom SOF än i UAF i att få förståelse för vårt främjandeuppdrag.
Nackdelar och farhågor
Från att ha varit en väsentlig del i en liten organisation blir vi en frivillig verksamhet av liten
storlek i en större organisation. Vi hamnar längre ifrån beslutsfattarna och ser risker i att bli
uppslukade av socialförvaltningens vårdande och hjälpande tänk och vi ser en risk att
fritidsledarnas uppgifter förändras och att de av ungdomarna uppfattas som ”socialarbetare”.
Det finns en överhängande risk att en icke obligatorisk verksamhet från stå tillbaka i tillstånd av
ekonomisk knapphet.
Eventuella besparingar och avdelningschefens reflektioner
Besparing sker genom KFF/KFN:s nedläggning när kostnader för löner, lokaler,
förvaltningsledning och nämnd förväntas minimeras/försvinna. Detta förutsatt att motsvarande
administrativa funktioner (ekonomi, nämndadministration, kommunikation, löner, HR etc)
återfinns och kan klara av den ökade arbetsbelastningen det innebär.
Om beslut fattas att lägga ned ungdomsgårdar påverkar det naturligtvis behovet av medarbetare.
Nuvarande ungdomsavdelning har inte någon administrativ tjänst i dagsläget.
Det som motiverar dagens organisering i KFF är framför allt en gemensam förvaltningsintern
förståelse för verksamhetens syften och mål. Hela KFF:s verksamhet inriktar sig på att skapa
goda livsvillkor för medborgarna men barn och unga som främsta målgrupp. Den relativa
litenheten är ofta en stor fördel med närhet till ledning och till beslut och hela förvaltningen
genomsyras av ett salutogent synsätt och ett prestigelöst sätt att samarbeta.
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Kulturavdelningen – Björn Ahlsén
Nuläge och bakgrund
Kulturverksamheten inom Region Gotland är huvudsakligen organiserad inom Kultur- och
fritidsförvaltningen/-nämnden (KFF/KFN). Kulturskolan sorterar dock under Utbildningsoch Arbetslivsförvaltningen/Barn- och Utbildningsnämnden.
Inom KFF/KFN är kulturen organiserad under två chefer där den regionala kulturen ligger
direkt under kultur- och fritidsdirektören med en heltidsanställd handläggare medan den
primärkommunala kulturen återfinns i en egen avdelning med en avdelningschef.
Ekonomi
Regional kulturverksamhet
Den regionala kulturen består av stödet till de kulturinstitutioner som samtidigt uppbär statligt
stöd och som ingår i kultursamverkansmodellen. Dessa är Gotlands museum,
Gotlandsmusiken, Länsteatern på Gotland, Film på Gotland och Gotlands länsbibliotek samt
främjandeverksamhet genom sju kulturkonsulenter.
Budgeten är 42,4 mnkr varav ca 22 mnkr är i form av statsbidrag. Dessa medel fördelas vidare
till kulturinstitutionerna.
Primärkommunal kulturverksamhet
Inom kulturavdelningen återfinns följande primärkommunala kulturverksamheter:
4
• Ledning och utveckling 0,5 tjänst - 650 tkr
• Kulturstöd (bidrag till kulturorganisationer) 1,0 tjänst - 9 600 tkr
• Film på Gotland 5 2,0 tjänster 802 tkr + statsbidrag - 877 tkr
• Danskonsulent 6 0,5 tjänst 164 tkr + statsbidrag - 182 tkr
• Barnkultur inkl kultur i skolan 0,5 tjänst - 600 tkr
• Offentlig konst 0,5 tjänst - 860 tkr
Totalt 5,0 tjänster och budget ca 13 mkr.
Alternativa organisationsformer
Aspekterna på konst och kultur och svaret på frågan ”vad ska vi med kultur till?” kan utvecklas
i det oändliga. Min tes är att konst och kultur är en omistlig del av en människas tillvaro och att
kulturellt tänkande bör genomsyra såväl individen som organisationen. Estetik ska inte
underordnas funktion och det rationella och intellektuella får inte vara överordnat känslor och
upplevelser.

Delad tjänst som avdelningschef kulturavd och ungdomsavd
Regional kulturinstitution som är organiserad under den primärkommunala kulturavdelningen
6 Regional kulturinstans som är organiserad under den primärkommunala kulturavdelningen
4
5
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Samtidigt bör vi tydligare se till kulturens instrumentella värden och kulturens roll som en
utvecklingsfaktor i samhällsbyggandet. Kultur är inte en verksamhet som ska sättas i sin egen
box utan ska vara en del i alla aspekter och verksamheter i samhället.
Förslag 1
Med hänvisning till ovanstående skrivningar om kulturens uppgift föreslår jag
att Region Gotland betraktar kultur som en strategisk utvecklingsresurs och att den
kulturverksamhet som idag är organiserad inom Kultur- och fritidsnämnden organiseras som en
avdelning på ledningskontoret.
Verksamheten bör, enligt mig, organiseras i en egen kulturavdelning under regiondirektörens
chefsskap, ledd av en avdelningschef och bemannad av ett antal handläggare indelade i några få
enheter. Vilka och hur de ska bemannas kan komma att bero på vilka ytterligare besparingar
som görs inom Kultur- och fritidsområdet genom nuvarande och ev kommande sparbeting och
av hur den förmodande ändrade regionindelningen påverkar de regionala kulturverksamheterna.
Den politiska ledningen är regionstyrelsen, gärna med ett särskilt inrättat kulturutskott.
Mitt förslag att organisera kulturen på ledningskontoret och under regionstyrelsen grundar sig i
synen att kultur ska vara en del av en regionens strategiska och långsiktiga utvecklingsarbete.
Kultur har, som jag försökt beskriva ovan, infallsvinklar på och betydelse för många andra
kommunala och icke-kommunala verksamheter: skola, ungdomsverksamhet, turism,
evenemang, näringsliv, hälsa och folkhälsa, utveckling, stadsplanering. Kopplingen till näringsliv
med utvecklingsarbete, stimulans av kreativa näringar inkl film, besöksnäring och evenemang
blir de mest tydliga vid en organisering på ledningskontoret.
Regional och primärkommunal kultur
Den regionala kulturverksamheten och den primärkommunala bör absolut hållas ihop och
organiseras under samma avdelning med gemensam ledning. Att dela på den regionala och
primärkommunala kulturen är, enligt min mening, olyckligt. De professionella aktörerna och
den ideella amatörkulturen har ett utbyte av varandra likaväl som att kulturinstitutionerna och
det fria kulturlivet har behov och utbyte av varandra. Dessutom hanterar vi, i dagens
organisation, flera regionala kulturverksamheter inom den primärkommunala kulturavdelningen.
De professionella aktörerna återfinns i såväl inom institutioner som i det fria kulturlivet och det
fria kulturlivet består av både professionella och ideella aktörer, och flera semiprofessionella
däremellan.
Det behövs ett flöde av kompetens, information och kreativitet och en samverkan mellan
Länsteatern och öns två teaterföreningar, Romateatern och revysällskapen, mellan
Gotlandsmusiken och de många musikerna och ensemblerna inom öns fria musikliv, mellan
Gotlands museum och de många privata museerna och de 73 hembygdsföreningarna och
mellan Konstmuseet och gallerierna och de många bildkonstnärerna på ön. Och mellan samtliga
institutioner och den kommunala Kulturskolan.
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Det behövs även tydlig kulturpolitik och en samordnad handläggning på hur stödet som Region
Gotland förmedlar till kulturen ska administreras, prioriteras, kanaliseras och styras. Den
kulturella myllan, var ur allting växer, får inte skiljas från den professionella spetskulturen.
Förslag 2
Om ett sådant förslag inte skulle bedömas möjligt eller politiskt önskvärt föreslår jag att
kulturverksamheten tillsammans med ungdoms- och biblioteksavdelningarna överförs till den
enhet inom UAF som idag heter Kulturpedagogiskt centrum. Där finns idag Kulturskolan,
barnkulturverksamheten, den filmpedagogiska verksamheten inom skolan, Fenomenalen och
ansvaret för skolbiblioteken.
Förslaget kräver en mer omfattande utredning då den mottagande organisationen behöver
förändras för att målkonflikter inte ska uppstå och att brukarnas behov ska mötas.
Jag ser stora fördelar med en samorganisering av kultur- ungdomsverksamheterna och
Kulturskolan och Fenomenalen och mellan Biblioteksavdelningen och
skolbiblioteksverksamheten.
Eventuella besparingar och avdelningschefens reflektioner
Besparing sker genom KFF/KFN:s nedläggning när kostnader för löner, lokaler,
förvaltningsledning och nämnd förväntas minimeras/försvinna. Detta förutsatt att motsvarande
administrativa funktioner (ekonomi, nämndadministration, kommunikation, löner, HR etc)
återfinns och kan klara av den ökade arbetsbelastningen det innebär.
Utan att veta var kommande budgetbesparingar i verksamheterna kommer att göras är det
tyvärr omöjligt att i dagsläget kunna bedöma var besparingar kan göras i ledning och
administration. Att göra ytterligare besparingar där ter sig svårt, enär den nuvarande
kulturavdelningen är snålt bemannad. Nuvarande kulturavdelning har inte någon rent
administrativ tjänst i dagsläget. Med en gemensam avdelning för kultur och bibliotek, en effektiv
samordning och med vetskapen om att flera verksamheter sannolikt kommer att försvinna de
närmaste åren torde en besparing om 1-2 tjänster varav en avdelningschef inte vara orealistisk.

Fritidsavdelningen – Marie Flemström
Nuläge och bakgrund
Fritidsavdelningens uppgift är att med stöd och bidrag möjliggöra verksamhet som präglas av
bredd, hög kvalitet, idealitet och öppenhet och som främjar ideellt arbete och engagemang.
Verksamheten ska genomsyras av tillgänglighet, jämställdhet, jämlikhet, mångfald, delaktighet
och folkhälsa. Barn och ungdomar har särskild prioritet.
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Syftet med regionens fritidspolitik ska vara att på Gotland ska alla ha tillgång till ett fritidsutbud
som är utvecklande och stimulerande såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.
Fritidsområdet berör alla gotlänningar samt besökare av olika slag. En god upplevelse av
fritidsutbudet stärker regionens attraktivitet och varumärket Gotland vilket bidrar till regionens
utveckling och tillväxt.
Ekonomi
Verksamheten leds av en avdelningschef och två enhetschefer (anläggning och bad) och
omfattar runt 30 medarbetare.
Kostnadsfördelning 2016
Lokalhyror:
Kapitalkostnader:
Personal:
Köp av tjänster:
Stöd & Bidrag:
Övrigt:

31,8 mnkr
1,7 mnkr
13,3 mnkr
2,5 mnkr
15,3 mnkr
3,8 mnkr

Totalt

68 mnkr

Intäkter 2016
Bokning av hallar, simhallsentréer etc.

fast kostnad (0,8 % rörlig)
fast kostnad
fast kostnad
rörlig kostnad
rörlig kostnad
driftunderhåll, datasystem, it/tele etc

10 mnkr

Alternativa organisationsformer
Fritidsavdelningen bör flytta i sin helhet med avdelningschef, med hänvisning till
samverkansvinster i verksamheten. Medarbetare inom anläggningar, bidrag samt
assistentfunktion samverkar idag kring bedömningar av olika slags ansökningar. De arbetar även
i samma datasystem inklusive utbetalningar. Bokning och Bidrag kommunicerar även kring
föreningsfrågor i allt från statistik, betalningsproblematik och arrangemang. Bokningen har
givetvis också mycket samverkan med anläggningssidan kring anläggningarna, halltider etc.
En god samverkan i verksamhetsutövandet är god service mot brukarna.
Flytt till TKF
Fördelar och förväntningar
• Den gränssnittsproblematik som idag finns rörande anläggningar kan eventuellt minska.
Idag glöms ofta KFF bort att informeras när TKF planerar och genomför t ex.
renoveringar. Det drabbar brukarna negativt med inställda tider med kort varsel.
• Möjligheten finns att ta del av en större administrativ service.
Nackdelar och farhågor
• En politisk dimension av fritidspolitiken är av vikt för att säkerställa en god fritidsmöjlighet
för alla. En farhåga är därmed att man misstar politiska frågor med förvaltande (att ”fel”
uppgifter läggs ut på annan aktör). Extern aktör kan exempelvis inte fördela stöd och
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bidrag enligt kommunallagen. Bidragsbestämmelserna är politiskt fattade beslut och
förvaltningen är politikens förlängda arm vid bedömningar. Bidragskriterierna är i många
fall öppna för tolkning vilket kräver en bedömning av handläggaren. Bestämmelserna
omfattar stöd och bidrag till hela Gotlands föreningsliv.
Att föreningsrådgivning kan minska – demokratifråga.
Att fritidsfrågorna marginaliseras i en annan förvaltning där lagstadgade frågor styr
agendan i högre utsträckning och att utveckling och dialog på området fritid och folkhälsa
ska minska.
Om vi lokalmässigt blir kvar i Gunnfjaun och assistenttjänsten försvinner blir det långt till
administrativ service på TKF.
Att avdelningschefen försvinner och enheterna hamnar under annan AC; fritids
verksamhet blir förvaltande och inte utvecklande.

