Regionfullmäktige
KALLELSE

27 februari 2017
Kallelsen med handlingar finns på internet www.gotland.se

Regionfullmäktige
kallas till sammanträde i
Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby

måndagen den 27 februari 2017 kl. 13:00

w w w .gotland.se
Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Fyllnadsval för regionfullmäktige

3.

Revisorernas information

4.

Handlingsprogram för skydd och olyckor

5.

Upphörande av lovfritids samt borttagande av taxeavgift

6.

Förändring av uppföljningsprocessen i Region Gotland

7.

Tillägg i taxa för kollektivtrafiken gällande regler för Bussiga kortet

8.

Överlåtelse av aktieinnehav i Inera AB till SKL Företag AB

9.

Försäljning av fastigheter, AB Gotlandshem

10.

Försäljning av Hogrän skola

11.

Policy för HBTQ+. Motion av Elin Bååth (Fi)

12.

Arbetstillfällen för personer med funktionshinder. Motion av Margareta
Benneck (M) och Mats Hedström (M)

13.

Avsägelser och val

14.

Medborgarförslag; nyinkomna

15.

Medborgarförslag; beslutade

16.

Lars Thomssons (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn
Jansson (S) om missad byggbonus för år 2016

17.

Anna Hrdlickas (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande
Tommy Gardell (S) om strategin för stadsodling och dess genomförande

18.

Anna Hrdlickas (M) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn
Jansson (S) om markexploatering och ny lag (SFS 2014:899) om
kommunala markanvisningar

19.

Eva Petterssons (SD) interpellation till hälso- sjukvårdsnämndens ordförande
Stefaan De Maecker (MP) om TBC och Hepatit B

20.

Anna Hrdlickas (M) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn
Jansson (S) om markanvisningar och ekonomi kring dessa

21.

Lars Thomssons (C) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om räddningstjänstens organisation

22.

Anna Hrdlickas (M) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn
Jansson (S) om strategier och näringslivsklimat

23.

Eventuella frågor

24.

Eventuella nya motioner och interpellationer

25.

Information socialnämnden, ej verkställda beslut

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se,
att hämtas i receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 93 35.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset,
Visborgsallén 19, Visby, för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av
regionfullmäktiges ärenden.
Visby den 18 februari 2017
Bo Björkman
ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-02-27

Handlingar till

Ärende 2

Fyllnadsval för regionfullmäktige
Innehåll

•

Ny ledamot i Regionfullmäktige 2017-02-27 – 2018-10-14 (efter Rasmus

Myrvälder, SD)

(SD) Clas Strid, Djuplundavägen 35, 621 50 Visby

•

Ny ledamot i Regionfullmäktige 2017-02-27 – 2018-10-14 (efter Lisa

Blochmann, C)

(C)

•

Ny ersättare i Regionfullmäktige 2017-02-27 – 2018-10-14 (efter Ola
Lindvall, C)

(C)

•

Ola Lindvall, Dalhem Hallvide 152 A, 622 56 Dalhem

Kwame Agyei, Ängsgatan 8, 623 50 Hemse

Ny ersättare i Regionfullmäktige 2017-02-27 – 2018-10-14 (efter Emma
Cederlund, S)

(S)

John Aspendal, Bangårdsgatan 10, 621 45 Visby

PROTOKOLL
ixxJt

Dnr
201-4183-16
1(2)

Datum
2016-12-23

Länsstyrelsen
GOTLANDS LÄN

Anr

2016 -12- 2 7
REGION GOTLAND

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

Ersättare

Clas Strid *
Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen'ska ha kommit in-,till Länsstyrelsen i Gotlands län, Visborgsallén 4,
621 85 VISBY inom tio^^igar efter dagen för^detta beslut.

;Ä^
itt Silfvergren

\

'

Lena Norén

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

WEBBPLATS

62185 VISBY

Visborgsallén 4

010-2239000

gotland@lansstyrelsen.se

www.lansstjTelsen.se/gotland

LÄNSSTYRELSEN l GOTLANDS LÄN

PROTOKOLL

2016-12-23

Dnr 201-4183-16

Kopia till:
Kommun: Regionfullmäktige, Region Gotland, 621 81 Visby
Ny ledamot: Clas Strid, c/o Conny Andersson, Djuplundavägen 35, Igh 1001, 621
50 Visby
Parti: Sverigedemokraterna Gotland, c/o Kaj Lundmark, Högklint Holger Rosmans väg 13, 622 61 Visby

Änr

1/2

2016 -12- 2 7
Länsstyrelsen i
Gotlands län

REGION GOTLAND

PROTOKOLL
2016-12-23
Dnr: 201-4182-16

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
23 december 2016 till och med den 14 oktober 2018.
Kommun: Gotland
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ersättare: John Aspendal
Avgången ersättare: Emma Cederlund
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Visby
Ledamot
Hanna Westerén
Lennart Petersson
Mona Magnusson
Meit Fohlin
LeifDahlby
Mikael Nilsson
Johnny Wiberg
Filip Reinhag
Tommy Gardell
Aino Friberg Hansson

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

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

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

2/2

Södra
Ledamot

Ersättare

Björn Jansson
Bo Björkman
Linus Gränsmark
Torgny Ammunet
Tony Johansson

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

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

,

Kopia till
Kommun/landsting': Region Gotland, regionfullmäktige, 621 81 Visby
Ny ersättare:
Parti: Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Stenhuggarvägen 6, 621 53 Visby

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-02-27

Handlingar till

Ärende 4

Handlingsprogram för skydd mot olyckor
perioden 2017 - 2019
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-02-02, § 1
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-01-02
• Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2017-2019
• Förebyggande riktlinjer. Handlingsprogram för skydd mot olyckor 20172019
• Operativa riktlinjer. Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2017-2019

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-02-02

RS § 1

Handlingsprogram för skydd mot olyckor
perioden 2017-2019

RS 2016/786
AU § 1 18/1 (AU § 3 31/1)

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) som fastställs att
gälla för perioden 2017-05-01 till 2019-12-31 antas med följande ändring:
- att det under Övergripande inriktning sid 6 i handlingsprogrammet ska stå:
”Räddningstjänstens grundorganisation består av tre distrikt med stationer i
Visby, Fårösund, Slite Kräklingbo, Klintehamn, Hemse och Burgsvik,
kompletterat med räddningsvärn på Fårö, i Dalhem och Garda.
 Riktlinjer för den operativa verksamheten antas med följande ändring:
Strategiska satsningar sid 6 operativa riktlinjer för handlingsprogrammet får två
nya punkter:


- Utveckla arbetet med rekrytering och utbildning av RIB-personal genom t ex
flexiblare schemaläggning, kombinationstjänster och nya arbetssätt för att
långsiktigt säkerställa en deltidsorganisation minst enligt normalnivå.
- Utveckla och samordna utbildningsinsatser, fortbildning, ledning och styrning
gemensamt för heltids- och deltidsbrandkårer.
 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.
Regionstyrelsens beslut


Framkomna synpunkter och förslag till beslut på sammanträdet redovisas i nytt
sammanställt dokument inför regionfullmäktiges sammanträde den 27 februari.

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.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-02-02

RS § 1 forts
RS 2016/786

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.
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.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-02-02

RS § 1 forts
RS 2016/786

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.
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
Regionstyrelseförvaltningen 2017-01-02
Ärendets behandling under mötet
Ärendets behandling under arbetsutskottets sammanträde 18 januari

Ordföranden föreslår att föredragning av ärendet ska ske på arbetsutskottets
sammanträde den 31 januari.
Ärendets behandling under arbetsutskottets sammanträde 31 januari

Vid ärendets behandling den 31 januari framförs en hel del synpunkter som kommer
att redovisas på regionstyrelsens sammanträde den 2 februari.
Ärendets behandling under sammanträdet

Framkomna synpunkter från arbetsutskottet den 31 januari redovisas samt några
kompletteringar och felaktigheter som även rättats till i dokumentet. Det är detta
dokument som är utgångspunkt inför den fortsatta diskussionen på sammanträdet.
Ärendet föredras av Christer Stoltz, beredskapschef, regionstyrelseförvaltningen och
Dick Svennefelt, räddningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen.
Yrkande
Lars Thomsson (C) yrkar, att det under Övergripande inriktning sid 6 i handlingsprogrammet ska stå: ”Räddningstjänstens grundorganisation består av tre distrikt
med stationer i Visby, Fårösund, Slite Kräklingbo, Klintehamn, Hemse och
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-02-02

RS § 1 forts
RS 2016/786

Burgsvik, kompletterat med räddningsvärn på Fårö, i Dalhem och Garda, samt
Strategiska satsningar sid 6 operativa riktlinjer för handlingsprogrammet får två nya
punkter:
- Utveckla arbetet med rekrytering och utbildning av RIB-personal genom t ex
flexiblare schemaläggning, kombinationstjänster och nya arbetssätt för att
långsiktigt säkerställa en deltidsorganisation minst enligt normalnivå.
- Utveckla och samordna utbildningsinsatser, fortbildning, ledning och styrning
gemensamt för heltids- och deltidsbrandkårer.
Ordföranden ställer proposition på Lars Thomssons ändrings- och tilläggsyrkanden
och finner att de bifalls.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/786
2 januari 2017

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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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 2016/786

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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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/786

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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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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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.

3 (29)

Region Gotland

Handlingsprogram för skydd mot olyckor
perioden 2017 - 2019

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

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

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.
Räddningstjänstens grundorganisation består av 3 distrikt med stationer i Visby, Fårösund, Slite, Kräklingbo, Klintehamn, Hemse och Burgsvik kompletterat med räddningsvärn på Fårö, i Garda och Dalhem.
Region Gotland ska aktivt verka för att bibehålla, utveckla och säkra en bra bemanning
på hela Gotland där RIB-personal främst på landsbygden utgör en viktig grund.
I detta ingår också samverkan med andra aktörer (både inom och utom Region Gotlands verksamheter) att agera som första insatspersonal på Gotland.
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
•

•
•
•

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

•

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.
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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

12 (29)

Region Gotland

Handlingsprogram för skydd mot olyckor
perioden 2017 - 2019

Brand i bostad
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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

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

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.
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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.

22 (29)

Region Gotland

Handlingsprogram för skydd mot olyckor
perioden 2017 - 2019

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.
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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 styrkort som styrmodell och utifrån dessa redovisas varje tertial förvaltningarnas måluppfyllelse.
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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

Ronehamn
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57° 10,4’ N, 18° 29,6’ O
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Storugns

57° 50,5’ N, 18° 48’ O

Slite industrihamn och Lanthamnen
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57° 42,7’ N 18° 48,6’ O

28 (29)

Region Gotland

Handlingsprogram för skydd mot olyckor
perioden 2017 - 2019

Visby hamn
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57° 39’ N, 18°N 17’ O
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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
•

•
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•

•

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.

6 (19)

Region Gotland

Handlingsprogram för skydd mot olyckor
perioden 2017-2019

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.
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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
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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.
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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.
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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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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
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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
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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.
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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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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 rekrytering och utbildning av RIB-personal genom t ex
flexiblare schemaläggning, kombinationstjänster och nya arbetssätt för att långsiktigt säkerställa en deltidsorganisation minst enligt normalnivå.
Utveckla och samordna utbildningsinsatser, fortbildning, ledning och styrning
gemensamt för heltids- och deltidsbrandkårer.
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.
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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

Normalnivå

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
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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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2017-2019

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

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

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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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

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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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2017-2019

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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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-02-27

Handlingar till

Ärende 5

Upphörande av lovfritids samt
borttagande av taxeavgift
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-02-02, § 2
• Ledningskontoret 2015-01-05
• Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-14, § 74
• Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 2017-01-16 (komplettering)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-02-02

RS § 2

Upphörande av lovfritids samt borttagande av
taxeavgift

RS 2016/457
AU § 2

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige



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 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.
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.
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
Ledningskontoret 2017-01-16
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-02-02

RS § 2 forts
RS 2016/457
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ulf Klasson (L) yrkar att lovfritids ska införas.
Stefaan De Maecker (MP) och Lars Thomsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag om upphörande av
lovfritids och borttagande av avgiften och Ulf Klassons yrkande om att lovfritids ska
införas. Ordförande finner att arbetsutskottets förslag vinner bifall.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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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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 2016/457

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:

Ärendenr BUN xx/xxxx

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Handlingstyp Svar

Grundskolan

Datum 16 januari 2017

Utvärdering lovfritids
Undertecknad har blivit ombedd att inkomma med en komplettering kring hur
nyttjandegraden varit på lovfritids under 2016 samt att redovisa kostnader för
denna verksamhet.
Nyttjandegrad och kostnad 2016
Skola:

Nyttjandegrad/antal
barn:

Fårösund
Lärbro
Solklintskolan
Fole
Stenkyrka
Väskinde
Norrbacka
S:t Hans
Tjelvar
Solberga
Alléskolan
Humlegården
Gråbo
Terra Nova
Lyckåker
Södervärn
Västerhejde
Eskelhem
Endre
Dalhem
Roma
Vänge
Kräklingbo
Garda
Stånga
Högby
Havdhem
Öja
Sanda
Klinte
Summa:

