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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/146
4 augusti 2017

Karl Risp

Regionstyrelsen

Förslag till integrationsstrategi för Gotland 2017-2020
Förslag till regionstyrelsen för beslut regionfullmäktige

• Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020 fastställs.

Sammanfattning

Regionstyrelsen gav dåvarande ledningskontoret ett uppdrag att ta fram ett förlag till
en regional integrationsstrategi (RS § 59, 2016-04-07). Förslaget är framtaget
tillsammans med länsstyrelsen på Gotland. Region Gotlands integrationsnätverk fick
uppdraget att hålla samman arbetet med framtagandet av integrationsstrategin.
Framtaget förslag på strategi har gått på remiss internt Region Gotland och till
myndigheter, civilsamhällets organisationer och volontärsnätverk. Inkomna svar har
medfört vissa mindre förändringar.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den föreslagna integrationsstrategin för
Gotland har ett stöd i både Region Gotlands förvaltningar och nämnder såväl som
bland övriga inblandade aktörer och remissinstanser. Med det i åtanke föreslår
regionstyrelseförvaltningen att regionstyrelsen beslutar om att föreslå för
regionfullmäktige att anta strategin.
Ett flertal nämnder har kommit med synpunkter som handlar om på vilket sätt som
strategin kan komma att tillämpas i respektive nämnds verksamhetsområde.
Regionstyrelseförvaltningen kommer via Region Gotlands integrationsnätverk att
arbeta för att stötta förvaltningarna med förslag till tillämpning i nämndernas
verksamhetsplaner enligt Region Gotlands styrmodell.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen gav dåvarande ledningskontoret ett uppdrag att ta fram ett förlag till
en regional integrationsstrategi (RS § 59, 2016-04-07). Förslaget är framtaget
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tillsammans med länsstyrelsen på Gotland. Region Gotlands integrationsnätverk fick
uppdraget att hålla samman arbetet med framtagandet av integrationsstrategin.
Efter beslut av Regionstyrelsen (RS § 62, 2017-03-30) skickades den föreslagna
strategin ut på remiss till Region Gotlands alla nämnder, länsstyrelsen,
Migrationsverket, Uppsala Universitet Campus Gotland, Arbetsförmedlingen, Visby
Servicekontor, Polisen, Almi, Gotlandshem, företrädare inom Tillväxtrådet,
civilsamhällets organisationer (Röda Korset, Rädda barnen, Gotlands idrottsförbund,
Svenska kyrkan, Ekumeniakyrkan och Gotlands Bildningsförbund) samt företrädare
för volontärsnätverken och RFSL. Samtliga Region Gotlands nämnder förutom
Överförmyndarnämnden har svarat på remissen.
Förändringar efter remissvar

Förslag till integrationsstrategi som bifogats innehåller en del förändringar. I
versionen som skickas till regionstyrelsen finns genomstruken text som föreslås tas
bort och ny text som är rödfärgad. Följande föreslagna ändringar kommenteras här
särskilt:
•

Stycket Målgrupp för strategin har fått ett tillägg där det poängteras vikten av att
Region Gotland och länsstyrelsen som tillsammans tagit fram den för
Gotland gemensamma strategin tar ett särskilt ansvar att både tillämpa och
följa upp strategin. Tillämpningen och uppföljningen bör ske utifrån
respektive organisations ledningssystem. Denna text har tillkommit efter
gemensamma diskussioner med länsstyrelsen.

•

Strategiska vägval
o Förändringar har i vissa fall gjorts för att samtliga strategiska vägval
ska ha samma struktur.
o Området Arbete, vägval 3 inkluderar även ungdomar i målgruppen.
Region Gotlands verksamhet för ensamkommande ungdomar har
skiftat fokus från omvårdnad till att arbeta för tidig etablering. Det
innebär att insatserna kommer att bestå av bland annat erbjuda
praktikplatser, vägledning i att skriva CV och skaffa sommarjobb.
Denna förändring har kommit utifrån remissvar från socialnämnden.

•

Område Boende, vägval 2 inkluderar även strategisk förtätning av
bostadsområden, inte enbart vid etablering av nya områden. Denna
förändring har kommit utifrån remissvar från byggnadsnämnden och miljöoch hälsoskyddsnämnden.

•

Den inledande texten för området Hälsa och sjukvård omarbetas för att mera
likna övriga beskrivningar som innehåller önskade förutsättningar för en
lyckad integration. Denna text har ändrats efter gemensamma diskussioner
med länsstyrelsen.
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Utöver detta har en del språkliga ändringar gjorts. Den slutgiltiga versionen kommer
att skickas ut med kallelsen till regionfullmäktige för beslut.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den föreslagna integrationsstrategin för
Gotland har stöd i både Region Gotlands förvaltningar och nämnder såväl som
bland övriga inblandade aktörer och remissinstanser. Utifrån detta föreslår
regionstyrelseförvaltningen att regionstyrelsen beslutar om att föreslå för
regionfullmäktige att anta strategin.
Ett flertal nämnder har kommit med synpunkter som handlar om på vilket sätt som
strategin kan komma att tillämpas i respektive nämnds verksamhetsområde. Både
miljö- och hälsoskyddsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ser sig som en
möjlig arbetsgivare för nyanlända personer. Tekniska nämnden nämner i sitt svar att
de tar med integrationsperspektivet vad det gäller skyltning på offentliga platser och
kultur- och fritidsnämnden nämner bibliotekens och ungdomsgårdarnas centrala roll
för integration inom området Socialt sammanhang. Regionstyrelseförvaltningen
ställer sig positiv till det och kommer via Region Gotlands integrationsnätverk arbeta
för att stötta förvaltningarna med förslag till tillämpning som sker i nämndernas
verksamhetsplaner enligt Region Gotlands styrmodell.
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Beslutsunderlag

Förslag till Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020
Remissvar Gotlandshem daterat 2017-05-11, Arbetsförmedlingen daterat 2017-05-23,
länsstyrelsen Gotlands län daterat 2017-05-30 och Föreningen Dörröppnarna
Klintehamn daterat 2017-05-31
Remissvar och beslut från barn- och utbildningsnämnden daterad 2017-06-13, kulturoch fritidsnämnden daterad 2017-06-13, miljö- och hälsoskyddsnämnden daterad
2017-06-13, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden daterad 2017-06-14, hälsooch sjukvårdsnämnden daterad 2017-06-14, socialnämnden daterad 2017-06-14,
byggnadsnämnden daterad 2017-06-21, tekniska nämnden daterad 2017-06-28