Eventuella besparingar och avdelningschefens reflektioner
Det finns framför allt två poster som kan påverkas och det är:
• 200 tkr om assistenttjänsten försvinner om likvärdig administrativ service finns på nya
förvaltningen.
• 700 tkr om avdelningschefstjänsten försvinner.
Ur mitt perspektiv ser jag inga andra ekonomiska förändringar. Det finns andra frågor som
behöver svar. Skulle vi flytta till annat hus? Vad finns för möjligheter till administrativ service
och kontorsplatser? Skulle vi bli kvar i befintligt hus? Vad händer med den administrativa
servicen?
För fritidsavdelningen så är s.k. administration samma sak som verksamhet.
Vi är också mitt i en kartläggningsprocess gällande effektivitet, kvalitet och tillgänglighet på
fritidsavdelningen samtidigt som vi måste byta boknings- och bidragssystem för att förbättra
service mot brukarna. Planerat genomförande 2019 och då finns behov av kompetent personal
vid överföring.
De olika delarna på fritidsavdelningen, främst bokning, bidrag och anläggning men även bad
samverkar mycket med varandra, då en och samma förening kan boka tid i hallar, få
aktivitetsbidrag och driftsstöd. Den sammanfattande farhågan är att fritidsavdelningen enbart
blir förvaltande vilket drabbar brukarna negativt, både i form av sämre service men även inom
utveckling på fritidsområdet.
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Biblioteken på Gotland

Kluster fr o m 2017
Arbetet kring kluster inom folkbiblioteksorganisation har pågått under lång tid. Det är
kommunicerat till personalen och egentligen var tanken att de skulle göras delaktiga i processen
i olika arbetsgrupper. Men eftersom denna utredning sker under hösten 2016 blir det
avdelningschefens och enhetschefernas struktur som förs fram.
Vad är syftet med att klustra biblioteksverksamheten?
• Få bort ensamarbete på filialer.
• Få likvärdig biblioteksservice.
• Få samsyn på biblioteksverksamheten.
• Att effektivisera personalresurserna, både kostnads- och arbetseffektivt.
• Att synliggöra och åtgärda de kompetensbehov biblioteken har.

Förslag på biblioteksorganisation
Biblioteken på Gotland
Avdelningschef 100%, placerad på Visborg
150% enhetschef
100% Biblioteksadministratör(admin.stöd för enhetscheferna)
Alt. ledning
Bibliotekschef 100%
Biträdande bibliotekschef 100%
200% biblioteksadministrörer (en på Almedalsbiblioteket samt en för Hemse/Slite)
Servicenivå 1: Visby
Almedalsbiblioteket
Här måste det ske en kompetenshöjning. Idag finns sex regionanställda bibliotekarier och
tretton regionsanställda biblioteksassistenter. Förhållandet borde vara det omvända. För att höja
kvaliteten och verksamheten och i slutändan det som användaren får, måste fler bibliotekarier
anställas vartefter en assistent går i pension eller slutar.
Ett mål med Almedalsbiblioteket är att ha öppet 7 dagar i veckan med ordinarie personal. För
detta finns inte idag de personella resurserna. Här kan tänkas att all bibliotekspersonal på ön
bemannar huvudbiblioteket; Almedalsbiblioteket.
Almedalsbiblioteket har som huvudbibliotek stor potential att utvecklas men detta måste ske i
samråd med Uppsala universitetsbibliotek.
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Distriktsbiblioteken
Servicenivå 2: Hemse och Slite
Hemse: Här ingår även biblioteken i Burgsvik, Klinte, Östergarn och Bokbussen som trafikerar
södra ön, all personal bemannar+bokbusschaufför.
Sammanlagt finns i detta kluster åtta assistenter och fyra bibliotekarier. Även här måste en
medveten strategi vara att öka antalet bibliotekarier och minska antalet assistenter.
Två av biblioteken (Burgsvik och Östergarn) finns i icke regionägda lokaler, något som i
framtiden borde åtgärdas. Bokbussen börjar bli till åren och kräver snart att bli utbytt – till vad?
Här kan tänkas att den stora befintliga bussen i framtiden byts till en eller två mer smidiga,
tillgängliga och mindre bussar.
Slite: Här ingår även biblioteken i Fårösund, Gråbo, Roma och Korpen. (Patientbibl är
borträknat även om beslutet ej ännu är taget) Bokbuss som trafikerar norra ön, all personal
bemannar+bokbusschaufför. Sammanlagt finns i detta kluster åtta assistenter och fyra
bibliotekarier. Även här måste en medveten strategi vara att öka antalet bibliotekarier och
minska antalet assistenter.
Här ses Roma som ett mycket lämpligt framtida meröppet bibliotek. Roma ligger mitt på ön,
strategiskt och många pendlare åker där förbi. Om Roma bibliotek utvecklas till meröppet kan
Östergarns bibliotek ersättas med den ökade tillgängligheten som biblioteket i Roma ger.
Bibliotekens utveckling på sikt

På sikt bör biblioteksorganisationen röra sig utanför biblioteksrummet och på ett mer
effektivt och tillgängligt sätt hitta nya och andra målgrupper t.ex. genom Utebibliotek – ett
slags pop up-bibliotek där människor är tex stränderna på sommaren, affären etc.
Biblioteksorganisationen kan även tillgängligöras mera tex genom Meröppna bibliotek(se
nedan). Det finns utvecklingspotential på biblioteken tex:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kravhantering – minska pappersutskick samt integrera rutinen med regionens
ekonomisystem.
Inköp av litteratur - centralisera rutinen
Flytande bestånd på vissa medier, vilket
Biblioteken som servicepunkter, samarbeta med andra förvaltningar/myndigheter.
Många bibliotek erbjuder tex juristhjälp, hjälp med att fylla i blanketter tex
barnomsorg/försäkringskassa. Intresset har tyvärr varit svalt.
Fritt wifi på alla bibliotek
Hänga med i den tekniska utvecklingen – skapa Skype-hörnor, låna ut plattor med
tidskrifter etc.
Det mobila biblioteket med mobil bibliotekarie – en fältbibliotekarie!
Digitala visningar – hembesök av tex Boken kommer-verksamheten
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Meröppna bibliotek har potential att stärka bibliotekens roll i lokalsamhället. Ett sätt
att satsa på verksamheten på landsbygden. Men detta kräver också professionell
bibliotekspersonal. Det handlar om ett perspektivskifte, vems är biblioteket personalens eller användarens. Brukarna behöver inte tänka på öppettiderna. Ett
meröppet bibliotek kostar ca 500.000 kr.

Det vi på biblioteken på Gotland önskar oss är att politikerna ger oss en riktning. På vilka
orter ska vi ha biblioteksverksamhet, vilken typ av biblioteksverksamhet – bokbuss, ett
meröppet bibliotek? Vem/Vilka ska vi ev samarbeta/slås ihop med?
Åsa Ingmansson
Bibliotekschef
Biblioteken på Gotland
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
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Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Hemställan - Försäljning av fastigheter
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige beslutar att ge AB GotlandsHem tillstånd att pröva
marknaden inför försäljning av fastigheter

•

Regionfullmäktige beslutar att AB GotlandsHem får bilda dotterbolag för att
kunna genomföra försäljning

•

AB GotlandsHem ska återkomma till regionfullmäktige för godkännande av
eventuell försäljning

Sammanfattning

AB GotlandsHem har kommit in med en begäran att få pröva marknaden inför
försäljning av ett antal fastigheter i beståndet. Anledningen till detta är ett behov av
att avyttra ett antal fastigheter för att nå ekonomisk balans i uppdraget att främja
bostadsförsörjningen på Gotland.
Bolaget har tagit fram en fastighetsstrategi som definierar åtgärder som ska skapa
balans i ekonomin 30 år framåt. I strategin har bolaget kategoriserat sina fastigheter
efter underhållsbehov och standard. Fastigheterna är klassificerade i tre olika klasser;
Avvecklingsfastighet, A
Rivning inom 30-50 år p.g.a. höga underhållskostnader samt bristande teknisk
kvalitet eller boendekvalitet.
Dessa fastigheter behåller en låg hyresnivå under resterande livslängd.
Utvecklingsfastighet, U
Bedömningen är att standardhöjningar och energibesparande åtgärder enligt
underhållsplan är möjliga. Dessa fastigheter kommer efterhand de renoveras att få en
högre hyresnivå.
Försäljningsfastighet, F
Grunder för ställningstagandet:
Mycket höga investeringar för omställning
Särskilda omständigheter som medför påfrestningar på organisationen
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Högt driftnetto som medför ”bra betalt”
Skapa en större mångfald av hyresvärdar

Bedömning

Ledningskontoret bedömer att AB GotlandsHem bör få tillstånd att påbörja en
process kring försäljning av fastighetsbestånd. Med anledning av det stora behovet av
nya bostäder framåt där hyresrätter är en viktig del av beståndet så har bolaget behov
av att kunna finansiera stora investeringar de närmaste åren.
Det finns i dagsläget ingen annan större aktör på hyresrättsmarknaden på Gotland
idag. Genom att sälja större bestånd av hyresrätter är det sannolikt att det kan
komma fler stora aktörer till Gotland vilket i förlängningen gynnar nuvarande och
potentiella hyresgäster.
Beslutsunderlag

AB GotlandsHems Fastighetsstrategi

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
AB GotlandsHem
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AB GotlandsHems
Fastighetsstrategi

Antagen av styrelsen den 6 december 2016
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Vårt uppdrag

AB GotlandsHems uppdrag är att främja bostadsförsörjningen på Gotland i syfte
att bidra till en befolkningsökning och framtida rekryteringsbas för regionens
arbetsmarknad genom att tillhandahålla bostäder.
Vidare ska vi skapa goda och trygga boendemiljöer och ha ambitionen att
miljömässigt ligga i framkant i alla beslut. Bolaget ska även arbeta för en
nyproduktion som har ett långsiktigt perspektiv, dock minst 400 lägenheter till år
2020. Vidare ska vi inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning
sträva efter att hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett
bostadssocialt ansvar och i ett väl underhållet skick.
Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga principer, vilket innebär att
utgångspunkten för verksamheten är att en investerad krona ska, inklusive
tillhörande kostnader, ge mer än en krona i avkastning åt bolaget. Avsteg från
denna grundprincip är möjliga i linje med exempelvis de sociala ansvarstaganden
som bolaget ska ta. Sådana avsteg från GotlandsHems grundprincip ska då
dokumenteras som en del i det affärsmässiga övervägandet.
För att kunna uppfylla bolagets ändamål har styrelsen ålagt bolaget att ta fram en
långsiktigt hållbar fastighetsstrategi som ska definiera åtgärder som, om möjligt,
skapar balans i ekonomin 30 år framåt.