Kostnad:
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2

Torsten Flemming
Chef Grundskolan

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-bun alt gvn@gotland.se Webbplats www.gotland.se

Ca 5 000 kr

Ca 5 000 kr

Ca 10 000
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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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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-02-27

Handlingar till

Ärende 6

Förändring av uppföljningsprocessen i
Region Gotland
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-02-02, § 3
• Ledningskontoret 2016-12-08

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-02-02

RS § 3

Förändring uppföljningsprocessen Region
Gotland

RS 2016/809
AU § 3

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige



Månadsrapport med årsprognos ska göras tre gånger om året. Resterande
månadsrapporter 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.
Ledningskontoret bedömer att ovanstående förslag innebär tillräcklig ekonomisk
information för att kunna ge underlag till beslut.

forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-02-02

RS § 3 forts
RS 2016/809

Effekten av beslutet blir förändring av tidplanen enlig nedan:
Dokument

Inlämningstid

Politisk behandling

Årsredovisning inkl redovisning
måluppfyllelse

2017-02-06

RSau 2017-03-14

Kompletteringsbudget investeringar

2017-02-06

RSau 2017-03-14

Nämndernas budgetmaterial

2017-04-04

Bub 2017-05-08--10, 16

Delårsrapport 1, mars

2017-04-20

BuB 2017-05-08--10, 16

Månadsrapport maj

2017-06-12

RS 2017-06-15

Delårsrapport 2, augusti

2017-09-21

RSau 2017-10-09-10

Textmaterial Strategisk plan och
budget

2017-11-24

Detaljbudget 2018 ska anmälas till
fullmäktige i december

2017-11-24

Budgetintegration av detaljbudget
2018 till ekonomisystemet

2017-12-15

Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-12-08

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RF 2017-12-18

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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Region Gotland
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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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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-02-27

Handlingar till

Ärende 7

Tillägg i taxa för kollektivtrafiken
gällande regler för Bussiga kortet
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-02-02, § 19
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-01-05
• Tekniska nämnden 2016-11-16, § 220

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-02-02

RS § 19

Tillägg i Kollektivtrafiktaxan gällande regler för
Bussiga kortet

RS 2016/775
AU § 22

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige

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 är dock
möjligt för elev som går ett eller flera år extra 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 ledsagare.


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.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot den förslagna ändringen.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2016-11-16, § 220
Regionstyrelseförvaltningen 2017-01-05
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Brittis Benzler (V) yrkar att ändring ska göras i tekniska nämndens förslag i andra
meningen under Bussiga kortet enligt följande: ”Förlängd giltighetstid är dock möjligt
för elev som går ett eller flera extra år på gymnasiet eller har passerat 20 år innan
gymnasiestudierna avslutas”.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Brittis Benzlers
yrkande och finner att tilläggsyrkandet bifalls.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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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Skickas till
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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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E-post registrator-tn@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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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
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-02-27

Handlingar till

Ärende 8

Överlåtelse av aktieinnehav i Inera AB
till SKL Företag AB
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-02-02, § 11
• Ledningskontoret 2016-12-19
Bilagor till överlåtelsen av aktieinnehav

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-02-02

RS § 11

Överlåtelse av aktieinnehav i Inera AB till SKL
Företag AB

RS 2016/726
AU § 14

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige







Till SKL Företag AB överlåts 145 av regionens 150 aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 1 232 500 kronor samt därmed i ärendet redovisat
överlåtelseavtal godkänns.
Förslag till aktieägaravtal godkänns.
Region Gotland ställer sig positiv till förslag till ändrad bolagsordningen för Inera
AB, avsett att beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma.
Region Gotland ställer sig positiv till förslag till ändrat ägardirektiv för Inera AB,
avsett att beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma.
Regionstyrelsen får i delegation att utse ombud och ersättare vid ägarråd och
bolagsstämma. Ombudet får i uppdrag att 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).
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-02-02

RS § 11 forts
RS 2016/726

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.
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. (Antagen av regionfullmäktige 2014).
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

Sveriges Kommuner och Landsting 2016-10-13
Ledningskontoret 2016-12-19

Justerande

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.
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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

Bilaga 2
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avseende
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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 [**]

_____________________________
[**]

_____________________________
[**]

_____________________________
[**]

Bilaga 3

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
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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
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Försäljning av fastigheter, Gotlandshem
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-02-02, § 17
• Ledningskontoret 2016-12-09
• AB Gotlandshem 2016-12-08
Bilagor:
AB Gotlandshems fastighetsstrategi

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-02-02

RS § 17

Försäljning av fastigheter, GotlandsHem

RS 2016/804
AU § 20

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige

AB GotlandsHem får tillstånd att pröva marknaden inför försäljning av
fastigheter.
 AB GotlandsHem får bilda dotterbolag för att kunna genomföra försäljning.
 AB GotlandsHem ska återkomma till regionfullmäktige för godkännande av
eventuell försäljning.
Reservation
Brittis Benzler (V) reserverar sig till förmån för avslag om försäljning av fastigheter.


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
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.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-02-02

RS § 17 forts
RS 2016/804

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 2016-12-06
Ledningskontoret 2016-12-09
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Brittis Benzler (V) yrkar avslag på förslaget om försäljning av fastigheter i AB
GotlandsHem.
Ordförande ställer proposition på ledningskontorets förslag om försäljning av
fastigheter i AB GotlandsHem och Brittis Benzlers yrkande om avslag om försäljning
av fastigheter i AB GotlandsHem, och finner att ledningskontorets förslag tillstyrks.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/804
9 december 2016

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
1 (2)
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/804

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).

3

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
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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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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-02-27

Handlingar till

Ärende 10

Försäljning av Hogrän skola
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-02-02, § 7
• Ledningskontoret 2016-12-16, med Köpekontrakt Hogrän skola

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-02-02

RS § 18

Försäljning av Hogrän skola

RS 2016/824
AU § 21

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige


Förslag om försäljning med upprättat köpekontrakt för fastigheten Hogrän
Vismaränge-Lagfänskog 1:3, Hogrän skola i Hogrän till ett föreslaget pris av
2 000 000 kronor godkänns.

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.
Försäljningen följer fastställda riktlinjer för försäljningar samt beslut i regionstyrelsen
2012-11-01 § 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 45 000 kr.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-12-16

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-02-27

Handlingar till

Ärende 11

Policy för HBTQ+. Motion av Elin

Bååth (Fi)
Innehåll

• Regionstyrelsens förslag 2017-02-02, § 20
• Motion 2016-04-04
• Ledningskontoret 2016-12-19

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-02-02

RS § 20

Motion. Policy för HBTQ+

RS 2016/217
AU § 23

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige



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.
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.
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.

forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-02-02

RS § 20 forts
RS 2016/217

Ledningskontorets samlade bedömning 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.
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. 2016-04-04
Ledningskontoret 2016-12-19

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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 2016/217
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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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 2016/217

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
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-02-27

Handlingar till

Ärende 12

Arbetstillfällen för personer med
funktionshinder. Motion av Margareta

Benneck (M) och Mats Hedström (M)
Innehåll
• Regionstyrelsen 2016-12-14, § 310
• Motion 2016-04-25
• Ledningskontoret 2016-09-30

Protokollsutdrag

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-12-14

RS § 310

Motion. Arbetstillfällen för personer med
funktionshinder

RS 2016/332
AU § 315

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Motionen bifalls på så sätt att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att ta emot fler personer med funktionsnedsättning på
arbetsplatser inom Region Gotland.

Margareta Benneck (M) och Mats Hedström (M) har i en motion föreslagit att
Region Gotlands förvaltningar tar emot personer med funktionsnedsättning som
anvisas av enheten som handhar placering av extern arbetskraft.
Motionärerna framhåller att arbete eller annan meningsfull sysselsättning är av stor
betydelse för att överbrygga klyftor i levnadsvillkor och bidra till en ökad delaktighet
för personer med funktionsnedsättning.
Beskrivning av sysselsättning och arbetstillfällen för funktionsnedsatta
Regeringen har utsett ett antal myndigheter som har ett särskilt ansvar/uppdrag i den
nationella handikappolitiken. Arbetsförmedlingen är en av 14 sektorsmyndigheter
med ansvar för att förverkliga regeringens uppdrag.
Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken anger att alla personer ska ges
samma möjligheter att delta i arbetslivet. Arbetsförmedlingen ska som sektorsansvarig myndighet inom arbetsmarknadspolitiken bidra till att uppfylla de nationella
handikappolitiska målen. För arbetsmarknadspolitiken handlar det om att alla
personer ska ges samma möjligheter att delta i arbetslivet.
Det viktigaste målet inom sektorn är att öka sysselsättningsgraden bland arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga så att den på
sikt överensstämmer med befolkningens som helhet. För att uppnå detta arbetar
Arbetsförmedlingen bland annat med att öka deltagandet i arbetsmarknadsutbildningar samt att påverka arbetsgivarnas vilja att anställa personer med en
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
Nuläge
Inom Region Gotland (utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Kompetenscentrum)
finns Steget, som har att samordna placeringar av extern arbetskraft inom regionen.
Arbetet utförs med utgångspunkt från den överenskommelse som tecknades i juli
2013 mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen syftar till
att regionen, genom att erbjuda praktikplatser inom sina verksamheter, ska bidra till
forts

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2016-12-14

RS § 310 forts
RS 2016/332
AU § 315

att ge arbetssökande nya erfarenheter, meriter och referenser knutna till en
arbetsplats, och genom detta stärka individens möjligheter att få ett arbete på den
reguljära arbetsmarknaden. Steget har uppdraget att matcha arbetssökande med
regionens verksamheters behov och möjligheter. Uppdraget inkluderar också
personer med olika former av funktionsnedsättningar, dock inte personer som har
daglig verksamhet. På ordinarie arbetsplatser i regionen finns i dag små möjligheter
att ta emot personer med omfattande behov av handledning och stöd.
Inom Stegets verksamhet finns också ett antal anställningar för personer med olika
typer av funktionsnedsättningar, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) och
utvecklingsanställning. Det finns idag ett ekonomiskt utrymme för ca 46 anställningar
varav 26 avser OSA och 20 avser anställning för de som deltar i Jobbsam och som
har sin arbetsplats inom regionens verksamheter. Anställningarna är anpassade
anställningar för viss tid och tänkta som ”rehabiliteringsanställningar”, i syfte att rusta
personerna till att kunna gå vidare mot ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Av dem som idag har skyddat arbete finns personer som tillhör personkretsen för
LSS, och några av dem har gått från att ha sin dagliga verksamhet på en arbetsplats
till att vara kvar på den arbetsplatsen och istället få en anställning i form av OSA.
Steget ansvarar också för anställningar i form av extratjänster. Dessa anställningar
ersätter tidigare sysselsättningsplatser (FAS 3) och ska stimulera till anställning av
personer som varit arbetssökande under lång tid och har svårt att få arbete utan stöd.
Dessa anställningar är tänkta som resurser i vissa verksamheter såsom t ex skola, vård
och omsorg. Av de arbetssökande som är aktuella för extratjänst har drygt hälften
kända funktionsnedsättningar. Vad gäller extratjänster pågår planering för att utarbeta
en modell för hur arbetet ska bedrivas samt fastställa antalet platser inom Region
Gotland.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger rätt att ansöka om
stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det innefattar att
ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Det
kan vara daglig verksamhet för person i yrkesverksam ålder som saknar arbete och
inte utbildar sig. Den dagliga verksamheten är en insats som kräver biståndsbeslut.
I dagsläget finns 22 dagliga verksamheter som drivs av Region Gotland där en grupp
kopplad till handledare utför arbetsuppgifter. De dagliga verksamheterna finns bl.a.
inom Region Gotland (t ex Återvinnarna), Ica Maxi och Biltema.
Dessutom finns daglig verksamhet i form av externa platser utan handledare från
Region Gotland. Extern plats kan vara på t ex Arkivcentrum och Lindex. Detta är en
daglig verksamhetsplats och inte en anställning inom organisationen/företaget.
forts

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2016-12-14

RS § 310 forts
RS 2016/332
AU § 315

Ledningskontorets bedömning är att Region Gotland bör ställa sig positiv till att ta
emot fler personer med funktionsnedsättning på arbetsplatser inom Region Gotland
men att förutsättningarna för detta först behöver klarläggas.
Beslutsunderlag

Motion 2016-05-02
Ledningskontoret 2016-09-30

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Motion:
Till:

Arbetstillfällen för personer med funktionshinder
Regionfullmäktige Gotland

Arbetstillfällen för personer med funktionshinder enligt LSS
Att ha ett arbete eller annan meningsfull sysselsättning är av stor betydelse
för att överbrygga klyftor i levnadsvillkor och bidra till en ökad delaktighet
för personer med funktionsnedsättning.
Syftet med LSS är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som,
och tillsammans, med andra. Detta gäller inte minst inom området arbete och
sysselsättning. Region Gotland bedriver i dag tio egna dagliga verksamheter för
personer med funktionsnedsättning enligt LSS. I verksamheten finns cirka 250
personer med varierande grad av funktionsnedsättning samt personal. Antal personer
i daglig verksamhet ökar på Gotland precis som i övriga delar landet.
Ambitionen är att deltagande i den dagliga verksamheten ska leda till arbete på
den öppna arbetsmarknaden. Möjlighet till arbete på den öppna arbetsmarknaden
ska prövas regelbundet. Det privata näringslivet som t.ex. ICA Maxi och Biltema har
redan idag personer med funktionsnedsättning i sina verksamheter.
Det är viktigt att den offentliga sektorn tar ett större ansvar för att anställa personer
med funktionsnedsättning. Som stor arbetsgivare har, enligt vår uppfattning, Region
Gotland ett särskilt ansvar att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning
att inom de regionala förvaltningarna få en plats för att kunna vidareutveckla sina
arbets- och sociala förmågor.
Vi har erfarit att det mycket på grund av brist på handledare och arbetsuppgifter
men också kunskap om funktionsnedsättning inom förvaltningarna råder viss
tveksamhet om att ta emot människor med funktionsnedsättning. Enligt vår
uppfattning finns arbetsuppgifter och möjligheter till arbete på en rad områden inom
Region Gotland och dess förvaltningar.
Med anledning av ovanstående yrkar vi:
att Region Gotlands förvaltningar tar emot personer med funktionsnedsättning som
anvisas av enheten som handhar placering av extern arbetskraft.
Margareta Benneck (M)
Mats Hedström (M)

Ärendenr RS 2016/332

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Mats Magnusson

Datum 30 september 2016

Regionstyrelsen

Motion. Arbetstillfällen för personer med funktionshinder
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna
för att ta emot fler personer med funktionsnedsättning på arbetsplatser inom Region
Gotland.
Bakgrund

Margareta Benneck (M) och Mats Hedström (M) har i en motion föreslagit att
Region Gotlands förvaltningar tar emot personer med funktionsnedsättning som
anvisas av enheten som handhar placering av extern arbetskraft.
Motionärerna framhåller att arbete eller annan meningsfull sysselsättning är av stor
betydelse för att överbrygga klyftor i levnadsvillkor och bidra till en ökad delaktighet
för personer med funktionsnedsättning.
Beskrivning av sysselsättning och arbetstillfällen för funktionsnedsatta
Regeringen har utsett ett antal myndigheter som har ett särskilt ansvar/uppdrag i den
nationella handikappolitiken. Arbetsförmedlingen är en av 14 sektorsmyndigheter
med ansvar för att förverkliga regeringens uppdrag.

Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken anger att alla personer ska ges
samma möjligheter att delta i arbetslivet. Arbetsförmedlingen ska som
sektorsansvarig myndighet inom arbetsmarknadspolitiken bidra till att uppfylla de
nationella handikappolitiska målen. För arbetsmarknadspolitiken handlar det om att
alla personer ska ges samma möjligheter att delta i arbetslivet.
Det viktigaste målet inom sektorn är att öka sysselsättningsgraden bland
arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga så att
den på sikt överensstämmer med befolkningens som helhet. För att uppnå detta
arbetar Arbetsförmedlingen bland annat med att öka deltagandet i
arbetsmarknadsutbildningar samt att påverka arbetsgivarnas vilja att anställa personer
med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
Nuläge

Inom Region Gotland (utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Kompetenscentrum)
finns Steget, som har att samordna placeringar av extern arbetskraft inom regionen.
Arbetet utförs med utgångspunkt från den överenskommelse som tecknades i juli
2013 mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen syftar till
att regionen, genom att erbjuda praktikplatser inom sina verksamheter, ska bidra till
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2016/332

att ge arbetssökande nya erfarenheter, meriter och referenser knutna till en
arbetsplats, och genom detta stärka individens möjligheter att få ett arbete på den
reguljära arbetsmarknaden. Steget har uppdraget att matcha arbetssökande med
regionens verksamheters behov och möjligheter. Uppdraget inkluderar också
personer med olika former av funktionsnedsättningar, dock inte personer som har
daglig verksamhet. På ordinarie arbetsplatser i regionen finns i dag små möjligheter
att ta emot personer med omfattande behov av handledning och stöd.
Inom Stegets verksamhet finns också ett antal anställningar för personer med olika
typer av funktionsnedsättningar, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) och
utvecklingsanställning. Det finns idag ett ekonomiskt utrymme för ca 46 anställningar
varav 26 avser OSA och 20 avser anställning för de som deltar i Jobbsam och som
har sin arbetsplats inom regionens verksamheter. Anställningarna är anpassade
anställningar för viss tid och tänkta som ”rehabiliteringsanställningar”, i syfte att rusta
personerna till att kunna gå vidare mot ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Av dem som idag har skyddat arbete finns personer som tillhör personkretsen för
LSS, och några av dem har gått från att ha sin dagliga verksamhet på en arbetsplats
till att vara kvar på den arbetsplatsen och istället få en anställning i form av OSA.
Steget ansvarar också för anställningar i form av extratjänster. Dessa anställningar
ersätter tidigare sysselsättningsplatser (FAS 3) och ska stimulera till anställning av
personer som varit arbetssökande under lång tid och har svårt att få arbete utan stöd.
Dessa anställningar är tänkta som resurser i vissa verksamheter såsom t ex skola, vård
och omsorg. Av de arbetssökande som är aktuella för extratjänst har drygt hälften
kända funktionsnedsättningar. Vad gäller extratjänster pågår planering för att utarbeta
en modell för hur arbetet ska bedrivas samt fastställa antalet platser inom Region
Gotland.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger rätt att ansöka om
stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det innefattar att
ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Det
kan vara daglig verksamhet för person i yrkesverksam ålder som saknar arbete och
inte utbildar sig. Den dagliga verksamheten är en insats som kräver biståndsbeslut.
I dagsläget finns 22 dagliga verksamheter som drivs av Region Gotland där en grupp
kopplad till handledare utför arbetsuppgifter. De dagliga verksamheterna finns bl.a.
inom Region Gotland (ex Återvinnarna), Ica Maxi och Biltema.
Dessutom finns daglig verksamhet i form av externa platser utan handledare från
Region Gotland. Extern plats kan vara på t ex Arkivcentrum och Lindex. Detta är en
daglig verksamhetsplats och inte en anställning inom organisationen/företaget.
Bedömning

Ledningskontorets bedömning är att Region Gotland bör ställa sig positiv till att ta
emot fler personer med funktionsnedsättning på arbetsplatser inom Region Gotland
men att förutsättningarna för detta först behöver klarläggas.
Ledningskontoret
Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-02-27

Handlingar till

Ärende 13

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Anders Johanssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i miljö- och
hälsoskyddsnämnden
b) Veronica Liljebergs (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden
c) Susanne Hafdelins (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i
regionstyrelsen
d) Annika Wasséns (Fi) avsägelse från uppdraget som ersättare hälso- och
sjukvårdsnämnden
e) Ny 1:e ersättare i barn- och utbildningsnämnden 2017-02-27–2018-10-15
(efter Veronica Liljeberg, V)
(V) Lars Åkerlund, Vänge Vivungs 822, 622 36 Romakloster
att inträda vid förhinder för Brittis Benzler
f) Ny ersättare i barn hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-27–2018-10-15
(efter Annika Wassén, Fi)
(Fi) Torun Ström, Stenkyrka Kalcitvägen 6, 624 42 Tingstäde
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen

Från: Anders Johansson [mailto:anders.johansson59@hotmail.se]
Skickat: den 27 december 2016 17:40
Till: Lars Frank
Ämne: Avsägelse.

Har efter en tids funderande bestämt mig för att avsäga mig uppdraget som ledamot i
Miljö och hälsoskyddsnämnden. Mitt beslut har ingenting med nämndens arbete att
göra utan helt av personliga skäl.
Med vänliga hälsningar Anders Johansson. Lärbro stora Vägume.,

Från: Veronica Liljeberg [mailto:liljeberg.veronica@gmail.com]
Skickat: den 29 december 2016 13:34
Till: Lars Frank
Ämne: Avsägning uppdrag

Hej
Härmed avsäger jag mig mitt förtroendeuppdrag som ersättare i Barn- och
Utbildningsnämnden, för Vänsterpartiet, på grund av flytt från Gotland.
Vänligen / Veronica Liljeberg
Personnr: 870714-6521
Ny adress: Rabovägen 23
731 12 Kolsva

Från: Hafdelin Susanne (2600) [mailto:susanne.hafdelin@forsakringskassan.se]
Skickat: den 16 januari 2017 10:31
Till: Lars Frank
Kopia: gotland@socialdemokraterna.se
Ämne: Avsägelse av uppdrag
Hej!
Härmed vill jag avsäga mig mitt uppdrag som ersättare för socialdemokraterna i
Regionstyrelsen, Region Gotland.
Med vänliga hälsningar
Susanne Hafdelin
Socialdemokraterna

Från: Annika Wassén
Skickat: den 18 januari 2017 17:10
Till: Lars Frank
Ämne: Förtroendeuppdrag i hälso - och sjukvårdsnämnden

Hej Lars!
Jag måste tyvärr avsäga mig mitt uppdrag som ersättare i hälso -och
sjukvårdsnämnden.
Med vänlig hälsning, Annika Wassén
Feministiskt Initiativ

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-02-27

Handlingar till

Ärende 14

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
• Sten Reuterviks medborgarförslag om att montera en trafikspegel vid
Bergmansgatans utfart på Östra Hansegatan. (inkom 2016-12-21) RS 2016/854
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Henry Lindelunds medborgarförslag om att få tillbaka vägbelysningen i Vägume
i Lärbro. (inkom 2016-12-29) RS 2016/863
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Anita Ljustells medborgarförslag om minskat bilåkandet genom sänkta
kollektivtrafikavgifter. (inkom 2017-02-10) RS 2017/153
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Agneta Malmborgs medborgarförslag om att göra om bilparkeringen utanför
Kruttornet till ett parkområde. (inkom 2017-02-10) RS 2017/154
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Leifi Jacobssons medborgarförslag om att åtgärda håligheter (väggupp) i vägar på
landsbygden och i Visby. (inkom 2017-02-13) RS 2017/158
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Re ionGotland

ANKOHZfil -fl- 21

§

621 81 VISBY

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

Att Regionen monterar en irafikspegel vid
Bergmansgatans utfart på Östra Hansegatan så att
billisterna kan se cyklister som kommer från
Östercentrum mot Södervårnsskolan.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Utfarten var redan tidigare svår men efter
ombyggnaden då trottoar/gångbanekantstenen
tillkom så observerar inte cyklisterna att det är en
rsnmg med bilväg samtidigt som bmisten mt
CQ åt höger runt huset som jigger alldeles intill
<elbanan innan motorhuven sticker ut över fhela
cykelbanan
gång/cykelbanan.
-4-f'^J-

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

|X|
i j

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

Datum

2016- 12-21
N am n förtyd i i gap<tir
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StenRtjtrtefvik
Adress
Bergmansgatan 4
Postadress

621 46 VISBY
E-postadress

sten. reutervik@g mail. co m
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering

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

[E]

Jag samtycker inte till internetpublicering

f~]

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

Datum

Namnförtyligande
Adress
Postadress
E-pos
E-postadress

SI

.