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
Länsstyrelsen Gotland
Gotlandshem
Migrationsverket
Uppsala Universitet Campus Gotland
Arbetsförmedlingen
Visby Servicekontor
Polisen
Almi
Tillväxtrådet
Röda Korset
Rädda barnen
Gotlands idrottsförbund
Svenska kyrkan
Ekumeniakyrkan
Gotlands Bildningsförbund
Företrädare för volontärsnätverken
RFSL
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Förslag till

Integrationsstrategi för
Gotland
2017-2020

Förord
Gotland beskrivs ofta som Navet i havet, en ö som samlar och förenar. Så har det varit historiskt
och så är det fortfarande i dag. Under hösten 2015 upplevde Europa och Sverige den största
flyktingströmmen i modern tid. Aldrig förr har krig och konflikter tvingat så många människor på
flykt. Plötsligt kom världens händelser och all nyhetsrapportering väldigt nära och för en del
personer blev Gotland den plats dit man kom för att söka skydd.
Det är med stor medmänsklighet och engagemang som det gotländska samhället välkomnat
personer som är asylsökande och de som har beviljats uppehållstillstånd, inklusive
ensamkommande barn. Genom god samverkan mellan Länsstyrelsen, Region Gotland,
organisationer, föreningar, trossamfund, företagare och många, många frivilliga har vi stått för ett
bra och värdigt mottagande. Ibland lyfts vi fram som ett särskilt lyckat exempel när det gäller
mottagande och etablering och vi är övertygade om att det i dessa tider är extra viktigt att
gemensamt kraftsamla i det fortsatta arbetet.
Våra nya gotlänningar är viktiga för ön. Varje gotlänning länsbo räknas – oavsett om vi är födda
på Gotland, inflyttade eller helt nya i landet. Asyl- och flyktingmottagandet bidrar till ökad
kompetens och till den drivkraft som möjliggör Gotlands fortsatta tillväxt. Det är vår
förhoppning att det gotländska samhället, även framöver, ska formas av nyfikenhet,
handlingskraft och övertygelsen om människors lika värde.
En gemensam integrationsstrategi för Gotland kommer att vara en betydelsefull och god hjälp i
det fortsatta arbetet med att introducera personer till en ny tillvaro i det gotländska samhället.
Strategin har tagits fram tillsammans med många olika aktörer, som bidragit med värdefull
kunskap och erfarenheter. Detta kommer att bidra till en helhetssyn kring integrationsfrågor, där
vi tillsammans skapar ett samhälle som tar tillvara sina nya invånare på bästa sätt.

Björn Jansson Meit Fohlin
Regionstyrelsens ordförande

Cecilia Schelin Seidegård
Landshövding
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Integration
I den här strategin har vi tagit avstamp i den Den här strategin utgår från den första av de elva
europeiska grundprinciperna för integration 1: Integration är en dynamisk dubbelriktad process med
ömsesidigt tillmötesgående mellan alla invandrare och invånare i medlemsstaterna.

För att uppnå integration mellan personer födda i Sverige och andra länder krävs en ömsesidig
förståelse och respekt för alla människors lika värde.

Syfte
Syftet med strategin är att ange övergripande mål och strategisk inriktning för det gotländska
integrationsarbetet. Strategin är ett övergripande styrdokument för Gotlands arbete med
integration och en delstrategi i den kommande regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Övergripande integrationsmål
Ett gotländskt samhälle som präglas av mångfald med lika rättigheter, möjligheter och
skyldigheter för kvinnor/män och flickor/pojkar. En strävan är att varje individ ges möjlighet att
utifrån sina förutsättningar leva ett självständigt liv med egen försörjning och deltagande i
samhället på samma villkor som andra. Individen upplever sig trygg och delaktig i det gotländska
samhället.

Målgrupp för strategin
Integrationsstrategin berör alla oss som lever, bor och verkar på Gotland. Målgrupp är även
offentlig sektor, näringsliv, civilsamhällets organisationer och övriga aktörer som utför insatser
inom integration.
Strategin ger vägledning för varje aktörs insatser på integrationsområdet. Länsstyrelsen och
Region Gotland tillämpar och följer upp strategin inom ramen för respektive organisations
ledningssystem.

Samverkan – samarbete
Samverkan handlar om att ha en gemensam syn på vad som behöver göras och att ”dra åt samma
håll”. Samarbete innebär att olika parter konkret arbetar tillsammans för att nå gemensamt
uppsatta mål. För att lyckas krävs arenor för samverkan och samarbete. Den lokala
överenskommelsen (LÖK) om vissa nyanländas etablering underlättar och skapar förutsättningar
för samverkan mellan myndigheter. Gotlands integrationsråd har uppdraget att vara en strategisk
plattform för integration.

1

Antagna av Europarådet 2004 och finns att läsa på http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-139732004-INIT/sv/pdf
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Strategiska områden
I arbetet med att ta fram integrationsstrategin har fem viktiga utvecklingsområden identifierats.
De fem områdena är Arbete, Boende, Hälsa och sjukvård, Socialt sammanhang samt Utbildning.
Områdena är valda utifrån de elva europeiska grundprinciperna för integration, nationellt
övergripande integrationsmål och Vision Gotland 2025. Samtliga områden är beroende av
varandra och utgör lika viktiga delar för en hållbar integration. Varje område inleds med en kort
beskrivning och därefter anges strategiska vägval och exempel på åtgärder.
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Arbete
Ett arbete bidrar till försörjning och möjliggör delaktighet i samhället. Personer som kommer hit
till Gotland bidrar också med sin kompetens som är viktigt för Gotlands behov av
kompetensförsörjning. En snabb etablering på arbetsmarknaden är viktigt. Det behövs effektiva
etableringsinsatser samt en arbetsmarknad där kvinnor och män oavsett etnisk bakgrund kan
delta på lika villkor.

Strategiska vägval
 Synliggöra arbetsmarknadens behov

Exempel på möjliga åtgärder
Marknadsföra Gotland utifrån behov av
kompetensförsörjning.
Nyttja befintliga plattformar och strukturer
som www.informationsverige.se
Erbjuda praktikplatser utifrån arbetsmarknadens
behov.

 Ta tillvara och tillgängliggöra

individens kompetens

Kartlägga, beskriva och hitta metoder och modeller
som syftar till att nyanlända snabbare kommer i
arbete.
Validering av tidigare utbildningar och möjligheter
till vidareutbildning.
Att Personer som är asylsökande och nyanlända
kan tidigt ta del av förberedande insatser för
företagande.