Hyresrättens principer

Hyresrätten möjliggör för många att bo i bra bostäder och vårt uppdrag innebär att
vi ska tillhandahålla hyresrätter för olika kategorier av människor. Hyresrätten
skapar en god förutsättning för många att bo bra även utan sparat kapital. Boendet
innebär även att vi som hyresvärd förvaltar och beslutar om åtgärder för att
vidmakthålla en bra standard i våra fastigheter. Hyresrätten erbjuder ett bekvämt
boende där man som boende ska ha en förutsägbarhet i vad boendet kommer att
kosta, med få rörliga kostnader. Det innebär också att man som boende inte kan få
tillstånd att agera hur som helst i sin bostad, då denna ägs av någon annan. Vilka
skyldigheter och rättigheter hyresgästen och vi som hyresvärd har regleras i
Hyreslagen (Jordabalkens kap. 12).
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Klassificering av våra fastigheter

Vi har valt att klassificera samtliga fastigheter utifrån ekonomisk långsiktig
hållbarhet. Åtgärder som medverkar till en hållbar ekonomi är att genomföra
hyreshöjningar vid standardhöjande renoveringar samt att ha en bra dialog med
Hyresgästföreningen kring de generella årliga hyresförhandlingarna.
Vi behöver även införa felavhjälpande underhåll på utvalda fastigheter, där vi
anser att fastigheten är av sådan art att vi inte ska lägga ner onödigt underhåll inför
en planerad rivning. En annan möjlig åtgärd är försäljning av utvalda fastigheter.

Fastigheternas klassning
Avvecklingsfastighet, A
Rivning inom 30-50 år p.g.a.



höga underhållskostnader
bristande teknisk kvalitet eller boendekvalitet

Dessa fastigheter behåller en låg hyresnivå under resterande livslängd.
Utvecklingsfastighet, U
Bedömningen är att standardhöjningar och energibesparande åtgärder enligt
underhållsplan är möjliga. Dessa fastigheter kommer efterhand de renoveras att få en
högre hyresnivå.
Försäljningsfastighet, F
Grunder för ställningstagandet





Mycket höga investeringar för omställning
Särskilda omständigheter som medför påfrestningar på organisationen
Högt driftnetto som medför ”bra betalt”
För att skapa en större mångfald av hyresvärdar

Grundläggande principer fastighetsinvesteringar

Investeringar i fastigheter, både nyinvestering samt återinvestering, medför
utgifter som GotlandsHem kan nyttja i sin fastighetsförvaltning under en längre
period. Resultatföring avseende investeringar sker i enlighet med bolagets
komponentavskrivnings-principer. Ekonomisk livslängd enligt GotlandsHems
komponentavskrivnings-principer ska till väsentliga delar överensstämma med
den tekniska livslängden.
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För att säkerställa att GotlandsHems principer för affärsmässighet beaktas i
samband med investeringar, ska hänsyn i dessa fall även tas till andra tillhörande
kostnader, såsom kapitalbindningskostnader och prisökningar. Detta ska
säkerställas genom att GotlandsHems ersättning för berörd investering ska
beräknas med en fastställd internränta.
Målsättningen för GotlandsHems fastighetsinvesteringar är vidare att inga
investeringar ska medföra nedskrivningsbehov efter värdering enligt fastställda
principer för marknadsvärdering.

Standardförbättringar och förnyelser

De principer som ligger till grund för denna strategi går att utläsa ur Hyreslagen.
Vi som bolag ska givetvis ta utgångspunkt i vad som där stadgas. Vi ska samtidigt
arbeta med boinflytande gemensamt med Hyresgästföreningen, där de boende ska
ha en god möjlighet att påverka sitt boende. Boinflytande kan dock förenas med
en ökad hyra för de boende, vilket i så fall ska förhandlas med
Hyresgästföreningen. Detta gäller oavsett om boinflytandet omfattar den enskilda
lägenheten, gemensamma utrymmen inomhus eller i den yttre miljön
Vid alla ombyggnationer i våra fastigheter och vid större underhåll ska vi alltid
utreda om standardhöjande åtgärder ska utföras samtidigt. Standardhöjningar
definieras som nya eller förbättrade funktioner jämfört med nuvarande utformning.
Bolagets målsättning är att utrusta och planera lägenheterna och de gemensamma
ytorna för att vara långsiktigt hållbart. Nuvarande hyresgäster har genom sitt
boinflytande möjlighet att yttra sig och i vissa fall påverka. Sådan påverkan får
dock inte medföra förändring i boendemiljön som kan inverka negativt på
kommande hyresgäster.
Standardhöjande åtgärder ska bekostas genom hyreshöjning för de berörda
lägenheterna. Hyreshöjningar upp till 100 kr/mån och lägenhet förhandlas i princip
enbart med Hyresgästföreningen. Hyreshöjningar över 100 kr/mån förhandlas med
Hyresgästföreningen samt de enskilda hyresgästerna, genom hyresgästintyg.
Generella standardförbättringar påkallade av lokala hyresgästföreningar utreds av
Hyresgästföreningen och GotlandsHem gemensamt. GotlandsHem bedömer om
åtgärden är lämplig utifrån övriga planer på förnyelse i kvarteret. Om åtgärden
utförs bekostas denna helt av de berörda hyresgästerna genom förhandlat påslag
på månadshyran.
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Standardhöjningar genom vår tillvalsmodell utvärderas årligen avseende utbud och
priser. Prissättningen ska säkerställa fullständig ekonomisk kompensation för oss
som bolag under tillvalets beräknade livslängd.
På s.k. avvecklingsfastigheter utförs endast standardhöjningar med kort livslängd.
Vår målsättning är att nuvarande hyresgäster ska ha en ekonomisk möjlighet att
kunna bo kvar efter förnyelse/renovering. Detta innebär att vi som grundläggande
princip ska genomföra ”försiktiga” renoveringar som huvudregel. Försiktiga
renoveringar får dock inte ske på bekostnad av fastighetens långsiktiga behov eller
kommande hyresgästers behov. Om en hyresgäst inte har möjlighet att bo kvar
efter en hyreshöjande standardförbättrande åtgärd ska vi i möjligaste mån
ombesörja möjlighet till ny lägenhet.

Fastighetsförvaltning – ekonomiska åtaganden

GotlandsHems fastighetsförvaltning ska säkerställa att bolaget både på kort och på
lång sikt kommer att kunna möta sina ekonomiska åtaganden, samt uppnå de av
ägaren fastställda avkastningskraven. Avkastningskraven finns förtydligade i
ägardirektiven.
GotlandsHems ekonomiska åtaganden kan innefatta:
-

sådant som löpande kan mätas i bolagets redovisning
Exempelvis satsningar och personal för arbete med bostadssocialt
ansvarstagande.

-

sådant som inte löpande kan mätas
Exempelvis saneringskostnader för lägenheter där endast en liten andel
kan faktureras hyresgästen, kreditrisker, samt andra affärsrisker för vilka
försäkring inte kan tecknas.

Det innebär i grunden att varje fastighet bör generera ett överskott samt att summan
av dessa överskott minst är tillräckligt stort för att tillgodose kostnader och
åtaganden som kan mätas i bolagets redovisning samt aktuellt avkastningskrav.

Mätning och utvärdering

För att säkerställa att GotlandsHems verksamhet tillgodoser ovanstående krav ska
det ekonomiska utfallet mätas och utvärderas löpande. Fastighetsförvaltningen ska
primärt mätas avseende dess driftsnetto samt dess totala netto, s.k. fastighetsnetto.
En skillnad i mätnivåerna är att en fastighets driftsnetto endast ska redovisa
fastighetsspecifikt resultat (företagsoberoende), medan fastighetsnettot syftar att
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tydliggöra en fastighets
(företagsspecifikt).

totala

effekt

för

GotlandsHems

ekonomi

I den utsträckning driftnetto inte mäts direkt i redovisningen, samt för bolagets
omkostnader (exempelvis ränta och central administration) ska berörda kostnader
fördelas i enlighet med fördelningsbaser som fastställs av GotlandsHems
ekonomiavdelning.
Fastigheter som inte bidrar till att säkerställa uppfyllelse av GotlandsHems
ekonomiska åtaganden ska vara föremål för utvärdering och åtgärdsplanering,
enligt av bolaget fastställd klassificering.

Utvärdering framtid

Utöver löpande mätning och utvärdering av samtliga fastigheter ska även
fastigheternas framtida tekniska behov beaktas (underhålls-, åtgärds- samt
återinvesteringsplanering). Detta ska göras med utgångspunkt i en systematiserad
och långsiktig underhållsplanering.
Utvärderingen bör göras indikativt på basis av den genomgång av samtliga
fastigheter som genomförts under 2016 och där årliga åtgärdsutgifter
(återinvesteringsbehov) har fastställts i GotlandsHems fastighetsbestånd. Genom
att kombinera aktuell driftsekonomi med en diskonterad åtgärdsprognos fastställs
en aktuell driftsekonomi baserad på framtid och dagsläge (mätnivå: diskonterat
netto). Utgångspunkten vid diskontering är att bolagets internränta ska användas.
Baserat på analysen klassificeras fastigheter ur en ekonomisk aspekt till
avvecklings- alternativt utvecklingsfastigheter. Identifierade avvecklingsfastigheter ska vara föremål för vidare utvärdering.

Underhållsplanering

Till grund för underhållsplaneringen använder vi den klassificering vi har gjort av
samtliga våra fastigheter. Klassificeringen samt underhållsplanen revideras
årligen.
På A-fastigheter planeras endast felavhjälpande underhåll samt utbyte av
komponenter med livslängd som är kortare än berörd fastighets bedömda
återstående livslängd. Dessa fastigheter planeras att ersättas med nya byggnader.
På U-fastigheter samordnas, där det är lämpligt, underhåll, komponentutbyte och
standardhöjningar till förnyelseprojekt för fastigheten. Där samordning inte är
lämplig utförs åtgärderna i etapper för att inom 30 år vara helt förnyade. För vissa
7

särskilt lämpade kvarter utreds möjligheten till ”successionsrenovering” där
lägenheterna förnyas då lägenheten blir tom och innan ny hyresgäst flyttat in i
lägenheten.

Marknadsvärdering

Marknadsvärdering av fastighetsbeståndet görs i dagsläget i syfte att uppfylla de
krav som ställs på bolaget enligt god redovisningssed.
I samband med ekonomisk utvärdering av fastigheter ska fastighetsvärdering
ställas i relation till driftsekonomi. Vid sådan analys bör samtliga driftekonomiska
mätpunkter användas (driftnetto, fastighetsnetto, samt diskonterat netto – se ovan).
Detta ska göras för att tydliggöra fastigheter där driftsekonomin är god men där en
försäljningsklassificering likväl kan vara ett bättre ekonomiskt alternativ för
GotlandsHem.
Fastigheter som vid sådan analys identifieras för potentiell F-klassificering ska
vara föremål för vidare utvärdering.

Sammanfattning

För att klara vårt uppdrag och för att skapa en hållbar ekonomi framöver krävs det
att vi genomför systematiska förbättringar i vårt arbetssätt. Detta innebär att vi
genomför åtgärder i våra fastigheter efter noggrann analys och efter ekonomiska
avväganden. Dessa avväganden ska alltid göras med beaktande av vårt uppdrag
från vår ägare, med våra hyresgästers goda boendemiljö för våra ögon samt vår
ekonomiska långsiktiga hållbarhet.
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Ärendenr RS 2016/824

Ledningskontoret

Handlingstyp Försäljning

Per-Eric Edlund

Datum

16 december 2016

Regionstyrelsen
Region Gotland

Försäljning av fastigheten Gotland Hogrän VismarängeLangfänskog 1:3, Hogrän skola
Förslag till beslut

Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen godkänner bifogat förslag till
köpekontrakt samt försäljning.
Sammanfattning

Försäljningen avser fastigheten Hogrän Vismaränge-Langfänskog 1:3, Hogrän
skola i Hogrän. bebyggd med två byggnader, fd. skola samt lärarbostad, till ett
pris av 2 000 000 kr. Byggnaderna har delvis inte använts som Region
Gotlands verksamhetslokaler under senare år.