/

^ /? O

a t /'. S C

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

MEDBORGARFORSLAG
Änr

Till

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -02- 1 3
REGION GOTLAND

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

Det är många gupp på många vägar både i Visby
och på Landsbygden som borde åtgärdas, det kan
väl inte vara så stora kostnader att fylla i asvalt. jag
tvclker att man borde åtgärda det tidigt i vår.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Många bilister försöker att undvika olika gupp tex på
Allégatan i Visby där bilar varje dag svänger fram
och tillbaka för att undvika dom största håligheterna
och det är inte bara där det är dåligt det finns många
ställen där det är väldigt dåligt och stora gupp

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

2017-02-09

Namnteckning

,'

A

Dui^/c

Namnförtydligande //
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Leifi Jacobsson
Västgötagatan 10

Adress

Postadress

62 149 Visby
E-postadress

leifi.iacobsson@gmail.com
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-02-27

Handlingar till

Ärende 15

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

Innehåll
•

•

•

Lotte Jensens medborgarförslag om minnesbuss för äldre. RS 2013/523
• Socialnämnden 2014-04-16, § 52
• Medborgarförslag (inkom 2013-08-27)
Åke Kahlboms medborgarförslag om att byta namna på Cramérgatan till Betty
Petterssons gata. RS 2014/698
• Byggnadsnämnden 2015-10-17, § 170
• Medborgarförslag (inkom 2014-12-12)
Solveig Malmströms medborgarförslag om att låta busstationen och den planerade
aktivitetsparken vid f.d. Murgrönan byta plats. RS 2015/76
•
•

•

•

Tekniska nämnden 2016-12-15, § 250
Medborgarförslag (inkom 2015-02-01)

Therese Koorems medborgarförslag om att tillåta mopedtrafik på cykelbanan vid
Lummelundsväg 1 september – 1 juni. RS 2015/550
• Tekniska nämnden 2016-12-15, § 252
• Medborgarförslag (inkom 2015-09-10)
Claes-Göran Svenssons medborgarförslag om kollektivtrafiken på Gotland.
RS 2015/567

• Tekniska nämnden 2016-12-15, § 251
• Medborgarförslag (inkom 2015-09-18)
• Liselotte Nygrens medborgarförslag om trygg hemgång vid utskrivning från
lasarettet. RS 2016/13
•
•

Socialnämnden 2016-10-19, § 143
Medborgarförslag (inkom 2016-01-07)

•

Annelie Hagbergs medborgarförslag om tätare bussturer till och från Väskinde och
Wisbygymnasiet. RS 2016/27
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tekniska nämnden 2016-12-15, § 253
Medborgarförslag (inkom 2016-01-14)

Kerstin Königslehners medborgarförslag om bussförbindelse mellan Högklint och
Visby. RS 2016/69
• Tekniska nämnden 2016-12-15, § 254
• Medborgarförslag (inkom 2016-01-27)
Agneta Sedelius medborgarförslag om papperskorgar på Södra hällarna.
RS 2016/145
• Tekniska nämnden 2017-01-17, § 25
• Medborgarförslag (inkom 2016-02-29)
Anita Ljustells medborgarförslag om släke (tång) från stränder att användas till
gödning. RS 2016/104
• Tekniska nämnden 2017-01-17, § 23
• Medborgarförslag (inkom 2016-02-12)
Allan Båtelssons medborgarförslag om att förbättra kollektivtrafiken till Hemse.
RS 2016/76
• Tekniska nämnden 2016-12-15, § 255
• Medborgarförslag (inkom 2016-02-01)
Gunilla Schentz’s medborgarförslag om en rulltrappa vid domkyrkan.
RS 2016/398
• Tekniska nämnden 2017-01-25, § 24
• Medborgarförslag (inkom 2016-06-03)
Sigvard Henrikssons medborgarförslag om slamsugning av Tingstädeträsk för ökad
lagring av vatten. RS 2016/745
• Tekniska nämnden 2017-01-25, § 26
• Medborgarförslag (inkom 2016-11-16)
Kent Kleverborns medborgarförslag om att enkelrikta Visborgsgatan.
RS 2016/467
• Tekniska nämnden 2016-12-15, § 256
• Medborgarförslag (inkom 2016-06-30)
Margareta Olssons medborgarförslag om att enkelrikta Visborgsgatan.
RS 2016/578
• Tekniska nämnden 2016-12-15, § 256
• Medborgarförslag (inkom 2016-06-30)
Sivbritt Eskelundss medborgarförslag om att enkelrikta Visborgsgatan.
RS 2016/479
• Tekniska nämnden 2016-12-15, § 256
• Medborgarförslag (inkom 2016-07-05)
Nils Jakobssons medborgarförslag om att enkelrikta Visborgsgatan.
RS 2016/495
•
•

Tekniska nämnden 2016-12-15, § 256
Medborgarförslag (inkom 2016-07-18)

•

•

•

Christer Petterssons medborgarförslag om att fråga patienter om de har möjlighet att
ta återbudstider. RS 2016/472
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-12-16, § 314
• Medborgarförslag (inkom 2016-06-30)
Siv Mellins medborgarförslag om en ny arena på Strandgärdet. RS 2016/477
• Kultur- och fritidsnämnden 2016-12-13, § 104
• Medborgarförslag (inkom 2016-07-04)
Rune Olofssons medborgarförslag om att flytta medeltidsveckans aktiviteter från
strandgärdet till Oscarsstenen. RS 2016/529
•
•

Kultur- och fritidsnämnden 2016-12-13, § 103
Medborgarförslag (inkom 2016-08-15)

Protokoll

Socialnämnden 16 april 2014

SON § 52

Medborgarförslag: Minnesbuss för äldre
SON 2013/385
- SON/Au § 41

- Tjänsteskrivelse daterad 17 mars 2014

Socialnämndens beslut


Socialnämnden anser medborgarförslaget besvarat med förvaltningens skrivelse där
det framgår att förslaget kommer att beaktas inom projekt för förebyggande arbete.

Lotte Jensen har i medborgarförlag till regionfullmäktige föreslagit ett inrättande av en
busstjänst med syfte att erbjuda äldre en busstur för att besöka platser där man en gång
verkat.
Socialförvaltningen håller på att starta upp ett projekt som ska komma med ett förslag
om en samlad organisation och ett tydligt uppdrag för det förebyggande arbetet inom
äldreomsorgen. Projektet syftar även till att hitta nya samverkansformer med frivilliga
organisationer och kulturella verksamheter. Socialförvaltningens bedömning är att
medborgarförslaget som inkommit skall beaktas i detta projekt.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden tillstyrker medborgarförslaget såtillvida att förslaget beaktas inom
projekt för förebyggande arbete
Från arbetsutskottets sammanträde
Arbetsutskottet enas om att ändra socialförvaltningens förslag till beslut till att förslaget
anses vara besvarat med förvaltningens skrivelse.
Expedieras
Hanna Ogestad, utvecklingsledare
Mariann Godin Luthman, avdelningschef beställaravdelningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

MEDBORGARFÖRSLAG
Jinr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2013 -08- 17

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

Minnesbuss för äidre! Inrätta en busstjänst med
syfte att erbjuda äldre på en busstur och besöka
gamla platser man en gång verkat i.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Bussen åker (ungefär som bok-bussen) runt hela ön
med en chaufför och en buss-värd som lägger upp
ett program utifrån önskemål som aktuell grupp har.
Ombord spelas tidsenlig musik och inredning med
blickfång från förgångna tider.
Man bokar en utflykt till en plats och bussvärden
lägger upp ett program.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

x

Namnförtydligaifide

Lotte Jensen
Adress

Jungfrustig 6
Postadress

62146 Visby
E-postadress

lotte.jensen(Q>comhem.se
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Ärendenr SON 2013/385

Socialförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Beställaravdellningen

Datum 2014-03-17

Socialnämnden

Medborgarförlag om minnesbuss för äldre
Förslag till beslut

Socialnämnden tillstyrker medborgarförslaget såtillvida att förslaget beaktas
inom projekt för förebyggande arbete
Bakgrund

Lotte Jensen har i medborgarförlag till Regionfullmäktige föreslagit ett
inrättande av en busstjänst med syfte att erbjuda äldre en busstur för att besöka
platser där man en gång verkat. Vidare beskriver Lotte Jensen att bussen skall
åka runt Gotland och det skall på bussen finnas en busschaufför och en
bussvärd som lägger upp ett program utifrån önskemål och behov. Ombord
spelas tidsenlig musik och inrednings skall ha blickfång från förgångna tider.
Som gäst bokar man en utflykt till en plats och bussvärden lägger upp ett
program. Ärendet har överlämnats till Socialnämnden.
Nuläge

I dagsläget har socialförvaltningen dagverksamheter för personer med
demenssjukdom. För att få komma till dessa verksamheter krävs ett
biståndsbeslut från en biståndshandläggare. Dagverksamheterna arbetar aktivt
med minnesträning på olika sätt och arbetar för att skapa en trygg verksamhet
med aktiviteter både enskilt och i grupp.
Socialförvaltningen bedriver även öppna dagcentraler för personer över 65 år.
Dessa finns både på norra och södra Gotland samt i Visby. För att komma till
dessa dagcentraler krävs inget biståndsbeslut utan ger möjlighet till alla som
fyllt 65 år. På dagcentralerna kan man delta i olika aktiviteter och knyta
kontakter med andra personer.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (2)

Ärendenr Fel! Hittar inte referenskälla.

Förvaltning
Region Gotland

Projekt för förebyggande arbete

Inom socialförvaltningen pågår för tillfället rekrytering för att arbeta med
förebyggande arbete för äldre. Syfte med projektet är att föreslå en samlad
organisation och ett tydligt uppdrag för det förebyggande arbetet inom
äldreomsorgen. Projektet syftar även till att hitta nya samverkansformer med
frivilliga organisationer och kulturella verksamheter.
Bedömning

Socialförvaltningens bedömning är att det förslag som inkommit i
medborgarförslag skall beaktas i det projekt som kommer att utveckla det
förebyggande arbetet inom äldreomsorgen.

2 (2)

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2014 -12- 1 2
REGION GOTLAND

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

AtiDyta namn pä uramergatan till betty Petterssons
Gata

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

Betty Pettersson född och uppväxt i Viaby där hon
också gick i skolan. Hon var den första kvinnan i
Sverige som tog studenten år 1871 och var den
första kvinnan som tog en akademisk examen. Hon
var också den första kvinnan som fick en tjänst som
läroverkslärar. Då hon tog son fil.kand vid Uppsala
Universitet
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

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

Namnteckning
Namnförtydligande

f

Adress

/ L
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/fl s?

/

Postadress
E-postadress
>/,

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Fortsättning mewdborgarförslag.

Betty Pettersson som bodde på Adelsgatan tog sin fil.kand. vid Uppsala Universitet och finns
hedrad där vid Gotlands nation och det finns ett monument över henne på Norra
Kyrkogården i Stockholm. Man har också beslutat att uppkalla en gata efter henne i nya
Hagastaden i Stockholm.
När hon tog sin fil.kand. vid Uppsala Universitet och Campus Gotland numera lyder under
Uppsala Universitet är det för att hedra en stark föregångskvinna med att byta ut namnet
Cramergatan mot Betty Petterssons gata.

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-12-15

TN § 250

Medborgarförslag. Bygg ny busstation och byt plats på
hållplatserna
AU § 157
TN 2016/993

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Medborgarförslag daterat 2015-02-10
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-17
- Bedömning av konsekvenser för barn och ungdomar

Tekniska nämndens beslut
•

Medborgarförslaget avslås

Bakgrund

I medborgarförslaget föreslås att busstationen i Visby ska rivas och flyttas. Detta för att
förbättra miljön för väntande resenärer och anställd personal. Förslagsställaren föreslår
även att busshållplatserna och aktivitetsparken vid Murgrönan ska byta plats för att
underlätta för dem som ska handla.
Bedömning

Region Gotland har nyligen renoverat den nuvarande busstationen i Visby, därmed är
det inte aktuellt att riva eller flytta den i dagsläget. Det är därmed heller inte aktuellt att
byta plats på busshållplatserna och aktivitetsparken.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås i enighet med förvaltningens förslag.

Expedieras:
Regionstyrelsen för kännedom
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-12-15

TN § 252

Medborgarförslag. Tillåt mopedtrafik på cykelbanan
Lummelundsväg
AU § 159
TN 2016/2491

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Medborgarförslag daterat 2015-09-09
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-14
- Bedömning av konsekvenser för barn och ungdomar

Tekniska nämndens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Bakgrund

Therese Koorem har inkommit med ett medborgarförslag. I medborgarförslaget föreslås
att mopedtrafik (med hastighet upp till 40 km/tim) tillåts på cykelbanan
Lummelundsväg mellan den 1/9 – 1/6, fram till 50-skylten straxt norr om Kometen.
Som skäl anger hon att det är få cyklande på sträckan Väskinde-Visby. Antalet mopeder
på sträckan är fler än cyklisterna.
Bedömning

Gång- och cykelvägarna utmed Lummelundsväg från Norrgatt cirkulationen och fram
till anslutningen av vägen till Visby flygplats är skyltade med ”påbjuden gång- och
cykelbana” (D6) och med tilläggstavla ”Ej moped”. Anledningen till att moped inte får
föras på den sträckan är att bredden på gång- och cykelvägen inte räcker för att även ha
mopedtrafik på den delen av Lummelundsväg. Region Gotland är väghållare på
Lummelundsväg ut till anslutningen av vägen till flygplatsen. Sträckan är
hastighetsbegränsad till 60 kilometer i timmen. Från anslutningen av vägen till
flygplatsen och ut till Väskinde är gång- och cykelvägarna skyltade med ”påbjuden gångoch cykelväg (D6). Skyltningen saknar tilläggstavla vilket innebär att det där är tillåtet för
moped klass ll att färdas på gång- och cykelvägarna. Trafikverket är väghållare på den
delen av Lummelundsväg (149). Sträckan är hastighetsbegränsad till 80 kilometer i
timmen. Moped klass ll får framföras i max 25 kilometer i timmen. Övriga mopeder får
inte framföras på gång- och cykelväg. Eftersom endast moped klass ll kan tillåtas på
gång- och cykelväg är det inte lagligt möjligt att tillåta mopedtrafik i hastighet 40
kilometer i timmen på gång och cykelvägar
Forts
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-12-15

TN § 252
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås i enighet med förvaltningens förslag.

Expedieras:
Regionstyrelsen för kännedom
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-12-15

TN § 251.