 Säkerställa att alla ungdomar och

vuxna får kvalitativa och tidiga
etableringsinsatser

Skapa flexibla organisationer med ökad
samverkan mellan myndigheter, ALMI,
näringslivet och civilsamhället. Fokus på
kompetensförsörjning, arbete och eget företagande.
Individanpassade etableringsinsatser.
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Boende

Möjlighet till att snabbt få en egen bostad är en grundläggande faktor för en långsiktig och hållbar
etablering. En egen bostad skapar förutsättningar för alla att påbörja sin etablering och planera
sin framtid. Bostadsområden som speglar det samhälle vi lever i med en blandning av människor
med olika ursprung är viktigt för ett inkluderande samhälle. Strävan är att ha ett bostadsbestånd
som gör det möjligt för alla människor att etablera sig på bostadsmarknaden.

Strategiska vägval
 Möjliggöra ett långsiktigt mottagande

av asylsökande samt att Gotland
uppfyller lagstiftning kring
mottagande av nyanlända och
ensamkommande barn

 Skapa bostadsområden med I

samhällsplanering verka för
blandande bostadsformer och trygga
miljöer som främjar möten mellan
människor för att motverka
segregation

 Skapa Verka för långsiktiga

bostadslösningar
i olika storlekar till rimliga priser för
personer som bor eller vill flytta till
Gotland

Exempel på möjliga åtgärder
Dialog med Migrationsverket gällande former för
asylmottagandet.
I samverkan med Migrationsverket genomföra
insatser som gör att en större andel nyanlända, vid
anvisning, tackar ja till bosättning på Gotland.
Integrationsaspekter beaktas i all
samhällsplanering.
Vid upphandling av mark och byggnation,
strategisk förtätning samt under
markanvisningsprocessen villkora underlag som
beskriver varierade typer av bostadsformer.
Region Gotland arbetar med samordnad
bostadsförsörjning för att hantera bostäder för
personer med liknande behov.
Bostäder för personer som är nyanlända inkluderat
ensamkommande barn bör i första hand erbjudas
på orter där det finns närhet till skola, utbildning,
sysselsättning/arbete, aktiviteter eller att det finns
goda kommunikationer och där kontakter med
civilsamhället och volontärer redan är etablerat.
Nära samverkan mellan Region Gotland,
Länsstyrelsen, kommunala bolag och privata
bostadsbyggare.

Hälsa och sjukvård
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Alla områden i denna strategi bidrar till förutsättningar för god hälsa på lika villkor. Förekomsten
av psykisk ohälsa är högre bland personer som är asylsökande och nyanlända, inklusive
ensamkommande barn. Hälsan påverkas av förhållanden i hemlandet, av migrationen i sig och av
hur väl integrationen i det nya samhället fungerar. Hälsofrämjande arbete berör många olika
aktörer som har olika uppdrag och perspektiv.
För att få tillgång till hälsofrämjande insatser och sjukvård är det viktigt att överbrygga hinder
såsom språk, kulturella skillnader och okunskap om det svenska sjukvårdssystemet. För att
etablera sig i samhället är tillgången och tilliten till hälso- och sjukvård en viktig faktor.

Strategiska vägval
 Skapa samhälleliga förutsättningar

för god hälsa på lika villkor och
självständigt liv

Exempel på möjliga åtgärder
Inom ramen för samhällsinformation erbjuda
hälsokommunikation på modersmål, inkluderande
information om den svenska hälso- och sjukvården,
med särskilt fokus på primärvård, barn- och
mödrahälsovård.
Säkerställa att personer som är asylsökande och
nyanlända har samma möjligheter, som övrig
befolkning, till hjälp och stöd om de utsätts för våld
eller förtryck av närstående.
Verksamheter och aktörer strävar efter en
gemensam syn på vad som främjar jämlik hälsa.
Utveckla arbetssätt som utgår från att familjen är
en viktig del för att skapa skyddsfaktorer som
främjar en god hälsa.
Utveckla och vidmakthålla administrativa system
för att garantera patientsäkerheten.

Samverka och utveckla arbetssätt mellan Region
 Vidareutveckla hälsofrämjande insatser Gotlands verksamheter och andra aktörer för att
främja god och jämlik hälsa.
för barn och unga
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Socialt sammanhang
Integration sker i mötet mellan människor. Tillsammans kan vi skapa ett samhälle där alla
upplever känner att de ingår i en gemenskap som har tillit och tilltro till varandra.
Trygga, stabila och positiva relationer skapar en känsla av sammanhang och delaktighet. Att ingå i
ett socialt sammanhang möjliggörs bl.a. genom individens tillgång till relationer, sociala nätverk,
fritidsaktiviteter och sysselsättning. Att skapa förutsättningar för människor att mötas i
gemensamma miljöer och tillgängliggöra utbud av aktiviteter är därför betydelsefullt.

Strategiska vägval
 Möjliggöra individens egenmakt

Exempel på möjliga åtgärder
Identifiera och sprida metoder och arbetssätt så att
personer på egen hand kan ta del av
samhällsinformation.
Samverkan mellan myndigheter och civil-samhället
kring tidiga insatser som främjar kunskaper i
svenska, kunskaper om det svenska samhället, den
svenska arbets-marknaden samt hälsa.

 Utveckla Verka för trygga och,

samordnade och jämställda
mötesplatser med varierat utbud av
aktiviteter

 Utöka den Verka för ökad

interkulturella kunskapen och
förståelsen

Utveckla och samordna kommunikation kring
utbud av aktiviteter.
Samverkan mellan myndigheter och civil-samhället
kring samhällsplanering, fritidsaktiviteter,
sysselsättning, språkinlärning, samhällsinformation
och mötesplatser.
Kontinuerligt genomföra värdegrundsarbete som
berör mötet mellan personer från skilda kulturer
och ömsesidig förståelse.
Regelbundna fortbildningar, forum för samtal och
kunskapsutbyte.
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Utbildning
Utbildning är viktigt för en framgångsrik integration. Utbildning på alla nivåer grundskola,
gymnasieskola och högre studier skapar möjlighet till delaktighet i samhällslivet och en framtida
etablering på arbetsmarknaden. Skolan är en väsentlig del i alla barn och ungdomars vardag för
att få en god start och motivera framtida studier och lärande. En inkluderande undervisning som
utgår från individens behov och förmåga skapar förutsättningar för utveckling och ett långsiktigt
lärande.