Bakgrund

Fastigheten Hogrän Vismaränge-Langfänskog 1:3 förvaltas av
fastighetsförvaltningsavdelningen vid teknikförvaltningen sedan länge. Den har
hyrts ut för olika ändamål under en tid. Det finns ingen angiven användning av
lokalerna för egen verksamhet inom Region Gotland. Ny fastighetsbildning har
genomförts och förskola samt paviljong behålls av Region Gotland med
fastighetsbeteckningen Vismaränge Langfänskog 1:2.
Bedömning

Försäljningen följer fastställda riktlinjer för försäljningar samt beslut i RS 201211-01 § 287.
Fastigheten har bedömts ha ett värde om 1 990 000 kr. Bokfört värde
1 358 911 kr (2016-12-31) . Kostnad för fastighetsavstyckning är 54 737 kr
Försäljningssumman är efter budgivning bestämd till 2 000 000 kr vilket ger en
realisationsvinst om ca 640 000 kr. Kostnader för mäklararvode tillkommer
och är ca 45000kr.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Ledningskontoret

Samhällsbyggnadsenheten

LEDNINGSKONTORET

Peter Lindvall
regiondirektör
Bilaga: Köpekontrakt

Ärendenr RS 2016/

2 (2)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/775
5 januari 2017

Jan Olsson

Regionstyrelsen

Tillägg i ”Kollektivtrafiktaxan” gällande regler för Bussiga
kortet
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämndens förslag till ändring i Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl.
färdtjänst och sjukresor, ”Kollektivtrafiktaxan”, godkänns.
Ändringen införs i Avsnitt A i nämnda taxa under Rubriken Bussiga kortet varvid
den nya lydelsen blir följande (tillägg understruket):
Bussiga kortet
Bussiga kortet gäller för barn och ungdomar folkbokförda på Gotland. Kortet gäller
till och med 30 juni året personen fyller 20 år. Förlängd giltighetstid med ett (1) år är
dock möjligt för elev som går ett extra år på gymnasiet eller har passerat 20 år innan
gymnasiestudierna avslutas. Kortet berättigar till avgiftsfria resor i landsbygdstrafiken
på Gotland året runt, dock inte för resor i Närtrafiken. Kortet är en värdehandling,
kortinnehavarens namn ska vara textat på baksidan av kortet.
Ungdomar under 20 år som har bussiga kortet och färdtjänsttillstånd med rätt till
ledsagare betalar ingen avgift för ledsagaren.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har 2016-11-16, § 320, beslutat föreslå regionfullmäktige att besluta
om en ändring i Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor,
”Kollektivtrafiktaxan” vad gäller Bussiga kortet. Ändringen innebär att det blir möjligt att
få förlängd giltighetstid av Bussiga kortet med ytterligare ett år för de elever som går ett
extra år på gymnasiet eller har passerat 20 år innan de avslutar sina gymnasiestudier.

Ändringen ska införas i Kollektivtrafiktaxans Avsnitt A under Rubrik Bussiga på sätt
som anges i Regionstyrelseförvaltningens förslag.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot den förslagna ändringen.
Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslutsprotokoll 2016-11-16, § 220.
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Protokoll

Tekniska nämnden 2016-11-16

TN § 220

Tillägg regler för bussiga kortet
AU § 133
TN 2016/2439

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse daterad 20 oktober 2016

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige besluta om förändring av reglerna för
Bussiga kortet i Taxor för resor i all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor
så att elever som går ett extra år på gymnasiet eller har passerat 20 år innan de
avslutat sina gymnasiestudier får sitt Bussiga kort förlängt med ytterligare ett år.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige besluta om förändring av reglerna för
Bussiga kortet i Taxor för resor i all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor

Bakgrund
•

Regelverket för vilka som har rätt till Bussiga kortet finns i Taxor för resor i all
kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor (bilaga 1, sidan 2) Där framgår att kortet
gäller till och med 30 juni året personen fyller 20 år.

•

Regeln föreslås ändras så att elever som av olika skäl går ett extra år på gymnasiet
eller har passerat 20 år innan de avslutat sina gymnasiestudier får sitt Bussiga kort
förlängt med ytterligare ett år.

Expedieras:
Regionstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Teknikförvaltningen

Ärendenr TN 2016/2439

Karl Fyhr

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2016-10-20

Tekniska nämnden

Tillägg regler för Bussiga kortet
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige besluta om förändring av
reglerna för Bussiga kortet i Taxor för resor i all kollektivtrafik inklusive
färdtjänst och sjukresor (bilaga 1, sidan 2)

Bakgrund

Regelverket för vilka som har rätt till Bussiga kortet finns i Taxor för resor i all
kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor (bilaga 1, sidan 2) Där framgår att
kortet gäller till och med 30 juni året personen fyller 20 år.
Regeln föreslås ändras så att elever som av olika skäl går ett extra år på
gymnasiet eller har passerat 20 år innan de avslutat sina gymnasiestudier får sitt
Bussiga kort förlängt med ytterligare ett år.
Bedömning

Teknikförvaltningen gör bedömningen att det ska finnas möjlighet för elever
som går på gymnasiet men ändå passerat 20 år att kunna få bussiga kortet
förlängt ytterligare ett år. Det krävs då ett intyg från rektorn på skolan att
eleven studerar där.
Regeln blir följande:
Bussiga kortet gäller för barn och ungdomar folkbokförda på Gotland. Kortet
gäller till och med 30 juni året personen fyller 20 år. Kortet berättigar till
avgiftsfria resor i landsbygdstrafiken på Gotland året runt, dock inte för resor i
Närtrafiken. Kortet är en värdehandling, kortinnehavarens namn ska vara
textat på baksidan av kortet.
Ungdomar under 20 år som har bussiga kortet och färdtjänsttillstånd med rätt
till ledsagare betalar ingen avgift för ledsagaren.
Om elev kvarstår i gymnasiet efter att denne fyllt 20 år har denne rätt till
bussiga kortet tills eleven slutat på gymnasiet. Intyg att eleven genomför sina
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Teknikförvaltningen

Ärendenr TN

Region Gotland

studier krävs från rektor. Skulle eleven avbryta sina studier så finns möjlighet
att dra in rätten till bussiga kortet.
Ekonomisk analys

Kostnaderna ryms inom befintlig internbudget.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Förvaltningschef

2 (2)

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/217
19 december 2016

Veronica Hermann

Regionstyrelsen

Motion. Policy för HBTQ+
Förslag till beslut

1. Motionen avslås.
2. Främjandet av mänskliga rättigheter och levnadsvillkor för minoritetsgrupper ska
ingå som en tydlig del i den kommande regionala utvecklingsstrategin, RUS.
Levnadsvillkor för HBTQ+gruppen och andra minoritetsgrupper lyfts in som
handlingsområden för God och jämlik hälsa, 2018-2022.

Bakgrund

Elin Bååth, (Fi), har lämnat motion till Regionfullmäktige angående HBTQ+policy.
Hon yrkar på att Region Gotland, med avstamp i studien Om ingen talar om det, behöver
det inte hanteras, upprättar en HBTQ+policy.
Ärendets beredning

Ärendet har diskuterats på ledningskontoret med strateger som hanterar HBTQ+
frågor, mänskliga rättigheter, folkhälsa och välfärd, kvalitets- och
verksamhetsuppföljning samt ledning av processen för framtagande av regional
utvecklingsstrategi RUS.
Bedömning

De mänskliga rättigheterna vilar på grundprinciperna jämlikhet och
ickediskriminering. Det är angeläget att tydliggöra att de mänskliga rättigheterna och
ett rättighetsperspektiv är en grundläggande utgångspunkt för att förebygga så att
HBTQ+gruppen och andra minoritetsgrupper inte blir utsatta för diskriminering,
trakasserier, våld och hatbrott.
Tidigare erfarenheter visar att det är tveksamt om policyer ger den styrande effekt
som efterfrågas. Policyer kan ge låg efterlevnad, eftersom bland annat nyckeltal för
uppföljning saknas. Verksamheterna signalerar också att ett stort antal policyer ger
svårighet att få överblick och att hålla ihop arbetet.
Det finns exempel i bland annat Kronoberg och Västra Götaland där flera olika
policyer och liknade dokument har samlats till ett gemensamt styrande dokument
inom området mänskliga rättigheter.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/217

För närvarande pågår en process att ta fram en regional utvecklingsstrategi, RUS, för
Gotland, som ska gälla fram till 2030. I den processen läggs stor vikt vid involvering
av medborgare, förtroendevalda, civilsamhället och medarbetare inom Region
Gotland. Utgångspunkt för RUS är att skapa hållbar utveckling. Inom den sociala
dimensionen av hållbarhet ingår mänskliga rättigheter och demokratifrågor som en
väsentlig del.
Som en del av RUS-processen ingår uppdrag att konkretisera den sociala
dimensionen genom att ta fram strategier och handlingsområden för God och jämlik
hälsa, 2018-2022. Vidare kommer uppföljningsplan att tas fram för att säkerställa
implementering i verksamheterna av åtgärder inom prioriterade områden.
är att arbetet för att främja mänskliga
rättigheter med bland annat villkor för minoritetsgrupper är ett viktigt område som
behöver tydlig styrning. I nuläget bedöms det finnas bäst förutsättningar för effektiv
styrning av området genom att det tydligt lyfts fram i RUS, så att det gäller för alla
tänkbara såväl nuvarande som kommande minoritetsgrupper. Arbetet att ta fram en
styrning för mänskliga rättigheter blir effektivt och inkluderande eftersom det ingår i
redan pågående process med bland annat dialogmöten med befolkningen.
Ledningskontorets samlade bedömning

De behov som identifierats för HBTQ+gruppen på Gotland behöver lyftas fram
som ett prioriterat handlingsområde för god och jämlik hälsa under de närmaste åren.
Ledningskontoret bedömer att regionstyrelsen bör föreslå regionfullmäktige att avslå
motionen och att främjandet av mänskliga rättigheter och levnadsvillkor för
minoritetsgrupper ska ingå som en tydlig del i RUS. Levnadsvillkor för
HBTQ+gruppen och andra minoritetsgrupper lyfts in som handlingsområden för
God och jämlik hälsa 2018-2022.
Beslutsunderlag

Motion. HBTQ+policy. In 2016-04-04

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

2 (2)

Motion:
Till:

HBTQ+policy
Regionfullmäktige

Personer med marginaliserade orienteringar, relationer, könsidentiteter- och uttryck, samt intersexpersoner (nedan förkortat HBTQ+) löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den
övriga befolkningen. Många HBTQ+personer upplever att de kränks och osynliggörs, och erfarenhet av och rädsla för diskriminering, trakasserier, våld och hatbrott är vanligare förekommande än
bland övriga befolkningen.
I studien Om ingen talar om det, behöver det inte hanteras som genomfördes av RFSL Gotland på
uppdrag av Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län, kartlades levnadsvillkoren hos gotländska HBTQ+personer. Sedan dess har ett visst arbete inletts för att förbättra villkoren inom några av de områden som lyfts fram i studien, men det finns ett behov av en mer långsiktig strategi,
som tar ett helhetsperspektiv på frågan.
HBTQ+personer existerar överallt i samhället, och inom alla Region Gotlands verksamheter. Förutom enskilda punktinsatser behövs därför ett övergripande aktivt arbete med att förbättra levnadsvillkoren för HBTQ+personer, samt att förebygga och åtgärda diskriminering. Enligt studien bör ett
sådant arbete bygga på synliggörande, kompetensutveckling och respektfullt bemötande, samt utgå
från ett normkritiskt perspektiv. Vi anser det också vara av största vikt att att arbetet bygger på och
skapas med god representation av HBTQ+personer, där principen om tolkningsföreträde tillämpas.
I Gotland Prides politikerpanel 2015 lyfte moderator Elisabet Guteskär Nidsjö (som även skrivit
den nämnda studien) frågan om partierna skulle kunna tänka sig att skapa en HBTQ-policy för Region Gotland. Syftet skulle då vara att - med avstamp i studien - få ett långsiktigt helhetsgrepp på
frågan, med målet att alla människor oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning
ska synliggöras, bli bemötta med respekt och tilldelas alla de rättigheter som resten av befolkningen
åtnjuter. Samtliga närvarande partier sade sig då vara positiva till en sådan policy.