Medborgarförslag. Förbättrad kollektivtrafik i Visby innerstad
AU § 158
TN 2016/2490

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Medborgarförslag daterat 2015-09-18
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-17
- Bedömning av konsekvenser för barn och ungdomar

Tekniska nämndens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Bakgrund

Claes-Göran Svensson har inkommit med ett medborgarförslag. I medborgarförslaget
föreslås bland annat att vissa turer på Visby innerstadstrafikens linje 2 ska tas bort och
istället sättas in på linje 1. Linje 1 önskas även gå förbi biblioteket och Visby Strand en
gång i timmen. Förslagsställaren önskar också fler sena bussar både till landet och inom
stadstrafiken samt att servicelinjen utvecklas och byter namn.
Bedömning

Region Gotland har redan gjort en del åtgärder på vissa av förslagen. Bland annat så har
Region Gotland minskat antalet turer på linje 2 och skapat en ringlinje som ersätter linje
1 och 2 under helger (linje 5). Servicelinjen har tagits bort, förslagen angående
servicelinjen får därför avslag. Förslagen angående de senare turerna i Visby och på
landet är något som kommer att lyftas fram i arbetet med tidtabellen för sommar 2017
men ingen garanti för extra turer kan ges.
Teknikförvaltningen föreslår att förslaget avslås
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås i enighet med förvaltningens förslag.

Expedieras:
Regionstyrelsen för kännedom
Förslagsställaren
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

Ärende SON 2016/119
7 september 2016

Lena Andreasson

Socialnämnden

Svar på medborgarförslag om trygg hemgång från lasarett och
korttidsplats
Förslag till beslut

•

Socialnämnden godkänner svaret på medborgarförslaget om trygg hemgång
från lasarett och korttidsplats

Sammanfattning

Trygg hemgång är en angelägen fråga för såväl socialnämnden som hälso- och sjukvårdsnämnden. Nämnderna med sina förvaltningar har en längre tid samarbetat aktivt kring gemensamma områden på alla nivåer. Trygg hemgång är ett sådant område.
Socialdepartementet har genomfört en utredning kring betalningsansvarslagen, SOU 1
2015:20 Trygg och effektiv utskrivning. Direktiv inväntas från nationell nivå.
Sedan 2010 har en rad projekt och uppdrag startats i syfte att nå en trygg hemgång på
Gotland. Vissa projekt har avslutats andra pågår.
Förvaltningen bedömer att samarbetet för en trygg hemgång från lasarett och korttidsplats finns och flera utvecklingsprojekt pågår. Ytterligare åtgärder krävs inte i
dagsläget.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde 2016-02-22 § 13 att fördela inkomna
medborgarförslag till de olika nämnderna. Svaret avser Liselotte Nygrens medborgarförslag om trygg hemgång vid utskrivning från lasarett och korttidsplats.
Trygg hemgång är en angelägen fråga för såväl socialnämnden som hälso- och sjukvårdsnämnden. Nämnderna med sina förvaltningar har en längre tid samarbetat aktivt kring gemensamma områden på alla nivåer. Trygg hemgång är ett av dessa områden.
Socialdepartementet har genomfört en utredning kring betalningsansvarslagen, SOU
2015:20 Trygg och effektiv utskrivning. Den har varit ute på remiss med sista svars-

1

Statens offentliga utredningar
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende SON 2016/119

datum 2015-06-30. Nämnderna är informerade och förslag har lämnats men beslut
avvaktas till mer direktiv kommer från nationell nivå.
Gemensamma projekt/uppdrag med bäring på trygg hemgång:
•

2010 tom 2014 pågick det nationella SKL2 projektet Bättre liv för sjuka äldre.
Gemensam handlingsplan används och följs upp

•

1/10-2013-5/5-2014 pågick delprojektet Trygg hemgång. Avslutat

•

Bättre flöde i vården var ett nationellt fortsättningsprojekt. Detta projekt pågick hö 2014 – hö 2015. Rutinerna används

•

”Alla skall hem” med start i maj 2014. Pågår

•

Tidig rehabilitering i hemmet, 2014-09-01-2015-08-31 och viss förlängning
2015-09-01 tom 2016-02-29. Pågår i mindre omfattning

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden startade 2014 trygghetspunkter på flera särskilda boenden där boendets sjuksköterskor och undersköterskor ansvarar
för insatser. Pågår

•

I maj 2016 startades ett Äldresjukvårdsteam. Pågår

Bedömning

Förvaltningen bedömer att samarbetet för en trygg hemgång från lasarett och korttidsplats finns och flera utvecklingsprojekt pågår. Socialdepartementet förbereder
direktiv kring trygg och effektiv utskrivning som avvaktas. Ytterligare åtgärder krävs
inte i dagsläget.

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Registrator RS (RS 2016/3)
Lena Andreasson avdelningschef hemsjukvården

2

Sveriges kommuner och landsting
2 (2)

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-12-15

TN § 253

Medborgarförslag. Tätare bussturer mellan Väskinde och
Wisbygymnasiet.
AU § 160
TN 2016/702

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Medborgarförslag daterat 2016-01-08
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-17
- Bedömning av konsekvenser för barn och ungdomar

Tekniska nämndens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Bakgrund

Annelie Hagberg har inkommit med ett medborgarförslag. I medborgarförslaget föreslås
att fler turer ska gå mellan Väskinde och Wisbygymnastiet. Det är föräldrar och elever
som vill ha fler turer som ska anpassas efter eventuella håltimmar som är placerade
antingen i början eller slutet av dagen.
Bedömning

I dagsläget är busstider anpassade efter hur skoldagen ser ut. Hur eventuella håltimmar
är placerade för olika klasser är inte möjligt att ta hänsyn till.
Teknikförvaltningen föreslår att förslaget avslås

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås i enighet med förvaltningens förslag.

Expedieras:
Regionstyrelsen för kännedom
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-12-15

TN § 254

Medborgarförslag. Busslinje 10, ändrad rutt förbi Högklint
AU § 161
TN 2016/705

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Medborgarförslag daterat 2016-01-20
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-17
- Bedömning av konsekvenser för barn och ungdomar

Tekniska nämndens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Bakgrund

Medlemmarna i Axelsros och Höglints villaägareföreningar har inkommit med ett
medborgarförslag. I medborgarförslaget föreslås att busslinje nummer 10 ska åka förbi
Högklintsvägen. Det är boende längs med villaområdena som önskar detta.
Bedömning

Teknikförvaltningen ger avslag på medborgarförslaget. Kollektivtrafiken behöver vara så
effektiv som möjligt och ska gå snabbaste, raka vägen. Att dra in landsbygdsbussarna på
omvägar medför längre restid för resenärerna. Detta kan få som konsekvens att färre
resenärer väljer att ta bussen.
Teknikförvaltningen föreslår att förslaget avslås

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås i enighet med förvaltningens förslag..

Expedieras:
Regionstyrelsen för kännedom
Förslagsställaren
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2016 -01- 27
REGION GOTLAND

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

Medlemmarna i Axelsros resp Högklints
Villaägareföreningar önskar bussförbindelse med
Visby. Klinte-bussen kan svänga in vid
Gotlandsmusiken och ut vid Yane några ggr/dag
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

För att minska beroendet av transport med egen bil
skulle det enkelt gå att ordna med en liten justering
av färdvägen för bussarna till och från Klinte. Vi blir
fler och fler som bor längs Högklintsväqen och det
skulle vara intressant att i alla fall prova detta en tid.

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

2016-01-20 —^/€^ot^(W^-?a/^vv>^/
Namnförtydligande

Kerstin Königslehner
Högklint Holger Rosmans väg 12
622 61 Visby
kerstinkonig@telia.com

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011 -03-01

Sidan 1 av 2

Protokoll

Tekniska nämnden 2017-01-25

TN § 25

Medborgarförslag. Papperskorgar på Södra Hällarna
AU § 17
TN 2016/1006

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse 2017-01-03
- Inkommet medborgarförslag 2016-02-29

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Bakgrund

Ett medborgarförslag inkom för handläggning 2016-04-22. Förslagsställaren föreslår att
Region Gotland sätter upp fler papperskorgar att slänga exempelvis hundbajspåsar i på
Södra Hällarna. Förslagsställaren påpekar att det är viktigt att papperskorgarna har lock
för att undvika att fåglar drar ut skräp på marken.
Bedömning

Region Gotland arbetar under våren med att slutföra projektet som inneburit en
satsning i naturreservatet Södra Hällarna. Att sätta upp nya soptunnor har varit en av
punkterna som skulle genomföras under etapp två. Sedan det att medborgarförslaget
inkom har soptunnor placerats ut i anslutning till entréerna till området – fyra soptunnor
per entré. Soptunnorna har lock. Teknikförvaltningen har valt att inte placera ut
soptunnor längre in i området. Beslutet grundar sig på att soptunnorna töms med hjälp
av motordrivna fordon, och sådan trafik bör så långt som möjligt undvikas i
naturreservatet då den skulle kunna medföra körskador på den känsliga vegetationen.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Expedieras:
Regionstyrelsen, förslagsställaren
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

MEDBORGARFÖRSLAG

.

Gotland

Anr

Till

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2016-07-29
REGION GOTLAND

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

P /e r

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

!><1
j l

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

Datum

Namnfönydligande

flcjne&i

Adress
Postadress

i

7 /S
/

E-postadress

com
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 201 1-03-01

Sidan 1 av 2

Protokoll

Tekniska nämnden 2017-01-25

TN § 23

Medborgarförslag. Släke vid stränderna
AU § 15
TN 2016/1009

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse 2016-07-18
- Inkommet medborgarförslag 2016-02-12

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Bakgrund

Ett medborgarförslag inkom för handläggning 2016-04-22. Förslagsställaren föreslår att
Region Gotland bör ta upp släke från stränderna för att denna upplevs som en sanitär
olägenhet samt för att förslagsställaren önskar att Gotland önskar att Gotland kunde
erbjuda släkefria stränder till besökande turister. Släken skulle kunna användas som
gödsel. Förslagsställaren ser möjlighet till arbetstillfällen i och med denna hantering.
Bedömning

Region Gotland tar bort släke vid de badplatser där regionen är markägare. Detta är ett
politiskt beslut som fattades i samband med att en badplatsstrategi antogs av tekniska
nämnden i december 2015.
Teknikförvaltningen söker också bidrag från Havs- och vattenmyndigheten, det så
kallade LOVA-stödet (lokala vattenvårdsprojekt). Bidraget möjliggör för Region
Gotland att göra extra satsningar på borttagning av släke vid de badplatser där regionen
är markägare. Det huvudsakliga syftet med denna borttagning är dels att skapa trevliga
badplatser för allmänhetens rekreation, dels att bidra till en minskad övergödning av
Östersjön.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Expedieras:
Regionstyrelsen, förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Region

,

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2016 -02- 1 1
REGION GOTLAND

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

Upptagning av släke från gotlands stränder att
användas till gödning och ger arbetstilItalien.

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

Turisterna som besöker Gotland vill gärna bada och
vi erbjuder oftast en gröt av illaluktande tång som
våra turister ska vada igenom. Vi som bor nära
kusten upplever även att det är en sanitär olägenhet.
Det finns många arbetslösa som skulle kunna arbeta
med detta under vår och sommar och skulle bli ett
stort lyft för Gotland och så vi inte behöver skämmas
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

(X]
|l

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

Namnteckning- *

J f

SI

2016-02-11 /Mtf&l&2C
Namnförtydligande "

Anita Ljustell
Monsunvägen 3 a

Adress

Postadress

62266 Gotlands Tofta
anita.liustell@bredband.net

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-12-15

TN § 255

Medborgarförslag. Tidigare tur till Hemse på morgonen samt
ombyggnad av Hemse busstation
AU § 162
TN 2016/706

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Medborgarförslag daterat 2015-12-10
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-17
- Bedömning av konsekvenser för barn och ungdomar

Tekniska nämndens beslut
•

Medborgarförslaget om att renovera Hemse busstation avslås.

•

Önskemål om en tidigare tur från Visby till Hemse bifalles delvis genom att
förvaltningen ges i uppdrag att ta önskemålet i beaktande i kommande planering.

Bakgrund

Allan Båtelsson har inkommit med ett medborgarförslag. I ett medborgarförslag föreslås
att det borde gå en tidigare tur från Visby till Hemse på morgonen, runt 06.10. Detta för
att gynna de arbetspendlande som jobbar i Hemse men bor i Visby. Det föreslås även
att Hemse busstation behöver upprustas. Det finns varken väntrum eller toalett vid
busstationen.
Bedömning

För närvarande finns det inga medel för att rusta upp Hemse busstation. Att införa en
tidigare tur från Visby till Hemse är inte möjligt i dagsläget. Önskemålet kommer dock
att tas med i kommande planering där frågan utreds vidare. Teknikförvaltningen föreslår
att förslaget avslås
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget om att renovera Hemse busstation avslås i enighet med
förvaltningens förslag.

•

Önskemål om en tidigare tur från Visby till Hemse bifalles delvis genom att
förvaltningen ges i uppdrag att ta önskemålet i beaktande i kommande planering.