Strategiska vägval
 Säkerställa alla barns/elevers rätt till

en kvalitativ förskola, grundskola och
gymnasieskola

Exempel på möjliga åtgärder
Identifiera och utveckla nya arbetssätt för
individanpassad undervisning (t.ex. via
Skolverkets projekt kring nyanländas lärande på
Gotland).
Flexibel skolorganisation som är anpassad efter
elevernas behov.

 Säkerställa att alla vuxna får kvalitativa

och tidiga etableringsinsatser

Flexibla organisationer med ökad samverkan
mellan myndigheter, civilsamhället och näringslivet.
Fokus på svenska för invandrare (SFI) och
samhällsorientering.
Individanpassade etableringsinsatser.

 Ge tillgång till Verka för högre

utbildning och yrkesutbildning

Samverkan mellan olika aktörer för att ta tillvara
och vidareutveckla individers kompetens, i
förhållande till den gotländska arbetsmarknadens
behov.

8

Integrationsstrategins framtagande
Region Gotland och länsstyrelsen beslutade våren 2016 om att ta fram en flerårig
länsövergripande integrationsstrategi för Gotland. Uppdraget har vid två tillfällen förankrats i
Gotlands regionala samverkansråd (Regsam). Det strategiska rådet för integration
(Integrationsrådet) har fungerat som arbetsgrupp.
I arbetsprocessen har fem dialogmöten genomförts med ett 40-tal representanter från
länsstyrelsen, Region Gotlands förvaltningar, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Uppsala
Universitet Campus Gotland, Visby Servicekontor, Polisen, Almi och Svenskt Näringsliv.
Dialogmöten har även genomförts med civilsamhällets organisationer och volontärsnätverk samt
asylsökande och nyanlända inkluderat ensamkommande barn och unga. I framtagande av
strategin har såväl barn- som jämställdhetsperspektiv beaktats, både när det gäller representation i
dialogmöten och innehåll i strategidokumentet.
Aktörer ovan samt Tillväxtrådet, Gotlandshem och RFSL har under remisstid getts möjlighet att
lämna synpunkter.
Frågor kring innehåll etc. kan ställas till Region Gotland (Strateg för social hållbarhet) tel. 0498-26
80 00 eller länsstyrelsen (Integrationsstrateg) tel. 010-223 90 00.

Rosita Siggelin
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Elisabeth Kalkhäll <elisabeth.kalkhall@gotlandshem.se>
den 11 maj 2017 20:55
Rosita Siggelin
Exp Remiss. Integrationsstrategi för Gotland

Hej Rosita!
Då vi fick remissen från dig så svarar jag dig, och hoppas att den kommer rätt.
AB GotlandsHem har inget att erinra mot Integrationsstrategin utan tycker att den i sin helhet är bra. Vi kommer
även fortsättningsvis arbete med dessa frågor på ett prioriterat och långsiktigt hållbart sätt. Vi kommer även fortsatt
att söka det mest förmånliga sättet att nyproducera bostäder så att vi kan hålla nere hyrorna. Frågan om integration
är en prioriterad fråga och vi ser även att detta kan vara ett sätt att arbeta med via tex. vårt boinflytande
tillsammans med hyresgästföreningen.
Med vänliga hälsningar
Elisabeth Kalkhäll
VD
AB GotlandsHem
621 83 Visby, Sweden
Besöksadress: Jungmansgatan 1A, Visby
Telefon: +46 498 203939, Fax: +46 498 203914
Mobil +46 70 5757812
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Dnr Af-2017/00200827-1
Datum: 2017-05-23
Avsändarens referens:
Cecilia Krook, cecilia.krook@gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland
Visborgsallén 19
621 81 Visby

Remissyttrande:
Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020
Till Arbetsförmedlingen har den 12 april 2017 inkommit en av Regionstyrelsen på
Gotland beslutad remissversion av Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020 med
remissfråga: Regionstyrelsen önskar särskilt synpunkter på Integrationsstrategin
som övergripande inriktningsdokument för den svarande myndighets egen
verksamhetsplanering.
Integrationsstrategins syfte är att ange övergripande mål och strategisk inriktning för
det gotländska integrationsarbetet och omfattar strategiska områden såsom: arbete,
boende, hälsa- och sjukvård, socialt sammanhang samt utbildning.

Remissvar
Arbetsförmedlingen tillstyrker strategin som ett övergripande inriktningsdokument för
regional och lokal samverkan och verksamhetsplanering.
Övrigt: Under rubriken Samverkan – samarbete, sid.1, fjärde meningen: Den lokala
överenskommelsen (LÖK) underlättar och skapar förutsättningar för samverkan
mellan myndigheter kan tillägget Lokal Överenskommelse om vissa nyanländas
etablering förtydliga vilken lokal överenskommelse som avses.

På Arbetsförmedlingens vägnar
Kristina Ersson
Biträdande enhetschef

Arbetsförmedlingen
BESÖKSADRESS: Norra Hansegatan 2 A
POSTADRESS: Arbetsförmedlingen Visby
621 22 Visby
Tel: 0771-600000 | E-post: visby@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