Jag yrkar därför på
- Att Region Gotland, med avstamp i studien Om ingen talar om det, behöver det inte hanteras,
upprättar en HBTQ+policy

Elin Bååth, Feministiskt initiativ
2016-03-21

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/306
2 januari 2017

Stefan Persson

Regionstyrelsen

Överenskommelse om samverkan mellan Länsstyrelsen i
Gotland och Region Gotland
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning - ärendebeskrivning

Regiondirektören och länsrådet tog i april 2016 initiativ till att ta fram en
avsiktsförklaring om samverkan mellan Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands
län, i liket med de dokument som tagits fram mellan en del andra regioner och
länsstyrelser i landet. Arbetet med att ta fram avsiktsförklaringen har sedan bedrivits i
en gemensam arbetsgrupp mellan myndigheterna. Under arbetets gång har
dokumentet rubricerats om till en överenskommelse istället för en avsiktsförklaring,
så samverkan redan idag finns och dessutom är lagstadgad.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att överenskommelsen tillför ett mervärde genom att
skapa förbättrade förutsättningar för samverkan. Genom att kartlägga och tydliggöra
roll- och ansvarsfördelningen inom de verksamhetsområden där det finns
beröringspunkter i ett samlat dokument klargörs gränssnitten och behoven/vinsterna
med samverkan för att parterna på ett samfällt sätt, men utifrån sina respektive roller
och ansvar, ska kunna bidra till gemensamma mål för Gotlands utveckling.
Beslutsunderlag

Överenskommelse om samverkan mellan Länsstyrelsen i Gotlands län och Region
Gotland.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län.
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Överenskommelse om samverkan mellan Länsstyrelsen i Gotlands län och
Region Gotland
Syftet
•
•
•

med avsiktsförklaringen är att
Tydliggöra roll- och ansvarsfördelning externt och internt i båda organisationerna
Lyfta fram angelägna samverkansområden
Stärka och utveckla samverkan

Både Länsstyrelsen och Region Gotland har i uppdrag att främja länets hållbara utveckling.
För att skapa bästa möjliga utveckling för länet krävs en god samverkan och samarbete mellan
de båda organisationerna utifrån sina olika roller.
Region Gotland
Lagen om regionalt utvecklingsarbete ger Region Gotland ansvaret för regionalt
utvecklingsarbete och transportinfrastruktur. I det ansvaret ingår bl.a. att utarbeta och
genomföra en regional utvecklingsstrategi. Strategin ska visa på långsiktiga vägval för att
utveckla Gotland ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Däri ligger också regionens ansvar för
att samhällsutvecklingen möjliggör god och jämlik folkhälsa, jämställdhet och en
framgångsrik integration. I det regionala tillväxtarbetet ingår även att ansvara för regionala
företagsstöd, medel för projektverksamhet m.m. I uppdraget ingår även att inom ramen för en
regional kornpetensplattform utveckla samverkan inom kompetensförsörjning och
utbildningsplanering på kort och lång sikt. I transportinfrastrukturuppdraget ingår att upprätta
och fastställa länsplaner för regional transportinfrastuktur. Region Gotland kombinerar
ansvaret för regional utveckling med att vara både kommun och landsting. Det ger en helt
unik bredd i organisationens ansvars- och utvecklingsområden inom infrastruktur samt inom
social, ekologisk och ekonomiskt hållbar utveckling.
Länsstyrelsen
Länsstyrelsens uppdrag är att verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som
hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen representerar ett
statligt helhetsperspektiv, med en sektorsövergripande kompetens på regional nivå, och
ansvarar för en mängd olika verksamhetsområden med betydelse för hållbar regional tillväxt
och utveckling. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och har uppgifter inom bl.a.
regional tillväxt, folkhälsa, jämställdhet och integration. I uppdraget ingår även att i sin
verksamhet verka för att förenkla för företag samt att regionalt samordna miljömåls- och
klimatanpassningsarbetet. Länsstyrelsen ansvarar därutöver för att följa upp och samordna
andra statliga myndigheters insatser för regional tillväxt i länet. Inte sällan ger regeringen i
uppdrag till landets länsstyrelser att inom olika områden samordna eller samverka med länets
kommuner.

Samverkan
I det följande beskrivs kortfattat och övergripande de verksamhetsområden där båda
organisationerna idag har beröringspunkter. Beskrivningen utgår från dagsläget och ska ses
som ett levande dokument som kontinuerligt kan utvecklas av parterna gemensamt. För
respektive område framgår respektive organisations ansvar och roll, vilka frågor som är
gemensamma samt formerna för samverkan. I dokumentet används genomgående begreppet
samverkan för olika former av möten (formella och informella), samråd och samarbeten.
Under rubriken Gemensamt redovisas frågor där samverkan som främjar länets hållbara
utveckling sker idag men också förslag på utökad samverkan. Formaliserad samverkan på
övergripande ledningsnivå och avstämningsmöten mellan ansvariga tjänstemän i de båda
organisationerna är exempel på nya samverkansformer. Inom kulturmiljöområdet finns ett
behov av att utveckla formerna för samverkan mellan bygglovssidan och arkeologin.
Samverkan vid framtagandet av bostadsförsörjningsplanerna är ett annat område som behöver
utvecklas.
Förutom arbete inom olika verksamhetsområden så är gemensamma informationsinsatser till
allmänheten generellt och till särskilda målgrupper exempel på där samverkan sker.
Kommunikation i samband med allvarliga händelser och kriser är exempel på händelser där
samverkan sker.
En gemensam utvärdering av hur samverkan enligt överenskommelsen fungerar kommer att
genomföras vartannat år. Behovet av revidering av dokumentet prövas årligen.
Visby 2016-11-28

Peter Molin
Länsråd

_ .val
Regiondirektör

Verksamhetsområden, roller och ansvar
1. Övergripande samverkan

Gemensamt
Länsstyrelsen och Region Gotland ska ha en aktiv samverkan inom alla områden som har betydelse
för Gotlands utveckling. Samverkan sker mellan såväl chefer som handläggare på operativ nivå.
Forum för samverkan
Formaliserade möten mellan länsledningen (landshövding och länsråd) och ledande företrädare för
regionen (regionstyrelsens ordförande och regiondirektör) genomförs minst en gång per år för
avstämning av viktiga frågor för Gotlands utveckling. Dessa möten hålls lämpligen när regleringsbrev
och villkorsbrev beslutats av regeringen. Vid mötena prövas även behovet av revidering av
avsiktsförklaringen. Länsstyrelsen bjuder in till mötena.
Avstämningsmöten mellan ansvariga tjänstemän vid Länsstyrelsen och Region Gotland hålls en gång
per år i syfte att underlätta planeringen i respektive organisation. På dessa möten deltar länsråd och
regiondirektör samt berörda förvaltnings- och enhetschefer. Länsstyrelsen bjuder in till mötena.
RegSam (Gotlands regionala samverkansråd) är ett forum för samråd, samverkan och information med
målsättning om samsyn och arbete mot gemensamma mål. I samverkansgruppen ingår
regionstyrelsens ordförande, ett regionråd, oppositionsrådet, regiondirektören, landshövding och
länsråd, rektorsråd och administrativ chef för Uppsala universitet Campus Gotland samt chefen för
Arbetsförmedlingen på Gotland.
Region Gotland ansvarar för ordförande- och sekreterarskap.
2. Hållbar regional utveckling

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ska med sin samlade verksamhet bidra till en positiv utveckling i länet och ska enligt
länsstyrelseinstruktionen främja länets utveckling. Länsstyrelsen ska utifrån ett statligt
helhetsperspektiv samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser.
Region Gotland
Region Gotland har, enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete, uppgiften att leda och samordna
det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet och för detta ändamål utarbeta en regional
utvecklingsstrategi (RUS). Region Gotland ska upprätta den regionala utvecklingsstrategin utifrån en
analys av de särskilda utvecklingsförutsättningarna i regionen/länet. Region Gotland ansvarar för
samordningen av genomförandet och uppföljningen av den regionala utvecklingsstrategin.
Region Gotland ansvarar for det övergripande strategiska arbetet med att utveckla Gotlands
platsvarumärke. Utvecklingsarbetet samordnas inom ramen för regionens tillväxtarbete. Inspiration
Gotland AB som är regionens helägda bolag har till huvuduppgift att i bred samverkan marknadsföra
och medverka i utvecklingen av Gotland som boendeort, besöks-, evenemangs- och mötesort och
därmed bidra till att skapa tillväxt i regionen.
Gemensamt
Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 sätter ramarna och
är vägledande för det gemensamma regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. På ett övergripande plan
är det angeläget att samverka i framtagande, genomförande och uppföljning av den regionala
utvecklingsstrategin m.fl. styrdokument, samt att bistå varandra med statistik, kunskapsunderlag och
analyser avseende tillståndet i regionen/länet. Region Gotland och Länsstyrelsen har båda ett ansvar
att se till att den regionala utvecklingsstrategin är vägledande, inriktningsgivande och utgångspunkt i
andra för regionen och länet relevanta regionala program och insatser.

2016-2019 kommer Tillväxtverket, Region Gotland och Länsstyrelsen att gemensamt arbeta med
genomförandet av uppdraget Hållbara Gotland.
Forum för samverkan
Näringslivsrådet. Syftet med rådet är att samverka kring näringslivsutvecklingen och regionens
näringspolitiska program. Rådet består av breda intressentorganisationer inom näringslivet, ansvariga
myndigheter och närmast berörda organisationer. Deltagarna bidrar med kunskap, synpunkter, förslag
och prioriteringar till hur arbetet ska bedrivas. Förslag finns om att ersätta näringslivsrådet med ett
Tillväxtråd.
Näringslivsrådet har fyra möten per år och varje möte föregås av ett arbetsutskott. Vid behov i
angelägna frågor kan också särskilda arbetsgrupper knytas till rådet. I arbetsgrupperna utvecklas
handlingsplaner och konkreta insatser. Region Gotland har ordförandeskapet.
3. Landsbygdsutveckling
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har ansvaret för att upprätta en regional handlingsplan och genomföra det svenska
landsbygdsprogrammet som löper under perioden 2014-2020. Den handlingsplan och SWOT som
tagits fram i ett regionalt partnerskap, med bland annat Region Gotland, utgör grunden för arbetet.
Region Gotland
Region Gotland samordnar och prioriterar arbetet med en hållbar regional utveckling. Prioriteringarna
utgår från den regionala utvecklingsstrategin Vision Gotland 2025 och tydliggörs av Tillväxtprogram
för Gotland 2017-2020.
Gemensamt
Region Gotland och Länsstyrelsen ska samverka i frågor som berör landsbygden och som ligger inom
ramen för det regionala utvecklingsarbetet. Den kan exempelvis vara bredbandsutbyggnad och annan
infrastruktur, service, kompetensutveckling, stöden för kommersiell service och näringslivsutveckling
samt bevakning av grundläggande betaltjänster. Leader-Gute och den regionala Mat- och
Livsmedelsstrategin är ytterligare exempel.
Forum för samverkan
Regionalt strukturfondspartnerskap som syftar till att stärka styrningen mot de gemensamma målen på
EU, nationell, regional och lokal nivå.
Regelbundna samverkansmöten mellan handläggare och kontaktpersoner för olika projekt- och
företagsstöd.