Expedieras: Regionstyrelsen för kännedom, Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2016 -02- O 1
REGION GOTLAND

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

Undretecknad anser att inom befintliga ramar
mycket kan göras för att förbättra kollektivtrafiken till
Hemse.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

l regionens trafikförsörjningsprogram läser jag att
Hemse har ett positivt pend-lingsnetto, d.v.s. att fler
pendlar till samhället än från. Pendlingen till Visby
prioriteras emellertid nu. l morgonrusningen finns tre
avgångar från Hemse till Visby för den snabbare
linje 12. som riktar sig främst till långväga pendlare.
Det finns också tre långsammare bussturer. (VGV)
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

(xl
l l

Förslagsställare m. m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utredaiom du/lär folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag iate kan >ehandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2015-12-10 "TfWV^^y*
lUÅlu ^P

\ AV

Namnförtydligande

^

Allan Båtelsson
Fide Anderse 307
623 36 Burasvik

Adress

Postadress

E-postadress

allan.batelsson^bvaaman.eu
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Men det saknas en snabb förbindelse i motsatt riktning. Jag anser att Hemses
många arbetsplatser bör locka resenärer från Visby och utefter linjerna. I Hemse
finns enligt Statistiska Centralbyrån Gotlands enda sammanhängande större
arbetsmarknad utanför Visby. Därför bör en omprioritering ske, som gör en
sådan snabbare pendling till Hemse möjlig också i praktiken.
I övrigt finns långsammare bussturer på linjerna 10 och 11 till Hemse men ingen
som medger verkligt tidig pendling. Både Klintehamn och Slite har turer som
startar i Visby klockan 6.10. Hemses tidigaste tur från Visby går 6.55 och är
framme enligt tidtabell en timme senare. Det är önskvärt att även Hemse får en
tidig bussförbindelse.
Jag är glad att busstationen i Visby har fått en välbehövlig ansiktlyftning. Jag
frågar mig när det är Hemses tur. Här saknas både toalett och väntsal och även
skyltning i samhället. Jag vill att skolbussarna till Högbyskolan, som slutar vid
busstationen, också blir möjliga att använda för övriga resenärer. De ordinarie
bussarna används ju även av skolungdomar. Visserligen talas det i
busstidtabellerna om att andra än skolelever kan följa med, om det finns plats.
Men informationen om tider och planerade turer är obefintlig.
Regionen måste möta det minskade kollektivresandet med en större lyhördhet
mot resenärerna och inte bara tillfredsställa entreprenörer. Fler turer och lägre
taxor är önskvärt. Pensionärer borde få resa gratis på icke rusningtid. Det måste
också bli möjligt att resa kollektivt från Hemse till morgonfärjorna i Visby även
under helgerna. Jag vill få en kontinuerlig statistik rörande resandet till Hemse.
Därför vill jag att kollektivtrafiken prioriteras.
Jag är ordförande och talesman för Knutpunkt Hemse Utveckling AB. Jag lämnar
dock detta förslag som.enskild person som är boende och verksam på Gotland.

Protokoll

Tekniska nämnden 2017-01-25

TN § 24

Medborgarförslag. Trappa vid Domkyrkan
AU § 16
TN 2016/1616

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse 2016-09-29
- Inkommet medborgarförslag 2016-06-03

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Bakgrund

Ett medborgarförslag inkom för handläggning 2016-06-03. Förslagsställaren
föreslår att Region Gotland bör anlägga en rulltrappa vid befintlig trappa vid
Domkyrkan eller i närområdet. Förslagsställaren ser möjlighet att underlätta för
äldre, turister och allmänheten i övrigt.
Bedömning

Region Gotland har skyldighet att undanröja så kallade enkelt avhjälpta hinder införd
i plan och bygglagen (PBL) i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. Dessa åtgärder ska vara lätta att åtgärda samtidigt som
de inte ska innebära omfattande ekonomiska kostnader. Förvaltningen bedömer
att detta inte är ett enkelt avhjälpt hinder.
Åtgärden skulle även innebära ett stort ingrepp i den känsliga miljö som
världsarvsstaden Visby utgör, också eftersom den tekniska lösningen skulle
kräva att rulltrappan byggdes in med tanke på olika väderförhållanden.
Region Gotland har regelbundet kontakt med olika sammanslutningar för
personer med funktionsnedsättning, så som Tillgänglighetsrådet och Funkisam,
för att bland annat diskutera förbättrad tillgänglighet i Visby innerstad.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

FORTS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2017-01-25

Forts TN § 24
Yrkanden

Ordförande Tommy Gardell (S) föreslog att tekniska nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag:
•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Bo Ekelund (M) yrkade på bifall med tillägg att teknikförvaltningen får i uppdrag att se
över möjligheterna att lösa tillgängligheten i Visbys nivåskillnader.
Votering begärdes: Ja-röst för ordförandes förslag och nej-röst för Bo Ekelunds förslag.
Omröstningsresultat: nio JA-röster: Per Edman (V), Torgny Ammunet (S), Daniel Heilborn
(MP), Sixten Anna Johansson (V), Eva Gahnström (C), Alexander Jansson (C), Conny Nilsson
(S), Gunnel Lindby (C) och Tommy Gardell (S).
Två NEJ-röster: Bo Ekelund (M) och Peter Wigren (M)
Tekniska nämnden hade därmed bifallit ordförandes förslag. Därefter ställde ordförande
proposition på sina förslag och fann att dessa vunnit bifall.
Ordföranden medger anteckning av den ej tjänstgörande ersättaren Claes Nysell (L) som
motsätter sig beslutet i frågan.
Expedieras:
Regionstyrelsen, förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

16 -06- O 3
REGION GOTLAND

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

Q

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

Namnteckning

,

i

r

lf Namsförtydliga/ide.
Adress
Postadress

39

// j h

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokoll

Tekniska nämnden 2017-01-25

TN § 26

Medborgarförslag. Slamsug Tingstäde träsk
AU § 18
TN 2016/2771

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse 2017-01-02
- Inkommet medborgarförslag 2016-11-16

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Bakgrund

En medborgare vill undersöka möjligheten att slamsuga Tingstäde träsk, så kan mera
vatten kan lagras.
Bedömning

Som huvudregel krävs tillstånd enligt miljöbalken för vattenverksamhet. Region Gotland
erhöll genom vattendomstolens dom den 14 juni 1966 tillstånd att med
regleringsdammen uppdämma Tingstäde träsk till + 45,1 och reglera vattenståndet
mellan denna höjd och sänkningsgränsen + 44,4 samt att för all framtid bortleda så stor
mängd vatten från sjön som kan tas ut inom ramen för
vattenhushållningsbestämmelserna samt att en minimitappning om minst 10 l/s kan
upprätthållas. För att slamsuga Tingstäde träsk krävs en ny miljödom och även om det
skulle ge möjlighet och lagra mera vatten, så måste Region Gotland även söka en ny
vattendom för att gå under den nuvarande sänkningsgränsen.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Expedieras:
Regionstyrelsen, förslagsställaren
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

•m :m ^c^tuii

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2016 -11- 1 6
REGION GOTLAND

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

undersök möjligheten att slamsuga tingstädeträsk.
provtagning av slammet måste göras, kunde man få
bort slammet.så kan mera vatten lagras.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

det är en process som pågår ,vegetionen får mera
näring,och träsket växer igen.

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

JX]
Q

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

2016-11-15

Namnteckning

*8<\-T!Q.L&L,sl. C^^/M-wx/^-Urf^J- L_
Namn förtydligande

Sigvard henriksson
Adress

box 1 05
623 21 liugarn
siqvardSJoqfvf.se

Postadress

E-postadress

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-12-15

TN § 256

Medborgarförslag. Enkelrikta Visborgsgatan
AU § 163
TN 2016/2346, 2347, 2348, 2349

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Medborgarförslag daterat 2016-06-28, Medborgarförslag daterat 2016-07-01, Medborgarförslag daterat 201607-16
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-10
- Bedömning av konsekvenser för barn och ungdomar

Tekniska nämndens beslut
•

Medborgarförslaget avslås

Bakgrund

Boende vid Visborgsgatan har i ett medborgarförslag framfört önskemål om att
Visborgsgatan skall enkelriktas från Skansport och ner till korsningen vid
Artilleribacken. Man skriver att ”omständigheterna som råder på sträckan är en stor fara
för gångtrafikanter, cyklister, för boende som ska till och från sina fastigheter med bil,
för barn som går och cyklar till och från sina skolor/fritidsaktiviteter mm. Något måste
göras innan en tragisk olycka inträffar.”
Bedömning

Enkelriktningar medför att trafik flyttas till andra gator och kan medföra större total
trafikbelastning om man tvingas köra längre sträckor för att nå sitt mål. Enkelriktningar
medför också att det blir högre hastigheter när man inte får mötande trafik. En
enkelriktning gäller alla fordon och får då som följd att man inte kan cykla närmaste
vägen. Förvaltningen har länge arbetat med att ta bort befintliga enkelriktningar i Visby
innerstad, främst för att underlätta för cyklister men också för att få ned hastigheterna.
Ett bra exempel är södra Murgatan. I samband med att Adelsgatan blev gågata
dubbelriktades den för behörig trafik. Från korsningen med Artilleribacken och ner till
Kommendantsbacken finns trottoar på båda sidor men från Artilleribacken och ut till
Skansporten saknas bra trottoarer men eftersom hastigheten år låg fungerar det med
blandtrafik på den sträckan. Teknikförvaltningen föreslår att förslaget avslås.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås i enighet med förvaltningens förslag.

Expedieras: Regionstyrelsen för kännedom, Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2016 -06- 3 O
REGION GOTLAND

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

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

Datum

Namnförtydligande
Adress

l/1 g 11 r? 'rcfSCfa h:> u /3

Postadress

E-postadress

t/.-th

Medborgarförslag
Motivering:
Vi anser att Visborgsgatan från Skansport och ner till korsningen vid
Artilleribacken inte är lämpad för dubbelsidig trafik på grund av att vägen är för
smal och extremt överbelastad. Då det inte finns plats att köra två bilar i bredd
så gör detta att trafiken ofta (mera under sommartid) stockar sig i båda
körriktningarna. Mitt i allt detta kaos ska vi komma till och från våra fastigheter
med bilar. Människor tutar och är otrevliga, visar inte någon som helst hänsyn.
När kommunen flyttade ut sina verksamheter från innerstaden så hoppades vi
på att trafiken skulle minska en del, men det tycker vi inte den gjort, tvärt om så
känns det som den ökat. Tunga långtradare, bussar, lastbilar och tankbilar
passerar sträckan många gånger dagligen från båda håll i körriktningen. Det
känns som att det inte finns någon annan väg att köra in eller ut på i innerstaden.
Skylten utanför Skansport som säger att det är infart endast för boende under
sommaren respekteras bara av ett fåtal.
Många bilar, motorcyklar och mopeder som passerar sträckan tar ingen som
helst hänsyn till de hastighetsbestämmelser som råder, utan passerar
hänsynslöst i höga hastigheter tätt inpå våra utfarter. Man tvärbromsar framför
upphöjningen i gatan och gasar på igen. Då det bara finns en trottoar på ena
sidan av vägen så är risken mycket stor att någon blir påkörd. Att backa ut sin bil
på vägen utan att se om det kommer någon trafikant, är ett stort risktagande
flera gånger om dagen.
Vi tycker att de omständigheter som råder på sträckan är en stor fara för
gångtrafikanter, cyklister, för boende som ska till och från sina fastigheter
med bil, för barn som går och cyklar till och från sina skolor/
fritidsaktiviteter mm. Något måste göras innan en tragisk olycka inträffar.
Förslag på åtgärder:
Enkelrikta vägen från Skansport ner till korsningen vid Artilleribacken. Utfart vid
Skansport. Eller från andra hållet. Detta skulle minska trafiken en del och inte
skapa så många konflikter och oroligheter.
Denna åtgärd är inte speciellt kostsam och ställer inte till allt för stora problem
för trafiken på väg in eller ut från innerstan, då det går att ta sig in och ut på
andra vägar t.ex. från Färjeleden och upp på Bleckhagsbacken. Detta skulle skapa
en jämnare fördelning av trafiken in till innerstaden.
Vi gör oss påminda om att enkelrikta sträckan varit på förslag tidigare?
Med vänlig hälsning
Boende utefter körsträckan
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MEDBORGARFÖRSLAG

• botiand

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

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

ii/6.