2017-05-31

Svar på remiss om Integrationsstrategi.
Förslaget är invändningsfritt och behandlar de viktigaste områdena. Om sedan strategin kan
förbättra samarbetet med alla inblandade är det positivt. Idag är det alldeles för långa väntetider för
asylsökande och dito för nyanlända i väntan på kommunanvisning och bostad.
För asylsökande har Mv mycket av ansvaret men även kommunerna vad gäller skola och hälso- och
sjukvård. Det vore bra om alla inblandade myndigheter kunde samordna sina insatser genom en
gemensam kontaktperson (”myndighetslots”) för var och en av de asylsökande familjerna och
enskilda. Idag fungerar skola och förskola bra för barnen och det gör även i de flesta fall hälso- och
sjukvården men de vuxna boende på anläggning och i eget boende har en mer förvaringsliknande
tillvaro. Nu såg jag att Arbetsförmedlingen planerar en kompetenskartläggningsinsats för
asylsökande och det är ju bra (fast senkommet). Studieförbunden har ju uppdraget att ordna
studiecirklar i svenska för asylsökande och det fungerar hyfsat även om man skulle önska ett mer
engagerat stöd och mer genomarbetat material från studieförbundens sida (kan kanske variera
mellan studieförbunden). Målet för språkträning borde vara svenska från första dan, några timmar
varje vardag och med en hårdare styrning om deltagande från Mv. Störst behov av samordning finns i
frågan om sysselsättning. Målet borde vara praktikplats efter två veckor för dem som saknar AT-UND
och praktik/lönearbete för dem som är undantagna från arbetstillstånd. Det visar sig (självklart!) att
de som har haft praktik eller arbete mycket snabbare lärt sig svenska.
För nyanlända är situationen lite olika om man bor på anläggning eller i eget boende. De senare
kommer snabbare in i ”systemet”. Men för de boende på anläggning är väntetiden på
kommunplacering och bostad ohyggligt lång. ”Mina” familjer har väntat i över 5 månader på att Mv
ska höra av sig. 5 månader utan vettigt innehåll när man inget annat vill än att börja arbeta och tjäna
egna pengar.Jag vet att bostadsfrågan är svårlöst men det måste gå att organisera väntetiden på ett
effektivare och mänskligare sätt. Arbetsförmedlingen borde i väntan på att starta etableringsstödet
kunna ordna tillfälliga arbeten. Här finns människor med gedigen yrkeserfarenhet på de mest skilda
områden som med kort varsel kan börja i branscher med arbetskraftsbrist. Även SFI borde kunna
inledas i väntan på etableringsstöd.
Civilssamhällets enskilda och organisationer kommer fortsatt att ha en viktig roll särskilt när det
gäller att bygga personliga relationer till asylsökande och nyanlända. Ofta knyter vi kontaktpersoner
till de olika familjerna som utöver vardagsmänskligt stöd ska tjäna som lotsar in i det svenska
samhället. Mycket av ordnandet av olika fritidsaktiviteter ligger också naturligt på de idéburna
organisationerna. Ett närmare samarbete med ”myndighetslotsen”(när funktionen etablerats) vore
önskvärt. Exempelvis borde de administrativa processerna gå snabbare. Bättre vägledning till de som
fått UT att folkbokföra sig snabbt så att övriga myndigheter kan kopplas in, t ex Försäkringskassan.

Bill Eriksson
eu
Dörröppnarna Klintehamn

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-13

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-18

BUN § 61
Au § 54

Remiss från regionstyrelsen. Integrationsstrategi för Gotland
BUN 2017/323
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, förslag till yttrande, 2017-05-04
- Remissunderlag, i enlighet med regionstyrelsens beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Förvaltningens tjänsteskrivelse inges som nämndens yttrande över denna remiss.

Vid regionstyrelsen sammanträde den 30 mars beslutades om en remissversion av
Integrationsstrategi för Gotland. Regionstyrelsen önskar särskilt synpunkter på
Integrationsstrategin som övergripande inriktningsdokument.
Efter inhämtande av remissvar och beredning av dessa färdigställer regionstyrelseförvaltningen tillsammans med länsstyrelsen förslag till beslut, vilket behandlas av
regionstyrelsen den 31 augusti för beslut av regionfullmäktige den 25 september.
Av förvaltningens tjänsteskrivelse framgår dels svar avseende remissfrågan dels en
samlad bedömning. Som svar på remissfrågan skriver förvaltningen:
Strategin kan i nuvarande utformning utgöra grund för fortsatt arbete med att ta fram
verksamhets- och handlingsplaner. Förvaltningen bedömer att föreslagen strategi, även
om den är väl kortfattad, kan ligga till grund för det fortsatta arbetet. Vidare skriver
förvaltningen: ”För läsaren skulle det underlätta om vissa begrepp
utvecklades/förtydligades i dokumentet. Exempelvis kan nämnas ”Den lokala
överenskommelsen (LÖK)..” samt ”.. de elva europeiska grundprinciperna för
integration..”, utan någon ytterligare förklaring eller hänvisning.”
Arbetsutskottets förslag:
Förvaltningens tjänsteskrivelse inges som nämndens yttrande över denna remiss.
Yrk anden
Ordförande Brittis Benzler (V) föreslår, i enlighet med arbetsutskottets förslag,
att förvaltningens tjänsteskrivelse inges som nämndens yttrande över denna remiss.

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att detta vunnit bifall.

Expedieras: Regionstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

BUN 2017/323, GVN 2017/87
4 maj 2017

Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Barn- och utbildningsnämnden och
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över remissunderlag ”Integrationsstrategi för
Gotland”
Förslag till beslut

•

Nämnden beslutar att inge förvaltningens tjänsteskrivelse som eget yttrande

Bakgrund

Nämnden ställer sig bakom den föreslagna Integrationsstrategin för Gotland
Svar på remissfrågor

• Regionstyrelsen önskar särskilt synpunkter på Integrationsstrategin som övergripande
inriktningsdokument för den svarandes nämnds, myndighets, organisations egen
verksamhetsplanering
-

Strategin kan i nuvarande utformning utgöra grund för fortsatt arbete med att
ta fram verksamhets- och handlingsplaner.

Bedömning

Förvaltningens samlade bedömning är att föreslagen strategi, även om den är väl
kortfattad, kan ligga till grund för fortsatt arbete. För läsaren skulle det underlätta om
vissa begrepp utvecklades/förtydligades i dokumentet. Exempelvis nämns ”Den
lokala överenskommelsen (LÖK)..” samt ”..de elva europeiska grundprinciperna för
integration..”, utan någon ytterligare förklaring eller hänvisning.
Beslutsunderlag

Remissunderlag - Integrationsstrategi för Gotland, RS 2016/146
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-05-23

Protokoll

KFN § 38
KFN AU § 35

Integrationsstrategi remissvar
KFN 2017/136




KFF Yttrande över remissunderlag ”Integrationsstrategi för Gotland”, 2017-05-22
Region Gotland/ Länsstyrelsen Gotland Förslag till remissversion Integrationsstrategi för Gotland 20172020

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Nämnden beslutar att inge förvaltningens tjänsteskrivelse som eget yttrande.