4. Samhällsplanering och infrastruktur
Länsstyrelsen
Länsstyrelsens uppgift enligt plan- och bygglagen (PBL) är att delta i samråd och granskning av
Region Gotlands översikts- och detaljplaner. Länsstyrelsen ska samordna de statliga myndigheterna,
ge råd om de allmänna intressena enligt 2 kap PBL och särskilt bevaka frågor om riksintressen,
strandskydd och miljökvalitetsnormer samt människors hälsa och säkerhet. Bland dessa frågor finns
också uppdraget att bevaka risken för olyckor, översvämning och erosion, vilket har en stark koppling
till arbetet med klimatanpassning.
Länsstyrelsen tillhandahåller planeringsunderlag, utövar tillsynsvägledning och prövar överklaganden
av bygglov. Länsstyrelsen ska vart fjärde år lämna en aktualitetredogörelse över översiktsplaner.
Länsstyrelsen genomför årligen en regional bostadsmarknadsanalys. Analysen ska fungera som
planeringsunderlag för Region Gotland, intressenter och regeringen.

Länsstyrelsen deltar i processen för arbetet med länsplanen för regional transportinfrastruktur genom
att vid byggandet av vägar pröva om projekten innebär betydande miljöpåverkan eller inte, granska
och godkänna miljökonsekvensbeskrivningen och yttrar sig inför fastställande av vägplanen.
Region Gotland
Regionen ansvarar för att ta fram kommunala översiktsplaner och detaljplaner. Intentionerna i dessa
planer skall i möjligaste mån bygga på den regionala utvecklingsstrategin. Regionen upprättar och
fastställer länsplaner för regional transportinfrastruktur, ansvarar för att det tas fram bostadsförsörjningsplaner, har ansvaret för kommunal energiplanering samt ansvarar för regional och
kommunal infrastrukturplanering som t.ex. kollektivtrafik, vatten- och avloppsförsörjning och
avfallshantering.
Gemensamt
Region Gotland och Länsstyrelsen ska samverka i frågor som berör samhällsplanering. Det finns idag
formell samverkan inom ramen för PBL och mer informell samverkan inom det komplexa
samhällsplaneringsarbetet. Exempel på områden för samverkan är översiktsplaner, strategiska
detaljplaner, bredbandsutbyggnad, vattenplanering och vindkraft.
Samarbetet fungerar väl, samtidigt finns det förbättringspotential. Ett förslag för nytt område för
samverkan är framtagandet av de regelbundet återkommande bostadsförsörjningsplanerna.
Bostadsfrågan är såväl en fråga om fysisk planering, som en viktig regional utvecklingsfråga som är
sammankopplad med flyktingmottagande och integration.
Forum för samverkan
Trafikrådet och dess styrelse (Region Gotland, Länsstyrelsen, Swedavia, Gotlands besöksnäring AB,
Tillväxt Gotland och Företagarna). I Trafikrådet ingår en bredare grupp av aktörer bl.a. transportörer,
näringslivsorganisationer och fackföreningar. Region Gotland har ordförandeskapet.
I förekommande fall möten i olika konstellationer mellan Region Gotland och Länsstyrelsen i
samhällsplaneringsfrågor, som exempelvis kan röra bostadsplanering, kollektivtrafik,
bredbandsutbyggnad, vattenplanering och vindkraft.
5. Miljö- och naturvårdsfrågor
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med miljömålen och driva
regeringens politik avseende energiomställning, minskad klimatpåverkan, klimatinvesteringar och
samordning av klimatanpassning. Länsstyrelsen ansvarar för skydd av områden och arter. Länsstyrelsen har också huvudansvaret för prövning, tillsyn och tillsynsvägledning, övervakning och kontroll
inom natur- och miljöområdet på Gotland samt överprövning av kommunala beslut. Länsstyrelsen har
även särskilda regeringsuppdrag om klimatanpassning av olika samhällssektorer, ett klimat- och
energistrategiskt uppdrag samt ett uppdrag om grön infrastruktur som planeringsunderlag.
Region Gotland
Regionens mål och ambitioner på miljöområdet utöver lagstyrda krav är uttryckta i politiska beslut för
att utveckla Gotland som ekokommun beskrivna i miljöprogram, energiplan och biogasstrategi m.fl.
Inom regionens myndighetsansvar ingår att se till att bygglovgivning och exploatering, kommunal
infrastuktur och kollektivtrafik inte sker i strid med antagna miljömål och krav på naturhänsyn.
Miljörådet består av politiker, Region Gotland (sekreterare) samt ett antal intresseorganisationer.
Rådets syfte är att genom publika aktiviteter, information och andra insatser verka för att utvecklingen
i ekokommun Gotland leder mot de hållbarhetsmål som beskrivs i det politiskt antagna
miljöprogrammet.

Gemensamt
Samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Gotland, Skogsstyrelsen och Gotlands vattenråd for ett
effektivt och konstruktivt arbete för Gotlands vatten. /En avsiktsförklaring om samarbete är framtagen
och kommer att beslutas inom kort./
Administrativ hantering av s.k. LONA-projekt är ett flerårigt samarbete mellan Region Gotland och
Länsstyrelsen som en följd av kraven för utbetalning av vissa statliga projektmedel.
Inom Länsstyrelsens uppdrag i arbetet med grön infrastruktur respektive klimatanpassning är
samverkan med olika berörda inom regionen betydelsefull för uppdragens genomförande.
Forum för samverkan
Gruppen Samverkan för Gotlands miljömål - består av Länsstyrelsen (olika enheter), Region Gotland
(olika enheter), Uppsala universitet Campus Gotland, LRF Gotland, Svenskt Näringsliv,
Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen Gotland. Gruppen fungerar som ett samverkansforum och
som referensgrupp till Länsstyrelsens miljömålsarbete. Länsstyrelsen har ordförandeskapet.
Samverkansgrupp för gotländskt vindbruk - består av Länsstyrelsen (olika enheter), Region Gotland
(olika enheter), Gotlands Vindelproducenter, GEAB, LRF Gotland, Uppsala universitet Campus
Gotland samt den nationelle vindkraftssamordnaren för sydöstra Sverige. Syftet är att främja
framgångsrik etablering av vindkraft på Gotland utifrån befintliga mål och planer, genom ömsesidigt
informationsutbyte. Länsstyrelsen har ordförandeskapet.
Naturvårdsrådet - Rådet, som Länsstyrelsen sammankallar, träffas fyra gånger per år och består av
representanter från Botaniska föreningen, Entomologiska föreningen, Friluftsfrämjandet, LRF,
Naturskyddsföreningen, Ornitologiska föreningen, Region Gotland, Skogsstyrelsen, Svenska
turistföreningen och Uppsala universitet Campus Gotland. På mötena informerar Länsstyrelsen och
samlar in synpunkter kring pågående naturvårdsfrågor som till exempel planerade röjningsåtgärder och
tillgänglighetsaspekter i skyddade områden. Ett aktuellt samarbete just nu är regeringsuppdraget om
grön infrastruktur.
Samarbete för Gotlands vatten - möten två gånger per år där vattenråd, Region Gotland,
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen deltar. Syftet med mötena är att utbyta information och mötas kring
Gotlands vattenfrågor.
Länsstyrelsen och Region Gotland deltar i Miljösamverkan sydost där andra berörda länsstyrelser och
kommuner ingår.
Informella avstämningsmöten mellan berörda aktörer som rör gemensamma projekt t.ex. inom vatten,
energi- och klimatanpassning. Dessa möten har ofta initierats av olika nationella satsningar som
möjliggör finansiering antingen för län eller för kommuner.
6. Kultur och kulturmiljö
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har uppgiften att skydda, vårda och utveckla länets kulturmiljöer. Här ingår att föra ut
den nationella kulturmiljöpolitiken i länet samt att främja kommunernas kulturmiljöarbete.
Länsstyrelsen ger olika tillstånd och bidrag enligt kulturmiljölagen t.ex. vid markarbeten nära
fornlämningar, ändring av byggnadsminnen, yttrande vid bygglov m.m.
Länsstyrelsen ansvarar också för tillsyn av byggnadsminnen och fornlämningar och är ytterst ansvarig
för kulturreservatet Norrbys i Väte. Länsstyrelsen utövar tillsynen av världsarvet.

Region Gotland
Ansvarar för kommuninnevånarnas livsmiljö där även den byggda miljön och landskapet ingår.
Ansvarar för den regionala och kommunala kulturen. Tar fram en regional kulturplan, ett åtagande
som följer med kultursamverkansmodellen, och ansvarar för att utveckla kulturen i regionen.
Region Gotland har en strategi med tre fokusområden för kulturmiljöarbetet och ett
kulturmiljöprogram som tjänar som underlag vid bedömningar utifrån plan- och bygglagen.
Gemensamt
Ansvar för att bidra till att de nationella kulturmiljömålen, där en del är ett hållbart samhälle med en
mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. Ett gemensamt arbete är också att
bevara, synliggöra, tillgängliggöra och utveckla arbetet samt främja samverkan i arbetet med det
gotländska kulturarvet. Gemensamt ansvar är också att bidra med kompetensutveckling inom området.
Samverkan behöver utvecklas och hitta former inte minst mellan bygglovssidan och arkeologin.
Forum för samverkan
Världsarvsrådet
I Världsarvsrådet ingår två representanter för vardera Region Gotland (ordf.), Gotlands Museum och
Länsstyrelsen. Till rådet knyts även representanter för vardera Visby Centrum, Fastighetsägarna,
Innerstadens boendeförening, Turistbyrån på Gotland, Uppsala universitet Campus Gotland och
DBW:s innerstadsråd. Rådet möts fyra gånger per år. Världsarvsrådet diskuterar olika frågor som har
med bevarande, utveckling och kommunikation av världsarvsstaden Visby att göra. En diskussion
pågår för att förtydliga rådets roll och sammansättning, vilket har aktualiserats av behovet av att ta
fram en ny handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby.
Kulturarvsrådet
I kulturarvsrådet ingår Gotlands museum, Länsstyrelsen, Landsarkivet, Region Gotland (SBF och
KFF), Gotlands hembygdsförbund, Gotlands läns hemslöjdsförening, Visby Stift och Uppsala
universitet Campus Gotland. Kulturarvsrådet administreras av Gotlands museum, som är
sammankallande och ansvarar för sekreterarskapet på regionens uppdrag. Rådets syfte är att vara ett
formellt nätverk för de offentligt finansierade regionalt verksamma aktörer som arbetar med
kulturarvsfrågor på Gotland. Rådet ska inte vara en beslutande församling utan syftet med nätverket är
att effektivisera och stärka kulturarvsarbetet på Gotland genom att man lyfter aktuella frågor, utbyter
information och tar initiativ till gemensamma projekt.
7. Internationalisering och EU-frågor
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har en strategi för internationella frågor. Länsstyrelsen arbetar med EU:s strukturfonder,
EU:s Östersjöstrategi, deltar i internationella samverkansprojekt samt har internationella kontakter.
Hainan i Kina är vänortsregion och Länsstyrelsen har observatörsstatus till det internationella
nätverket Inter Island Tourism Policy Forum (ITOP).
Region Gotland
Region Gotlands reviderade internationella strategi kommer att antas i början av 2017.1 den framgår
hur regionen arbetar med verksamhetsutveckling genom verktyget internationalisering. Region
Gotland har till uppgift att vara stöd och kontaktperson i ansökningar till Regionalfonden och
Socialfonden och har även utsedda tjänstepersoner och politiker i det gränsöverskridande Central
Baltic-programmet.
Gemensamt
Länsstyrelsen och Region Gotland strävar att utifrån sina respektive verksamheter och strategier
identifiera samverkansområden i det internationella arbetet som bidrar till nytta och utveckling för
Gotland.