Namnteckning
"NamnförtydligatMle

KfltG^ÉETV Ö L
Adress
Postadress
E-postadress

ken

Medborgarförslag
Motivering:
Vi anser att Visborgsgatan från Skansport och ner till korsningen vid
Artilleribacken inte är lämpad för dubbelsidig trafik på grund av att vägen är för
smal och extremt överbelastad. Då det inte finns plats att köra två bilar i bredd
så gör detta att trafiken ofta (mera under sommartid) stockar sig i båda
körriktningarna. Mitt i allt detta kaos ska vi komma till och från våra fastigheter
med bilar. Människor tutar och är otrevliga, visar inte någon som helst hänsyn.
När kommunen flyttade ut sina verksamheter från innerstaden så hoppades vi
på att trafiken skulle minska en del, men det tycker vi inte den gjort, tvärt om så
känns det som den ökat. Tunga långtradare, bussar, lastbilar och tankbilar
passerar sträckan många gånger dagligen från båda håll i körriktningen. Det
känns som att det inte finns någon annan väg att köra in eller ut på i innerstaden.
Skylten utanför Skansport som säger att det är infart endast för boende under
sommaren respekteras bara av ett fåtal.
Många bilar, motorcyklar och mopeder som passerar sträckan tar ingen som
helst hänsyn till de hastighetsbestämmelser som råder, utan passerar
hänsynslöst i höga hastigheter tätt inpå våra utfarter. Man tvärbromsar framför
upphöjningen i gatan och gasar på igen. Då det bara finns en trottoar på ena
sidan av vägen så är risken mycket stor att någon blir påkörd. Att backa ut sin bil
på vägen utan att se om det kommer någon trafikant, är ett stort risktagande
flera gånger om dagen.
Vi tycker att de omständigheter som råder på sträckan är en stor fara för
gångtrafikanter, cyklister, för boende som ska till och från sina fastigheter
med bil, för barn som går och cyklar till och från sina skolor/
fritidsaktiviteter mm. Något måste göras innan en tragisk olycka inträffar.
Förslag på åtgärder:
Enkelrikta vägen från Skansport ner till korsningen vid Artilleribacken. Utfart vid
Skansport. Eller från andra hållet. Detta skulle minska trafiken en del och inte
skapa så många konflikter och oroligheter.
Denna åtgärd är inte speciellt kostsam och ställer inte till allt för stora problem
för trafiken på väg in eller ut från innerstan, då det går att ta sig in och ut på
andra vägar t.ex. från Färjeleden och upp på Bleckhagsbacken. Detta skulle skapa
en jämnare fördelning av trafiken in till innerstaden.
Vi gör oss påminda om att enkelrikta sträckan varit på förslag tidigare?
Med vänlig hälsning
Boende utefter körsträckan

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Änr

Till

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2016 -07- O5
REGION GOTLAND

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

Sc^ l? J la or*.

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

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

Namnteckning^

V7
Namnförtyaiigände

Adress

Postadress

E-postadress
S|V/ • EStfcli

T,

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Medborgarförslag
Motivering:
Vi anser att Visborgsgatan från Skansport och ner till korsningen vid
Artilleribacken inte är lämpad för dubbelsidig trafik på grund av att vägen är för
smal och extremt överbelastad. Då det inte finns plats att köra två bilar i bredd
så gör detta att trafiken ofta (mera under sommartid) stockar sig i båda
körriktningarna. Mitt i allt detta kaos ska vi komma till och från våra fastigheter
med bilar. Människor tutar och är otrevliga, visar inte någon som helst hänsyn.
När kommunen flyttade ut sina verksamheter från innerstaden så hoppades vi
på att trafiken skulle minska en del, men det tycker vi inte den gjort, tvärt om så
känns det som den ökat. Tunga långtradare, bussar, lastbilar och tankbilar
passerar sträckan många gånger dagligen från båda håll i körriktningen. Det
känns som att det inte finns någon annan väg att köra in eller ut på i innerstaden.
Skylten utanför Skansport som säger att det är infart endast för boende under
sommaren respekteras bara av ett fåtal.
Många bilar, motorcyklar och mopeder som passerar sträckan tar ingen som
helst hänsyn till de hastighetsbestämmelser som råder, utan passerar
hänsynslöst i höga hastigheter tätt inpå våra utfarter. Man tvärbromsar framför
upphöjningen i gatan och gasar på igen. Då det bara finns en trottoar på ena
sidan av vägen så är risken mycket stor att någon blir påkörd. Att backa ut sin bil
på vägen utan att se om det kommer någon trafikant, är ett stort risktagande
flera gånger om dagen.
Vi tycker att de omständigheter som råder på sträckan är en stor fara för
gångtrafikanter, cyklister, för boende som ska till och från sina fastigheter
med bil, för barn som går och cyklar till och från sina skolor/
fritidsaktiviteter mm. Något måste göras innan en tragisk olycka inträffar.
Förslag på åtgärder:
Enkelrikta vägen från Skansport ner till korsningen vid Artilleribacken. Utfart vid
Skansport. Eller från andra hållet. Detta skulle minska trafiken en del och inte
skapa så många konflikter och oroligheter.
Denna åtgärd är inte speciellt kostsam och ställer inte till allt för stora problem
för trafiken på väg in eller ut från innerstan, då det går att ta sig in och ut på
andra vägar t.ex. från Färjeleden och upp på Bleckhagsbacken. Detta skulle skapa
en jämnare fördelning av trafiken in till innerstaden.
Vi gör oss påminda om att enkelrikta sträckan varit på förslag tidigare?
Med vänlig hälsning
Boende utefter körsträckan

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2016 -07- 18
REGION GOTLAND

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

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

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

>/£

Adress

V

Postadress
E-postadress

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

Sidan 1 av 2

Medborgarförslag
Motivering:
Vi anser att Visborgsgatan från Skansport och ner till korsningen vid
Artilleribacken inte är lämpad för dubbelsidig trafik på grund av att vägen är för
smal och extremt överbelastad. Då det inte finns plats att köra två bilar i bredd
så gör detta att trafiken ofta (mera under sommartid) stockar sig i båda
körriktningarna. Mitt i allt detta kaos ska vi komma till och från våra fastigheter
med bilar. Människor tutar och är otrevliga, visar inte någon som helst hänsyn.
När kommunen flyttade ut sina verksamheter från innerstaden så hoppades vi
på att trafiken skulle minska en del, men det tycker vi inte den gjort, tvärt om så
känns det som den ökat. Tunga långtradare, bussar, lastbilar och tankbilar
passerar sträckan många gånger dagligen från båda håll i körriktningen. Det
känns som att det inte finns någon annan väg att köra in eller ut på i innerstaden.
Skylten utanför Skansport som säger att det är infart endast för boende under
sommaren respekteras bara av ett fåtal.
Många bilar, motorcyklar och mopeder som passerar sträckan tar ingen som
helst hänsyn till de hastighetsbestämmelser som råder, utan passerar
hänsynslöst i höga hastigheter tätt inpå våra utfarter. Man tvärbromsar framför
upphöjningen i gatan och gasar på igen. Då det bara finns en trottoar på ena
sidan av vägen så är risken mycket stor att någon blir påkörd. Att backa ut sin bil
på vägen utan att se om det kommer någon trafikant, är ett stort risktagande
flera gånger om dagen.
Vi tycker att de omständigheter som råder på sträckan är en stor fara för
gångtrafikanter, cyklister, för boende som ska till och från sina fastigheter
med bil, för barn som går och cyklar till och från sina skolor/
fritidsaktiviteter mm. Något måste göras innan en tragisk olycka inträffar.
Förslag på åtgärder:
Enkelrikta vägen från Skansport ner till korsningen vid Artilleribacken. Utfart vid
Skansport. Eller från andra hållet. Detta skulle minska trafiken en del och inte
skapa så många konflikter och oroligheter.
Denna åtgärd är inte speciellt kostsam och ställer inte till allt för stora problem
för trafiken på väg in eller ut från innerstan, då det går att ta sig in och ut på
andra vägar t.ex. från Färjeleden och upp på Bleckhagsbacken. Detta skulle skapa
en jämnare fördelning av trafiken in till innerstaden.
Vi gör oss påminda om att enkelrikta sträckan varit på förslag tidigare?
Med vänlig hälsning
Boende utefter körsträckan

Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-12-16

HSN § 314

Medborgarförslag. Återbudstider på lasarettet

HSN 2016/485
HSN-AU § 311

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med
förvaltningens redogörelse för arbetet med återbudstider.

Sammanfattning

Christer Pettersson har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att
vården alltid frågar patienterna om de har möjlighet att ta eventuella återbudstider.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar ständigt med förbättringar och för att
planera verksamheten på bästa sätt. Obokade tider undviks i möjligaste mån inom
hälso- och sjukvårdens planerade verksamheter. Frågeställaren föreslår i sitt
medborgarförslag att patienterna systematiskt ska tillfrågas om de kan komma på
eventuella återbudstider. Detta görs idag till patienter där det är möjligt. Mot denna
bakgrund föreslås hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att anse medborgarförslaget
besvarat.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 11 november 2016
Medborgarförslag från Christer Pettersson daterat 30 juni 2016
Skickas till
Regionfullmäktige
Christer Pettersson, förslagsställare

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Ånr

2016 -06- 3 O
REGION GOTLAND

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

Mitt förslag är att vården alltid fågar patienterna om
de har möjlighet att ta ev. återbudstider.

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

Jag hade en remiss till röntgen (datatomografi). Vid
kontakt med röntgen fick jag veta att jag tidigast
kunde få en tid efter sommaren. Jag erbjöd mig då
att kunna ta en återbudstid med 2 timmars varsel
eftersom vi mestadels är boende på östra Gotland.
Måndagen den 13/6 ringde man kl 11.30 och erbjöd
en tid kl 13.30. (Se bifogat dokument).
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum
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NamnfSrtydligande

Christer Pettersson
Kolgårdsgatan 1 1
62 138 Visby
chrillan.p@telia.com

Miess

Postadress

E-postadress

2016-06-26

Komplettering till medborgarförslag från Christer Pettersson.

Jag tackade med glädje ja till att "ställa upp" på den föreslagna tiden trots att jag stod på
"vedbacken". Jag hann tvätta av mig, äta lunch, köra till Visby (lagligt), parkera och ändå vara
i god tid på röntgen.
På röntgen tackade personalen mig för att jag kunde komma.
Jag utgår ifrån att det är dyrt för vården med "tomma" tider, personalkostnader mm.
Regionen bör alltså tjäna på att utnyttja befintliga resurser och vi patienter på att få tidigare
vård.
Jag tror att det kan vara aktuellt inom alla vårdformer och att man tjänar in den mertid det
tar att registrera och följa upp detta.

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2016 -07- O k
REGION GOTLAND

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

Stoffe, NY ar€**. -hit
nu

dL

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

Namnteckning
NamnfÖrtydligande

c5"/v
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Postadress
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2016 -08- 1 5
REGION GOTLAND

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

Att flytta Medeltidsveckans aktiviteter från
Strandgärdet till Oscarstenen.

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

För att slippa problem med parkeringsplatser, det är
också svårt med framkomligheten för boende och
kollektivtrafik samt även dom som skall till och från
campingen och lasarettet. Oscarstenen har fler
möjligheter att ta emot större antal fordon och
besökare.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokfbrd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2016-08-12

Nanyffécyimg
Namnfortydligande

Rune Olofsson
Talluddskviar 10 F

s
/

Adress

Postadress

621 41 Visby

E-postadress

rune-olofsson@telia.com
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Regionfullmäktige
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2017-02-27

Handlingar till

Ärende 16-22

Interpellationer
Innehåll
• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Lars Thomssons (C)
interpellation om missad byggbonus. RS 2016/842
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Anna
Hrdlickas (M) interpellation om strategin för stadsodling och dess
genomförande. RS 2016/847
• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Anna Hrdlickas (M)
interpellation om markexploatering och ny lag (SFS 2014:899) om
kommunala markanvisningar. RS 2016/845
• Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maeckers (MP) svar
på Eva Petterssons (SD) interpellation om TBC och Hepatit B. RS 2016/848
• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Anna Hrdlickas (M)
interpellation om markanvisningar och ekonomi kring dessa. RS 2016/844
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Lars Thomssons
(C) interpellation om räddningstjänstens organisation. RS 2016/843
• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Anna Hrdlickas (M)
interpellation om strategier och näringsklimat. RS 2016/846

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)

Byggbonus för 2016
Den rödgröna regeringen har i stora ordalag varit tydlig med att de vill
öka bostadsbyggandet i Sverige. En av regeringens viktigaste insatser för
att lyckas med detta är en byggbonus för att stimulera kommunerna till
ökat byggande. Detta är en i raden av otaliga specialdestinerade
statsbidrag. Byggbonusen är en del av 2016 års budget, förordningen
2016:364 infördes den 21 april 2016. Syftet är att öka på byggandet hos
kommunerna och därmed bidra till att minska bostadsbristen.
Byggbonusen pågår mellan 2016-2018. För 2016 omfattar byggbonusen
totalt 1,85 miljarder kronor i Sverige.
Den rödgröna regionledningen på Gotland har missat att ansöka om den
statliga byggbonus som regeringen infört. Detta är högst anmärkningsvärt
eftersom det är samma politiska konstellation som styr både på riks och
regionalt. Denna blunder har gjort att Region Gotland gått miste om ca
6,1 miljoner kronor i statsbidrag!
Pengarna hade till exempel kunnat användas till att projektanställa flera
bygglovshandläggare under en tid för att jobba bort den bygglovskö som
finns idag. Detta skulle aktivt ha gynnat Gotlands utveckling. Att missa så
stora statsbidrag i dessa besparingstider är extremt irriterande.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga dig.
•

Vilket är ditt ansvar för att regionen har missat att ansöka om
byggbonus 2016?