Integrationsstrategin har arbetats fram av Region Gotland och länsstyrelsen i
samarbete med bland annat andra myndigheter och organisationer. Strategin ska
omfatta hela Gotland och tydligt visa mål och strategisk inriktning för
integrationsarbetet på ön. Region Gotlands nämnder har fått integrationsstrategin på
remiss fram till och med den 22 juni.
Förvaltningen ser positivt på integrationsstrategin och föreslår kultur- och
fritidsnämnden att ställa sig bakom densamma med ett tydliggörande gällande
utvecklingsområdet ”Socialt sammanhang”. Under detta utvecklingsområdet bedrivs
många av kultur- och fritidsförvaltningens integrationsfrämjande verksamheter, t ex
inom biblioteken, ungdomsgårdarna och kulturområdet. Om förvaltningens
verksamheter nämns ökar synligheten för detta viktiga integrationsarbete och
möjligheten att strategin kan utgöra en grund för fortsatt arbete med att ta fram
verksamhets- och handlingsplaner inom förvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag - i enlighet med
förvaltningens förslag.
Föredragande i ärendet: Förvaltningsdirektör Maria Modig.
Jäv:
På grund av jäv deltar inte Filip Reinhag (S) i handläggningen av detta ärende.
Expedieras:
Regionstyrelsen / Regionstyrelseförvaltningen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr KFN 2017/136

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Cecilia Herdenstam
Integrationssamordnare KFF

Datum 22 maj 2017

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över remissunderlag ”Integrationsstrategi för
Gotland”
Förslag till beslut

Nämnden beslutar att inge förvaltningens tjänsteskrivelse som eget yttrande

Bakgrund

Nämnden ställer sig bakom den föreslagna Integrationsstrategin för Gotland
med nedanstående tillägg.
Svar på remissfråga

Regionstyrelsen önskar särskilt synpunkter på Integrationsstrategin som övergripande
inriktningsdokument för den svarandes nämnds, myndighets, organisations egen
verksamhetsplanering.
Bedömning

Under utvecklingsområdet Socialt sammanhang (s. 5) beskrivs strategier och
åtgärder för att möjliggöra individens egenmakt och skapa sociala sammanhang
för möten. Under detta utvecklingsområde bedrivs många av kultur- och
fritidsförvaltningens integrationsfrämjande verksamheter, t ex inom
biblioteken, ungdomsgårdarna och kulturområdet. Om förvaltningens
verksamheter nämns ökar synligheten för detta viktiga integrationsarbete och
möjligheten att strategin kan utgöra en grund för fortsatt arbete med att ta
fram verksamhets- och handlingsplaner inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Remissunderlag – Integrationsstrategi för Gotland, RS 2016/146
Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
Kultur- och fritidsdirektör

Skickas till

Regionstyrelsen

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-kfn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (1)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-06-14

GVN § 64

Remiss. Integrationsstrategi

GVN 2017/87
AU § 56

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
•

Nämnden beslutar att inge förvaltningens tjänsteskrivelse som eget yttrande
inklusive de tillägg som föreslagits

Regionstyrelseförvaltningen har av regionstyrelsen fått i uppdrag att ta fram ett
samlande dokument som klargör Region Gotlands strategiska inriktning och
principiella hållning när det gäller mottagande av asylsökande och att underlätta för
nyanlända att etablera sig på Gotland. Uppdraget genomförs i nära samarbete med
Länsstyrelsen som har motsvarande uppdrag att ta fram en integrationsstrategi för
Gotland. Det innebär att det gemensamma dokumentet benämns Integrationsstrategi för
Gotland.
Regionstyrelsen önskar särskilt synpunkter på Integrationsstrategin som övergripande
inriktningsdokument för den svarandes nämnds, myndighets, organisations egen
verksamhetsplanering. Syftet med strategin är att ange övergripande mål och
strategisk inriktning för det gotländska integrationsarbetet.
Bedömning

Förvaltningens samlade bedömning är att föreslagen strategi, även om den är väl
kortfattad, kan ligga till grund för fortsatt arbete. För läsaren skulle det underlätta om
vissa begrepp utvecklades/förtydligades i dokumentet. Exempelvis nämns ”Den
lokala överenskommelsen (LÖK)..” samt ”..de elva europeiska grundprinciperna för
integration..”, utan någon ytterligare förklaring eller hänvisning.
Beslutsunderlag

Remissunderlag - Integrationsstrategi för Gotland, RS 2016/146
Förvaltningens tjänsteskrivelse,
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Ordförande Saga Carlgren (V) föreslår nämnden beslutar att inge förvaltningens
tjänsteskrivelse som eget yttrande inklusive de tillägg som föreslagits.
Ordförande ställde proposition på sitt förslag och fann att det vunnit bifall
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

BUN 2017/323, GVN 2017/87
4 maj 2017

Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Barn- och utbildningsnämnden och
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över remissunderlag ”Integrationsstrategi för
Gotland”
Förslag till beslut

•

Nämnden beslutar att inge förvaltningens tjänsteskrivelse som eget yttrande

Bakgrund

Nämnden ställer sig bakom den föreslagna Integrationsstrategin för Gotland
Svar på remissfrågor

• Regionstyrelsen önskar särskilt synpunkter på Integrationsstrategin som övergripande
inriktningsdokument för den svarandes nämnds, myndighets, organisations egen
verksamhetsplanering
-

Strategin kan i nuvarande utformning utgöra grund för fortsatt arbete med att
ta fram verksamhets- och handlingsplaner.

Bedömning

Förvaltningens samlade bedömning är att föreslagen strategi, även om den är väl
kortfattad, kan ligga till grund för fortsatt arbete. För läsaren skulle det underlätta om
vissa begrepp utvecklades/förtydligades i dokumentet. Exempelvis nämns ”Den
lokala överenskommelsen (LÖK)..” samt ”..de elva europeiska grundprinciperna för
integration..”, utan någon ytterligare förklaring eller hänvisning.
Beslutsunderlag

Remissunderlag - Integrationsstrategi för Gotland, RS 2016/146
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-06-14

HSN § 383

RS Remiss. Integrationsstrategi

HSN 2017/228
HSN-AU § 386

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anta förvaltningens reviderade förslag till
remissvar och lämnar det som sitt eget.

Sammanfattning

En gemensam integrationsstrategi för Gotland har tagits fram i samverkan mellan ett
flertal aktörer såsom länsstyrelsen, samtliga av regionens förvaltningar samt ideella
aktörer. Strategin tar sin utgångspunkt i den första av de elva europeiska
grundprinciperna för integration: ”Integration är en dubbelinriktad process med
ömsesidigt tillmötesgående mellan alla invandrare och invånare i medlemsstaterna”.
Syftet är att ange övergripande mål och strategisk inriktning för det gotländska
integrationsarbetet. Målgrupp är offentlig sektor, näringsliv, civilsamhällets
organisationer och övriga aktörer som utför insatser inom integration.
Fem viktiga utvecklingsområden har identifierats:
• Arbete
• Boende
• Hälsa och sjukvård
• Socialt sammanhang
• Utbildning
Områdena är beroende av varandra och utgör lika viktiga delar för en hållbar
integration. För varje område anges några strategiska vägval. Specifikt för området
Hälsa och sjukvård är att strategin följer de åtagande som återfinns i Hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) om god hälsa på lika villkor och förebyggande insatser.
Dessa lagtexter utgör grundval för hälso- och sjukvårdens uppdrag och inbegriper
alla som bor och vistas i Sverige.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen instämmer i den positiva ansatsen att Gotland
välkomnar nya invånare, de berikar samhället på många plan. Gotland behöver även
fler invånare och den kompetens de kan tillföra. Det är ett gemensamt uppdrag att
underlätta för nya invånare att komma in i det gotländska samhället för att bli
delaktiga på samma villkor som den tidigare bosatta befolkningen. Detta gäller både
möjligheter och skyldigheter att få och ta sin plats i samhällets olika delar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 14 juni 2017
Remiss Integrationsstrategi