Arbete för att öka Gotlands möjligheter att utveckla sitt internationella engagemang och stärka öns
utveckling genom projekt med EU-finansiering, exempelvis rörande havs- och vattenfrågor med
inriktning på Östersjöregionen, genom ett strukturerat samarbete med Uppsala universitet Campus
Gotland.
Forum för samverkan
Samverkan mellan organisationerna sker i Gotlands internationella nätverk, men även genom möten
där potentiella samverkansområden identifieras.
Region Gotland ska bistå Länsstyrelsen i deras arbete med uppföljning av EU:s Östersjöstrategi och
gemensamt ska organisationerna arbeta för att målen i Östersjöstrategin uppnås

8. Integration
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ska prioritera insatser och utveckling av regional samverkan som väsentligt bidrar till att
öka kommunernas beredskap och mottagningskapacitet, avseende bosättning för vissa nyanlända
invandrare, samt stödja kommuner i samordning av SFI och samhällsorientering. Länsstyrelsen ska
även stärka det civila samhällets roll i mottagande och etablering av nyanlända.
Länsstyrelsen ska verka för att det finns beredskap och kapacitet att ta emot ensamkommande barn
som är asylsökande eller som har beviljats uppehållstillstånd.
Från och med år 2017 ansvarar Länsstyrelsen för att samordna insatser för asylsökande och personer
med uppehållstillstånd i anläggningsboende, med syfte att främja asylsökandes kunskaper i svenska
och andra etableringsfrämjande åtgärder. Länsstyrelsen ska verka för regional samverkan mellan
kommun, statliga myndigheter och andra relevanta aktörer i planering, organisering och genomförande
av insatser för dessa personer. Länsstyrelsen ska även följa upp organisering och genomförande av
dessa insatser.
Länsstyrelsen ansvarar för att leda arbete med framtagande av länsövergripande integrationsstrategi.
Region Gotland
Region Gotland ansvarar för kommunalt mottagande av nyanlända personer med uppehållstillstånd
enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser, den nya s.k. bosättningslagen från l mars 2016 samt
förordningar om mottagande, ersättningar och etableringsinsatser. Regionen har vidare kommunalt
ansvar för mottagande av ensamkommande barn samt hälso- och sjukvårdsansvaret för asylsökande
och nyanlända barn och vuxna. Därtill har regionen kommun- och landstingsansvaret för förskola,
skola, sjukvård och vissa socialtjänstinsatser till asylsökande personer. Inom regionen samordnas
arbetet i ett integrationsnätverk för berörda förvaltningar.
Gemensamt
Under hösten 2016 och våren 2017 arbetar Länsstyrelsen och Region Gotland fram ett förslag till en
integrationsstrategi för Gotland. Arbetet sker i samverkan med bl.a. Migrationsverket,
Arbetsförmedlingen och Uppsala universitet Campus Gotland.
Region Gotland och Länsstyrelsen ska samverka i frågor som berör integration och ligger inom ramen
för det regionala utvecklingsarbetet.
Forum för samverkan
Gotlands integrationsråd samt gemensam samverkan med det civila samhällets organisationer och
nätverk knutna till anläggningsboenden.

9. Jämställdhet
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har i uppdrag att de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet med
hänsyn till regionala förutsättningar. Detta gör Länsstyrelsen genom att samordna, stödja och följa upp
samt sprida kunskap om utvecklingen inom jämställdhet på Gotland. Länsstyrelsen ansvarar för att ta
fram en regional strategi för jämställdhetsintegrering.
Länsstyrelsen ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa, analysera
och beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor. Länsstyrelsen har också ett uppdrag
att motverka mäns våld mot kvinnor. Här ingår att samordna länets arbete mot våld i nära relation,
bland annat genom rollen som sammankallande för nätverket Samverkan mot våld och att lämna
kompetens- och metodstöd.

Region Gotland
Region Gotland arbetar sedan 2009 med jämställdhetsintegrering i verksamheterna. 2015
undertecknade regionen den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå, ofta
kallad CEMR-deklarationen. 2016 påbörjades arbetet för jämställd regional tillväxt med stöd av
Tillväxtverket. Regionens handlingsprogram mot våld i nära relationer kommer att revideras med start
under hösten 2016. En politisk referensgrupp följer arbetet.
Gemensamt
Region Gotland och Länsstyrelsen ska samverka i frågor som berör jämställdhet och som ligger inom
ramen för det regionala utvecklingsarbetet.
Forum för samverkan
Jämförarn Gotland: Ett nätverk som ägs gemensamt av Region Gotland och Länsstyrelsen som syftar
till att utbyta erfarenheter och höja kompetensen mellan olika aktörer i länet. Länsstyrelsen bjuder in
till mötena.
Samverkan mot våld: Ett nätverk som ägs och leds av Länsstyrelsen där vi ca 4 gånger/ år bjuder i
länets aktörer för aktuell information, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom mäns våld mot
kvinnor och våld i nära relation.
10. Barn- och ungdomsperspektiv
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ska i alla sina beslut och andra åtgärder som rör barn analysera konsekvenserna för dem
och ta särskilda hänsyn till barns bästa. Länsstyreslen samordnar samverkan mellan Region Gotland
och berörda myndigheter när det gäller mottagande ensamkommande barn.
Region Gotland
Region Gotland har utbildat samtliga nämnder och regionstyrelsen om FN: s konvention om barnets
rättigheter. Ett handläggarstöd för att bedöma barnrättsperspektiv i ärendeberedning finns i regionens
ärendehanteringssystem. BarnSam är ett ledningssystem och en mötesplats för samverkan i barn- och
ungdomsfrågor med särskild inriktning på psykisk ohälsa och barn och unga i behov av sammansatt
stöd. Arbetet består såväl av effektiv problemlösning när frågor uppstår som ett långsiktigt
förändringsarbete som bedrivs i form av utvecklingsprojekt.
Gemensamt
Region Gotland och Länsstyrelsen ska samverka i frågor som berör barn- och ungdomsperspektivet
och som ligger inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet.
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Forum för samverkan
Tryggare Gotland (se Folkhälsa)
11. Folkhälsa
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ska verka för att det av riksdagen fastställda nationella folkhälsomålet uppnås.
Länsstyrelserna ska beakta folkhälsoaspekter inom arbetet med bland annat regional tillväxt,
samhällsplanering, krishantering samt alkohol och tobak. Inom arbetet med att motverka skadliga
effekter orsakade av alkohol, tobak och droger ska Länsstyrelsen arbeta både med tillsyn och med
samordning. Inom samordningsuppdraget arbetar vi förebyggande med att föra ut den nationella
ANDT-politiken på lokal nivå. Inom tillsynsuppdraget ger vi råd och stöd till kommuner samt
kontrollerar kommunens tillsynsarbete med utgångspunkt från alkohol- och tobakslagen.
Regionala brottsförebyggande samordnare kommer att inrättas på alla länsstyrelser fr.o.m. 2017.
Länsstyrelsen stödjer kommuner, landsting och andra aktörer i arbetet med att utveckla ett
föräldraskapsstöd riktat till alla föräldrar med barn i tonåren. Arbetet ska utgå från regeringens
Nationella strategi för ett utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla.
Region Gotland
Region Gotland har som ett av delmålen i Vision Gotland 2025 att gotlänningarna har bra hälsa och
mår bäst i landet. Regionen ansvarar för både kommunala och landstingsuppdrag samt har
regionutvecklingsansvaret för social hållbarhet inklusive förutsättningar för god och jämlik hälsa. Ett
folkhälsopolitiskt program anger strategier och delmål. Programmet revideras under 2016 och 2017
samt integreras med ny Regional Utvecklingsstrategi. Internt har regionen ett antal nätverk för
utvecklingsarbete inom de elva nationella målområdena.
Gemensamt
Region Gotland och Länsstyrelsen ska samverka i frågor som berör folkhälso- och ANDT-frågor och
som ligger inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet.
Forum för samverkan
Tryggare Gotland: Ett samverkansforum för det brotts- och ANDT-fbrebyggande arbetet samt vissa
barn- och ungdomsfrågor i vilket Länsstyrelsen, andra myndigheter, Region Gotland och
civilsamhället ingår. Ett gemensamt samverkansavtal inklusive en åtgärdsplan styr det gemensamma
arbetet. Ordförandeskapet har Region Gotland och ett arbetsutskott finns med representanter för
Polisen, regionen och Länsstyrelsen.
12. Krishantering, skydd mot olyckor
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har ett områdesansvar för krishanteringsarbetet på regional nivå före, under och etter
kriser. Länsstyrelsen ska bl.a. hålla sig underrättad om händelseutvecklingen i krissituationer och
verkar för att nödvändig samverkan mellan sektorsansvariga myndigheter, kommuner och berörda
organisationer kan åstadkommas. Länsstyrelsen har även ett utpekat ansvar att verka för regional
samordning av information i krisläge. Länsstyrelsen ansvarar även för att en regional risk och
sårbarhetsanalys arbetas fram.
I händelse av statlig räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen är Länsstyrelsen ansvarig
myndighet och ansvarar även för sanering av förorenade områden efter att räddningsinsatsen är
avslutad. Länsstyrelsen ansvarar även för upphandling av skogsbrandbevakning årligen och här sker
en samverkan inför varje säsong både före, under och etter.
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Länsstyrelsen utgör den högsta totalfbrsvarsmyndigheten i länet. Länsstyrelsen ansvarar även for
tillsyn över Lagen om skydd för olyckor (LSO)
Region Gotland
Region Gotland har i enlighet med Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser (LEH) ansvar för planering, samverkan och samordning utifrån det
geografiska områdesansvaret. Det innebär bl.a. genomförande av risk- och sårbarhetsanalys (RSA).
Regionen ska också ha en förmåga att hantera dessa händelser som då kräver utbildning och övning.
En del övningar och utbildningar genomförs gemensamt med Länsstyrelen bl.a. utifrån att vi har
samma geografiska samordningsansvar. Region Gotland har även utifrån samma lagstiftning ett ansvar
för att samordna informationen till allmänheten vilket också kräver en samverkan.
Gemensamt
I händelse av en samhällsstörning inom det geografiska området Gotland som kräver samverkan och
samordning ansvarar aktörerna för att enas om en gemensam inriktning för att minska konsekvensera
av samhällstörningen.
RSA genomförs sedan ett antal år i en gemensam process då Region Gotland och Länsstyrelsen har
samma geografiska områdesansvar. Länsstyrelsen är ansvarig för att sammanställa ett regionalt
underlag som båda parter är överens om.
I krissituationer och framförallt där flera parter är berörda har organisationerna ett gemensamt ansvar
för en fungerande kriskommunikation.
Forum för samverkan
Krissamverkansrådet - är ett regionalt forum där aktörer som har ett ansvar eller är en viktig aktör vid
en samhällsstörning diskuterar och informerar om pågående och kommande verksamhet. Rådet träffas
fyra gånger per. Ordförandeskapet växlar årsvis mellan Länsstyrelsen och Region Gotland.
GotSam - samverkansorgan där Länsstyrelsen, Försvarsmakten, Polismyndigheten, Kustbevakningen
och Region Gotland ingår. I detta forum sker samverkan månadsvis (AU) och veckovis i samband med
TiB/VB genomgångar. GotSam kan även i samband med en händelse utgöra inriktnings- och
samordningsfunktion mellan berörda myndigheter.
13. Smittskydd och livsmedel
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har det regionala lednings- och samordningsansvaret för åtgärder mot djursjukdomar.
Många av dessa sjukdomar utgör risk för djurs och människors liv och hälsa samt kan innebära stora
ekonomiska förluster för såväl den enskilda företagaren som för länets invånare. Länsstyrelsen har ett
ansvar för att hantera epizootiutbrott. Länsstyrelsen har även samordnings-/tillsynsansvaret i länet för
livsmedelskontroll samt ett direkt ansvar för kontroll av företag i primärproduktionen av livsmedel och
foder till livsmedelsproducerande djur.
Region Gotland
Region Gotland ska genom tillsyn, provtagning och andra insatser säkerställa att intentionerna i
smittskydds- och livsmedelslagstiftningen upprätthålls.
Gemensamt
Forum för samverkan
Regelbundna avstämningsmöten mellan Länsstyrelsen och Region Gotland, miljö och
hälsoskyddskontoret.
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Minst två gånger per år samverkansmöten mellan smittskydd, miljö och hälsoskydd och länsveterinär.
14. Kompetensförsörjning och utbildning
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen deltar i Kompetensplattformen och kan i olika sammanhang verka för
kompetensförsörjningen på Gotland. Kompetensförsörjning är en fråga som regelbundet diskuteras
inom den statliga samverkan. Den digitala agendan innehåller mål och delmål om
kompetensförsörjning.
Region Gotland
Region Gotland har i uppdrag att samordna en regional kompetensplattform. Det sker genom att arbeta
understödjande för samverkan och samsyn mellan arbetsgivare och deras kompetensbehov och
utbildningsaktörer och deras utbildningsutbud på regional nivå. Detta sker genom att berörda aktörer
träffas regelbundet och arbetar utefter en handlingsplan för kompetensförsörjning på Gotland. Arbetet
sker inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret.