•

Hur är det möjligt att detta har skett, var har det brustit?

•

Vilka nya rutiner kommer att införas så att detta inte upprepas?

Vänge den 16 december 2016
Lars Thomsson (C)

Visby 2016-12-19

Interpellation:
Till:

Stadsodlingsstrategin och dess genomförande
Tekniska nämndens ordförande, Tommy Gardell

Stadsodlingsstrategin och dess genomförande
Enkel fråga till Tommy Gardell om stadsodlingstrategin.
Under 2016 har en stadsodlingsstrategi antagits. Den går i korthet ut på att alla
koloniföreningar skall ha samma villkor och likalydande avtal. En stor fråga har också varit
tillgängligheten då alla föreningar är inhängande med gunnebostängsel och tre rader
taggtråd.
Det jag nu frågar mig är om det hela är klart och färdigt att implementeras den 1 januari? Hur
har det gått med avtalsskrivandet? Är det klart och färdigt att köra enligt de nya reglerna från
den 1 januari 2017?
Vid en snabb översyn av strategin så kan man läsa att den gäller för alla koloniföreningar
som ligger på allmän platsmark eller parkmark. Inget sägs om de som ligger utom plan vilket ett par av föreningarna gör. Gäller strategin inte dessa föreningar?
Därför undrar jag:
• Hur går det med stadsodlingsstrategin?
• Kommer alla föreningar att ha samma villkor?
• Kommer alla föreningar att ha samma kontraktslängd?
• Kommer alla föreningar att ligga på samma typ av mark, planmässigt?
• Vad kommer i så fall planändringen att kosta - vem betalar?
• När beräknas denna förändring gå i mål?

Anna Hrdlicka (M)

Visby 2016-12-19

Interpellation:
Till:

Markexploatering - SFS (2014:899)
Regionstyrelsens ordförande, Björn Jansson

Markexploatering - SFS (2014:899)
Sed an d en 1 j an u ar i 2 0 1 5 gäl l er en n y a l ag om k om m u n al a m ar k an v i sn i n gar . ( SFS
2 0 1 4 :8 9 9 ) . Den n a l ag h ar st or b et y d el se f ör k om m u n er n a n är d et gäl l er
exp l oat er i n gsav t al och m ar k an v i sn i n g.
En l i gt Kom m u n al l agen 3 k ap 9 § sk a k om m u n f u l l m äk t i ge b esl u t a i är en d en som av ser
m ål och r i k t l i n j er f ör v er k sam h et en - d et v i l l säga, b l an d an n at m ar k an v i sn i n gar och
exp l oat er i n gsav t al .
Vi h ar i Regi on Got l an d ” Ri k t l i n j er f ör m ar k exp l oat er i n g och f ör säl j n i n g av m ar k och
f ast i gh et er ” ( an t agen 2 0 1 2 -0 2 -2 0 och än d r ad 2 0 1 4 -0 3 -3 1 ) .
I ci r k u l är f r ån SKL ( 1 4 :3 6 ) an ges at t äv en om k om m u n er h ar an t agn a r i k t l i n j er som
u p p f y l l er k r av en i d en n y a l agen b ör d essa an t as i f u l l m äk t i ge i gen .
M i n a f r ågor t i l l Bj ör n Jan sson är :
• Up p f y l l er v år n u v ar an d e ( r ed i ger ad e) st r at egi f r ån 2 0 1 4 d e k r av som st äl l s i
SF2 0 1 4 :8 9 9 ?
• Av ser Bj ör n Jan sson at t b ef i n t l i ga r i k t l i n j er sk al l t i l l f u l l m äk t i ge f ör at t god k än n as
i gen ?

Anna Hrdlicka (M)

Interpellation
Till

Hälso-sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker

Om

TBC Och Hepatit B

I och med den stora flyktingströmmen till Sverige så har det
uppdagats att smittor så som TBC och HEPATIT B förekommer i
landet.
Vi har bla smitta på boende för flyktingar i Emmaboda där personal
smittats av TBC.
Jag undrar därför.
Vilka åtgärder har vidtagits och vilka åtgärder kommer att vidtagas
för att förebygga och förhindra smittspridning på Gotland.
Eva Pettersson (sd)

Visby 2016-12-19

Interpellation:
Till:

Markanvisning och ekonomi
Regionstyrelsens ordförande, Björn Jansson

Markanvisning och ekonomi
Region Gotland arbetar med markanvisning på tre sätt; direktanvisning, riktad markanvisning och
markanvisningstävlingar. Direktanvisning tillämpas idag främst för Gotlandshem, men det är fritt fram för
vem som helst att söka med ett intressant förslag på hur marken ska bebyggas.
Vi har därtill bestämmelser om att marken ska planeras och bebyggas inom två år, annars blir det
straffavgift. För syftet med markanvisningen är ju att det ska byggas, annars hade anvisningen inte
behövts.
Till skillnad från många andra kommuner ställer vi på Gotland inga frågor om hur bygget ska finansieras.
Frågor ställs om upplåtelseform, beräknad hyra och om utformning. Men inte om finansiering. Detta
innebär att man kan vinna en markanvisningstävling med ett snyggt hus en bekännelse om att det ska bli
hyresrätter. Med tiden går man in och säger att det måste bli något annat på marken - hyresrätter blir
bostadsrätter, studentbostäder blir lägenhetshotell som blir bostadsrätter, osv.
Det blir bakvänt då vi ju tar beslut om en viss inriktning, en inriktning som handlar om de där
hyresrätterna som behöver komma till - och så står vi där med bostadsrätter och en evighetslång kö till
kommunala bostäder.
Därför frågar jag:
- Bör vi tänka om när det gäller utformningen av markanvisning beträffande våra försäkringar om att det
vi anvisar till också blir byggt.
- Bör vi undersöka hur de som söker anvisning av kommunal mark avser att finansiera sitt byggande för
att säkerställa att byggandet kommer igång inom tänkt tidsram.
- Bör vi inte vara strikta med att det verkligen blir till exempel hotell, när detaljplanen säger hotell?
Anna Hrdlicka (M)

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
(S)
Vi har i media noterat den oro som finns i räddningstjänstorganisationen.
Vi ser att deltidskåren känner sig illa behandlade samtidigt som det är en
väldigt central del av vår trygghetsorganisation på landsbygden. Det gör
oss oroliga.
Med anledning av detta undrar vi:
•

Vilka förutsättningar ser du att det finns att återskapa förtroendet
för organisationen och därmed behålla den befintliga personalen?

•

Vilka möjligheter ser du att nyrekrytera personal till deltidskårerna
och vilka insatser krävs för att lyckas med det?

Vänge 2016-12-19

Lars Thomsson (C)

Visby 2016-12-19
Interpellation:
Till:

Strategier och näringslivsklimat
Björn Jansson

Strategier och näringslivsklimat
St ab i l a och f ör u t sägb ar a f ör h ål l an d en b r u k ar v ar a n ågot som gy n n ar n är i n gsl i v et s
f ör u t sät t n i n gar at t u t v eck l as. Det k an gäl l a al l t f r ån sk at t e- och ar b et sl agst i f t n i n g t i l l
m er l ok al a f ör u t sät t n i n gar som p ar k er i n gsst r at egi er och f ör u t sät t n i n gar f ör at t h y r a
m ar k f ör at t sät t a u p p en u t eser v er i n g.
De t v å sen ar e är al l t i d ak t u el l a i Vi sb y . Vi m i n n s 2 0 1 6 år r ör a m ed f ör t i d i gt i n f ör d a
p ar k er i n gsav gi f t er och st än d i ga b r åk om f ör u t sät t n i n gar f ör u t eser v er i n gar . Det f i n n s
en st r at egi f ör ( säson gsan k n u t n a) u t eser v er i n gar och d et f i n n s r egl er och t i d er f ör
p ar k er i n gar .
M en , d å i n get sy st em är p er f ek t p ågår ” u t v eck l i n g” i n om b åd a om r åd en . Ut v eck l i n g
som k om m er at t r esu l t er a i r ap p or t er u n d er v år en / f ör som m ar en . At t r ap p or t er n a
k om m er sen t sk ap ar or o. Vad k om m er at t gäl l a f ör som m ar en 2 0 1 7 ? När k om m er
b esk ed en ? När v ågar n är i n gsi d k ar e i n v est er a i u t r u st n i n g? Kl ar ar m an at t f å
u t r u st n i n gen l ev er er ad i t i d om b esk ed et d r öj er ? Vad gäl l er i p ar k er i n gsf r ågan ?
För at t gj u t a ol j a p å v ågor n a och f ör at t k u n n a ar b et a st r u k t u r er at och i d i al og m ed
b oen d e och n är i n gsl i v ; För ef al l er d et i n t e k l ok t at t r ed an n u b est äm m a si g f ör at t
2 0 1 7 b l i r et t år som INT E i n n eb är h ast i ga b esl u t , or d er och k on t r aor d er ? Et t år d å v i
t i d i gt v et v ad som gäl l er ?

M i n a f r ågor t i l l Bj ör n Jan sson är :
• När k om m er en n y or d n i n g f ör u t eser v er i n gar at t p r esen t er as?
• När k om m er d en n y a p ar k er i n gsst r at egi n at t p r esen t er as?
• Kan d u t än k a d i g at t m ed v er k a t i l l b ät t r e f ör u t sät t n i n gar f ör n är i n gsl i v et gen om at t
l åt a 2 0 1 6 år s r egl er gäl l a äv en 2 0 1 7 ?

Anna Hrdlicka (M)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-02-27

Handlingar till

Ärende 25

Information. Socialnämnden – ej
verkställda beslut
Innehåll
• Socialnämndens beslut 2016-12-07, § 176, sammanställning över beslut om
bistånd eller insatser som inte verkställts åter den 30 september 2016

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

SON 2016/90
29 november 2016

Marianne Haglund

Socialnämnden

Ej verkställda beslut 3:e kvartalet 2016
Förslag till beslut

•

Socialnämnden överlämnar rapporten om beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
och 9 § LSS som inte verkställts (gynnande ej verkställda beslut) den 30 september 2016 till regionfullmäktige och regionens revisorer.

Bakgrund

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om stöd
och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och 9 kap 10 § kommunallagen (KL)
skyldighet att till IVO (inspektionen för vård och omsorg), regionens revisorer samt
regionfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i
verkställigheten om beslutet inte verkställs på nytt inom tre månader från dagen för
avbrottet.
Som en yttersta konsekvens kan IVO hos förvaltningsrätten ansöka om att särskild
avgift döms ut om beslutet ej verkställts inom skälig tid. (16 kap 6 c § SoL och 28 c §
LSS).
Rapporteringen gäller äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt individ- och
familjeomsorg. Rapporteringen till IVO ska göras på individnivå och ska ske en gång
per kvartal.
Rapporter har lämnats från äldreomsorgen, omsorgen om funktionsnedsatta samt
individ- och familjeomsorgen. Se tabeller på nästa sida.
Socialförvaltningen har rapporterat sammanlagt 24 beslut som inte har verkställts
inom tre månader. I 16 fall har besluten inte kunnat verkställas på grund av resursbrist, det vill säga det har inte gått att rekrytera ungdomscoach eller kontaktfamilj
eller det har inte funnits något ledigt boende att flytta till. I 5 fall har brukaren tackat
nej till erbjudande om boende eller kontaktfamilj. I övriga 3 fall har det funnit andra
skäl till att beslutet inte har gått att verkställa. Skälen har varit att insatsen inte har
kommit igång på grund av brukarens sjukdom eller att brukaren har haft speciella
önskemål.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2016/90

ÄLDREOMSORG
Insats/bistånd

Månader sedan beslutsdatum
3-5

Särskilt boende

2

SUMMA

2

6-8

9-11

12-14

2
0

2

Orsak

Tackat nej (ett eller två erbjudande)
0

4 beslut

OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA – LSS
Insats/bistånd

Månader sedan beslutsdatum
3-5

Kontaktperson

6-8

9-11

Orsak

12-14

1

Annat skäl – ej kommit igång p g a
sjukdom

Korttidsvistelse

1

Annat själ – svårt rekrytera p g a
speciella önskemål

1

Annat skäl – ej kommit igång p g a
sjukdom

Ledsagarservice

1

Resursbrist

Bostad med
särskild service

7

SUMMA

10

1

Resursbrist
Tackat nej till erbjudande

0

2

0

12 beslut

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Insats/bistånd

Månader sedan beslutsdatum
3-5

Ungdomscoach

1

Kontaktfamilj

1

Boende för
missbrukare
SUMMA

6-8

2

9-11

12-14

1

Resursbrist

1

Resursbrist

1

Tackat nej till erbjudande

1
2

3

Orsak

Resursbrist
3

0

8 beslut

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Expedieras till:
regions revisorer, regionfullmäktige
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