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-06-14

Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Jennie Jarve (V) yrkar på att två meningar i förvaltningens tjänsteskrivelse ändras till
följande:
• Hälso- och sjukvården på Gotland har stora behov av att rekrytera medarbetare och
möjligheten till arbete för nyanlända är en av de avgörande faktorerna för en
framgångsrik integration. Hälso- och sjukvården har därför flera skäl att välkomna
nyanländas intresse och kompetens till en framtida yrkesverksamhet inom vården.
Hälso- och sjukvården på Gotland skall självklart vara positiv till att ta emot personer
med sjukvårdskunskaper för yrkespraktik och/eller språkpraktik via
Arbetsförmedlingen. Genom bra former och höga ambitioner för yrkespraktik och
introduktion kan hälso- och sjukvården underlätta och öka möjligheterna för
nyanlända att få anställningar också inom de yrken som kräver yrkeslegitimation.
Gammal skrivning som ersätts med skrivningen ovan: Hälso- och sjukvården på Gotland skall
ställa sig positiv till att ta emot personer med sjukvårdskunskaper för yrkespraktik och/eller
språkpraktik via Arbetsförmedlingen som har etableringsuppdraget för nyanlända.
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut
med Jennie Jarves (V) yrkande om ändring.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 386
Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet. Förvaltningen har haft
en mycket kort tid på sig för att ta fram ett förslag till remissvar.
Yrkanden
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
samt yrkar på att följande tillägg görs i tjänsteskrivelsen till nämndens sammanträde:
• Ett stycke gällande behovet av en regiongemensam struktur för att överbrygga
hinder som språk och kulturskillnader.
• Ett stycke gällande vikten av möjligheter till att kunna rekrytera nyanlända som
framtida medarbetare till regionen.
Ordföranden finner bifall till yrkandena.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anta förvaltningens reviderade förslag till
remissvar och lämnar det som sitt eget.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-06-14

HSN § 383

RS Remiss. Integrationsstrategi

HSN 2017/228
HSN-AU § 386

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anta förvaltningens reviderade förslag till
remissvar och lämnar det som sitt eget.

Sammanfattning

En gemensam integrationsstrategi för Gotland har tagits fram i samverkan mellan ett
flertal aktörer såsom länsstyrelsen, samtliga av regionens förvaltningar samt ideella
aktörer. Strategin tar sin utgångspunkt i den första av de elva europeiska
grundprinciperna för integration: ”Integration är en dubbelinriktad process med
ömsesidigt tillmötesgående mellan alla invandrare och invånare i medlemsstaterna”.
Syftet är att ange övergripande mål och strategisk inriktning för det gotländska
integrationsarbetet. Målgrupp är offentlig sektor, näringsliv, civilsamhällets
organisationer och övriga aktörer som utför insatser inom integration.
Fem viktiga utvecklingsområden har identifierats:
• Arbete
• Boende
• Hälsa och sjukvård
• Socialt sammanhang
• Utbildning
Områdena är beroende av varandra och utgör lika viktiga delar för en hållbar
integration. För varje område anges några strategiska vägval. Specifikt för området
Hälsa och sjukvård är att strategin följer de åtagande som återfinns i Hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) om god hälsa på lika villkor och förebyggande insatser.
Dessa lagtexter utgör grundval för hälso- och sjukvårdens uppdrag och inbegriper
alla som bor och vistas i Sverige.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen instämmer i den positiva ansatsen att Gotland
välkomnar nya invånare, de berikar samhället på många plan. Gotland behöver även
fler invånare och den kompetens de kan tillföra. Det är ett gemensamt uppdrag att
underlätta för nya invånare att komma in i det gotländska samhället för att bli
delaktiga på samma villkor som den tidigare bosatta befolkningen. Detta gäller både
möjligheter och skyldigheter att få och ta sin plats i samhällets olika delar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 14 juni 2017
Remiss Integrationsstrategi

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-06-14

Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Jennie Jarve (V) yrkar på att två meningar i förvaltningens tjänsteskrivelse ändras till
följande:
• Hälso- och sjukvården på Gotland har stora behov av att rekrytera medarbetare och
möjligheten till arbete för nyanlända är en av de avgörande faktorerna för en
framgångsrik integration. Hälso- och sjukvården har därför flera skäl att välkomna
nyanländas intresse och kompetens till en framtida yrkesverksamhet inom vården.
Hälso- och sjukvården på Gotland skall självklart vara positiv till att ta emot personer
med sjukvårdskunskaper för yrkespraktik och/eller språkpraktik via
Arbetsförmedlingen. Genom bra former och höga ambitioner för yrkespraktik och
introduktion kan hälso- och sjukvården underlätta och öka möjligheterna för
nyanlända att få anställningar också inom de yrken som kräver yrkeslegitimation.
Gammal skrivning som ersätts med skrivningen ovan: Hälso- och sjukvården på Gotland skall
ställa sig positiv till att ta emot personer med sjukvårdskunskaper för yrkespraktik och/eller
språkpraktik via Arbetsförmedlingen som har etableringsuppdraget för nyanlända.
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut
med Jennie Jarves (V) yrkande om ändring.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 386
Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet. Förvaltningen har haft
en mycket kort tid på sig för att ta fram ett förslag till remissvar.
Yrkanden
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
samt yrkar på att följande tillägg görs i tjänsteskrivelsen till nämndens sammanträde:
• Ett stycke gällande behovet av en regiongemensam struktur för att överbrygga
hinder som språk och kulturskillnader.
• Ett stycke gällande vikten av möjligheter till att kunna rekrytera nyanlända som
framtida medarbetare till regionen.
Ordföranden finner bifall till yrkandena.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anta förvaltningens reviderade förslag till
remissvar och lämnar det som sitt eget.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-06-14

SON § 92

RS-Remiss. Integrationsstrategi

SON 2017/170
SON/AU §43

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden godkänner och lämnar förvaltningens yttrande som svar på remiss
gällande integrationsstrategi.