Gemensamt
Kompetensförsörjning är för såväl näringsliv som för offentlig sektor en av de viktigaste
beståndsdelarna för en hållbar tillväxt. En gemensam syn på utbildning och kompetenshöjning är
viktigt och aktiva åtgärder som av detta ökar attraktionskraften för Gotland.
Forum för samverkan
Kompetensplattformen är en arena för möten mellan arbetsmarknadens aktörer och
utbildningsanordnare. Kompetensplattformen träffas cirka fyra gånger per år. En handlingsplan tas
fram som årligen uppdateras.
15. Digital agenda, IT, bredband m.m.
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har i uppdrag att verka för att det riksdagsbundna målet om att Sverige ska ha bredband
i världsklass nås.
Region Gotland
Region Gotland har i uppdrag att genomföra Regionfullmäktiges beslut av 2010 om att fiberanslutning
skall erbjudas samtliga fastigheter på Gotland. Uppdraget ligger idag som en del av Gotlands
Regionala Digitala Agenda som syftar till att genomföra en omfattande digitalisering inom offentlig,
privat och i den akademiska sektorn.
Gemensamt
Länsstyrelsen och Region Gotland beslutade i juni 2105 gemensamt om en Regional Digital Agenda
för Gotland 2015 - 2020. Genomförandet sker gemensamt och i nära samarbete med
sockenfiberföreningar, marknadsaktörer, företagare och intresseorganisationer (t.ex. idrottsrörelsen,
bildningsförbunden, PRO) och Uppsala universitet Campus Gotland samt Post- och Telestyrelsen.
Huvudansvaret för agendans genomförande ligger på båda organisationerna.
Forum för samverkan
Styr- och projektgrupp för genomförandet av Regional Digital Agenda för Gotland.

Avsiktsförklaringen utgår bl.a. från följande styrdokument:
• Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
• Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
• Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete
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Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020
Vision Gotland 2025
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020
Nationell handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020
Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeprogrammet 20142020
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Avsiktsförklaring om samverkan mellan Länsstyrelsen i Gotland och Region Gotland - uppdragsbeskrivning
Syfte
•
•
•
•

Beskrivning av hur ur det regionala utvecklingsansvaret är reglerat idag
Tydliggöra roll- och ansvarsfördelning externt och internt i båda organisationerna
Lyfta fram angelägna samverkansområden
Stärka och utveckla samverkan

Metod
Identifiera gemensamma verksamhetsområden och per område tydliggöra respektive organisations ansvar, gemensamt ansvar och former för samverkan.

Organisation
Styrgrupp
Länsråd, Regiondirektör
Arbetsgrupp
Representanter för Länsstyrelsen och Region Gotland med Länsstyrelsen som
samordnare/sekreterare.
Länsstyrelsens deltagare i arbetsgruppen
Cristina Karlstam, (samordnare/sekreterare)
Kicki Scheller (chef för Enheten för Samhälle och Kulturmiljö)
Kjell Norman (chef för Landsbygdsenheten)
Johan Gråberg (handläggare Regional tillväxt)
Region Gotlands deltagare i arbetsgruppen
Stefan Persson (Näringslivschef)
Lisa Stark (Folkhälsochef)
Jan von Wachenfeldt (Enhetschef samhällsbyggnadsenheten)
Bo Magnusson (Administrativ utvecklingschef).
Lst-intern referensgrupp
Enhetschefer eller planerad arbetsgrupp för hållbar regional tillväxt/utveckling.

Region Gotland intern referensgrupp
RUL - processgrupp för regional utveckling och ledning.

Tidsplan
•
•
•

Beredning och beslut om uppdragsbeskrivning och arbetsgrupp senast sista
april 2016.
Förslag till avsiktsförklaring klart senast sista oktober 2016.
Beslut om avsiktförklaring i december 2016.

Visby 2016-04-19

Peter Molin
Länsråd

Peter Liffilpll
Regiondirektör

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/856
20 december 2016

Bo Magnusson
Anne Ståhl Mousa

Regionstyrelsen

Avsiktsförklaring ”Smarta Fiberön” Gotland & IP-Only
Förslag till beslut

• Regionstyrelsen godkänner den föreslagna avsiktsförklaringen och överlåter åt
Regionstyrelsens ordförande att för Region Gotlands räkning underteckna
densamma.

År 2012 undertecknades digitalt en avsiktsförklaring mellan Region Gotland och IPOnly som beskrev IP-Onlys engagemang som nätaktör i genomförandet av Gotlands
sockenfibersatsningar. Den nya avsiktsförklaringen tar utgångspunkten i den av
Länsstyrelsen och Region Gotland antagna regionala digitala agenda, RDA, där IPOnly vill vara med och stödja genomförandet.
Sedan undertecknandet av föregående avsiktsförklaring så har i princip hela arbetet
med fibreringen av Gotland genomförts. Konceptet ”Smart Fiberö” ska hjälpa till att
ta nästa steg, där Gotland avser att få ut det mesta möjliga av vad en digitalisering kan
innebära för näringsliv, boende, akademi och offentlighet i enlighet med målen i
Gotlands RDA. ”Smart Fiberö” innebär att båda parter ska verka för innovation av
samhällstjänster samt stötta utvecklingen av privata företag, organisationer och
akademi, som vill driva utvecklingen framåt.
Denna avsiktsförklaring ska i sig själv inte tolkas som ett erbjudande eller accept av
något slag eller skapa någon bindande leverans- eller betalningsförpliktelse för
någondera part. Varje specifik tjänst kräver att skriftligt avtal ingås parterna emellan.

Peter Lindvall
Regiondirektör

Bilagor

Avsiktsförklaring Gotland 2016-11-23
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

AVSIKTSFÖRKLARING

”Smarta Fiberön”

Parter

(1) Länsstyrelsen i Gotlands län, org nr 202100-2312 (nedan ”Länsstyrelsen”). Region Gotland, org.nr
212000-0803 (nedan ”Region Gotland”)

(2) IP-Only AB, 556570-3633, (nedan IP-Only)

Ovanstående parter benämns även nedan var för sig som “part” och tillsammans “parterna”.

År 2012 undertecknades digitalt en avsiktsförklaring mellan Region Gotland och IP-Only som beskrev
IP-Onlys engagemang som nätaktör i genomförandet av Gotlands sockenfibersatsningar. Den nya
avsiktsförklaringen tar utgångspunkten i den av Länsstyrelsen och Regionen antagna regionala
digitala agenda, RDA, där IP-Only vill vara med och stödja genomförandet.

1.1 Bakgrund
Regeringens bredbandsmål är att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband
med minst 100 Mbit/sek år 2020.
År 2010 antogs på Gotland en bredbandsstrategi som siktar på att samtliga fastigheter inklusive
fritidsfastigheter ska ha erbjudits tillgång till fiber av högsta kvalitet och valfri kapacitet, men med en
minimihastighet på 100 Mbit/sek till år 2015. Detta skapar förutsättning för framtida IT-tjänster för
såväl privatpersoner, företag och det offentliga.
IP-Only äger ett komplett nordiskt fiberstamnät med anslutande lokala stadsnät. Nätet är öppet och
neutralt. IP-Only har under de senaste åren expanderat sin verksamhet både genom organisk tillväxt
och genom förvärv.
För att lokalt på Gotland uppnå ett riktigt robust nät med redundans har IP-Only tre egna fiberkablar
med helt skilda vägar till Gotland från fastlandet. Fiberinfrastrukturen utgör en viktig del av
samhällets infrastruktur där allt fler kommunala och statliga tjänster kommer att levereras över
internet. Detta påverkar hela det gotländska samhället.

Strikt konfidentiellt
Parterna har för avsikt att samverka kring konceptet ”Smart Fiberö” som ett led i att förverkliga
Gotlands RDA.

1.2 Smart Fiberö
Sedan undertecknandet av föregående avsiktsförklaring så har i princip hela arbetet med fibreringen
av Gotland genomförts (klart 2016).
Konceptet ”Smart Fiberö” ska hjälpa till att ta nästa steg, där Gotland avser att få ut det mesta
möjliga av vad en digitalisering kan innebära för näringsliv, boende, akademi och offentlighet i
enlighet med målen i Gotlands RDA.
”Smart Fiberö” innebär att båda parter ska verka för innovation av samhällstjänster samt stötta
utvecklingen av privata företag, organisationer och akademi, som vill driva utvecklingen framåt.

Möjliga områden på den ”Smarta Fiberön”
Redundans och robusthet
IP-Only avser att ytterligare förbättra förutsättningarna för leverans av kritiska vård- och
omsorgstjänster genom att tillsammans med Gotland och Post- och Telestyrelsen, etablera
redundanta fibervägar som binder samman sockenfibernäten med målet att Gotlands nät ska bli
riktigt robust. Ytterligare ett mål är att upprätta en andra korskopplingspunkt mellan IP-Onlys nät
och andra större nätaktörer på ön.
Mobilitet
IP-Only kommer att tillsammans med mobiloperatörerna fortsätta att förbättra mobiliteten på
Gotland genom att ansluta nya master, mobilsiter och antenner, i syfte att öka hastighet och täckning
i mobilnätet.
IP-Only kommer också att tillsammans med Gotland verka för att etablera wifi-punkter och fritt wifi
på överenskomna platser för att öka den offentliga servicen och skapa bättre tillgänglighet för
telefoni i det mobila nätet.
Vård och omsorg
IP-Only kommer att tillsammans med Gotland verka för att digitalisera vård och omsorg. Detta
innebär även samarbete med övriga nätaktörer på ön kring en samhällskanal som kan bära dessa
tjänster till alla på ön.
Skola och utbildning, miljöteknik samt e-tjänster
IP-Only kommer även inom dessa områden att tillsammans med Gotland verka för att RDA:ns övriga
mål nås.

Strikt konfidentiellt
Utbyggnad
För att uppnå Gotlands bredbandsmål krävs en fortsatt kraftfull insats för att slutföra bredbandsutbyggnaden och förbättra redundans, robusthet och stärka upp det mobila nätet och etablera wifilösningar. IP-Only kommer att stötta Gotland tills öns RDA uppnås.
Parterna är fortsatt införstådda med att en vidareutbyggnad innebär ett stort mått av samordning
och ömsesidig vilja att fullfölja. IP-Only lovar också att i största möjliga mån vara med och projektera
och finansiera utbyggnaden.
Övrigt
Denna avsiktsförklaring ska i sig själv inte tolkas som ett erbjudande eller accept av något slag eller
skapa någon bindande leverans- eller betalningsförpliktelse för någondera part. Varje specifik tjänst
kräver att skriftligt avtal ingås parterna emellan.

Denna avsiktsförklaring är upprättad i tre (3) originalexemplar varav parterna har tagit var sitt.

Uppsala den ………………..november 2016

Visby den …………………….november 2016

………………………………………………………….

…………………………………………………………………

Henrik Ringmar

Björn Jansson

VD IP-Only AB

Regionstyrelsens ordförande

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Johan-Christer Svensson

Cecilia Schelin Seidegård

Regionchef IP-Only AB

Landshövding