Sammanfattning

En gemensam integrationsstrategi för Gotland har tagits fram med syfte att vara en
betydelsefull och god hjälp i det fortsatta arbetet med att introducera personer till en
ny tillvaro i det gotländska samhället. Strategin har tagits fram tillsammans med
många olika aktörer som alla bidragit till att skapa en helhetssyn kring
integrationsfrågor. Strategin är ett övergripande styrdokument för Gotlands arbete
med integration och en delstrategi i den kommande regionala utvecklingsstrategin
(RUS).
Bedömning

Socialförvaltningen samtycker till den framtagna strategin men vill lämna följande
synpunkter:
- Området ”arbete” bör kompletteras så att även ungdomar ska säkerställas att få
kvalitativa och tidiga etableringsinsatser.
- Området ”utbildning” bör förtydligas vad som avses med det exempel där det
framgår att asylsökande ungdomar ska få slutföra påbörjad gymnasieutbildning.
Beslutsunderlag

Förslag till remissversion. Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020.
Remissvar-tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2017.
Ärendets behandling under mötet

Socialdirektör Marica Gardell presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Skickas till
Registrator RS- ärende 2016/146
Hanna Ogestad, avdelningschef BEU
Ragnar Östermark, enhetschef beroendevården

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

SON 2017/170
Datum

Hanna Ogestad, avdelningschef, ensamkommande barn och
ungdomar och Ragnar Östermark, enhetschef beroendeenheten

Socialnämnden

RS-Remiss. Integrationsstrategi (RS 2016/146)
Förslag till beslut

•
•

Socialnämnden godkänner och lämnar förvaltningens yttrande som svar på
remiss gällande integrationsstrategi.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

En gemensam integrationsstrategi för Gotland har tagits fram med syfte att vara en
betydelsefull och god hjälp i det fortsatta arbetet med att introducera personer till en
ny tillvaro i det gotländska samhället. Strategin har tagits fram tillsammans med
många olika aktörer som alla bidragit till att skapa en helhetssyn kring
integrationsfrågor. Strategin är ett övergripande styrdokument för Gotlands arbete
med integration och en delstrategi i den kommande regionala utvecklingsstrategin
(RUS).
Ärendebeskrivning

På grund av kort remisstid har Integrationsstrategin inte kunnat beredas genom att
samla in synpunkter från verksamheterna. Remissförslagets har skrivits av de
medarbetare inom Socialförvaltningen som varit delaktiga i framtagandet av strategin.
Bedömning

Socialförvaltningen samtycker till den framtagna strategin men vill lämna följande
synpunkter:
- Området arbete bör kompletteras så att även ungdomar ska säkerställas få
kvalitativa och tidiga etableringsinsatser.
-

Inom området utbildning bör det förtydligas vad som avses med det exempel
där det framgår att asylsökande ungdomar ska få slutföra påbörjad
gymnasieutbildning.

Beslutsunderlag

Förslag till remissversion. Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020.
Remissvar. Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2017.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2017/170

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Registrator RS- ärende 2016/146
Hanna Ogestad, avdelningschef BEU
Ragnar Östermark, enhetschef beroendevården
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Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BN 2017/1196
14 juni 2017

Christian Hegardt

Byggnadsnämnden

Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget.

Bakgrund
Vid Regionstyrelsens sammanträde 14 december 2016 beslutades om en tidplan för
framtagande och beslutsgång för Integrationsstrategi för Gotland. Under framtagandet,
där ansvaret legat gemensamt på Region Gotland och länsstyrelsen, har det varit en
bred medverkan av olika aktörer. Vid regionstyrelsens sammanträde 30 mars 2017
beslutades om en remissversion av strategin.
Remissfråga
Regionstyrelsen önskar särskilt synpunkter på Integrationsstrategin som övergripande
inriktningsdokument för den svarande nämndens, myndighets, organisations egen
verksamhetsplanering.
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att integrationsstrategin tas fram som
ett gemensamt strategiskt dokument för Region Gotland och Länsstyrelsen på
Gotland. Det är avgörande för strategins framgång att åtgärder inom de angivna
integrationsområdena implementeras redan i den strategiska samhällsplaneringen. I
detta framtida arbete kommer verksamheter inom förvaltningen, och därmed berörda
nämnder, att vara högst delaktiga. En antagen strategi bör framförallt successivt
följas upp i den översiktliga planeringen och i arbetet med strategiska detaljplaner.
I det förslag till strategi som nu tagits fram är de föreslagna åtgärderna av
övergripande karaktär. Förvaltningen vill gärna skicka med ett par ytterligare tankar
kring integrationsåtgärder med koppling till den strategiska samhällsplaneringen.
Under området ”Boende” anges som strategiskt vägval för samhällsplaneringen att
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Region Gotland
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1196

”verka för områden med blandade bostadsformer”. Utöver att låta helt nya områden
utvecklas med bostäder i olika upplåtelseformer är även strategisk förtätning av
befintliga bostadsområden av betydelse för möjligheter till integration. Strategisk
förtätning kan exempelvis innebära komplettering med nya upplåtelseformer eller
bostadstyper inom ett homogent bestånd för att motverka en ökad segregation. Det
kan också innebära, som beskrivs inom området ”Socialt sammanhang”, att etablera
och planera för mötesplatser i områden där möjligheten för ökad integration är som
störst, i stad såväl som på landsbygd. Här bör, för att kunna planera för rätt åtgärder,
också de samhällsplanerande verksamheterna verka nära civilsamhället. Det kan
exempelvis ske genom utvecklade former av medborgardialog som ligger utanför de
formaliserade och lagstadgade samrådsprocesserna. Ett sådant arbete kräver självklart
resurser, men torde i det långa loppet vara samhället till största gagn.
Utöver de strategiska planeringsfunktionerna har Samhällsbyggnadsförvaltningen en
central roll i mötet med medborgarna genom sitt myndighetsarbete. Där borde
förvaltningens pågående arbete med förbättrad service och digitalisering belysas
tydligt även ur ett integrationsperspektiv. I förslaget till strategi lyfts
samhällsinformationen specifikt som ett utvecklingsområde inom området ”Hälsa
och sjukvård” men det gäller i lika hög grad övrig myndighetsinformation,
exempelvis inom samhällsbyggnadsområdet. Detta borde nämnas tydligare i strategin.
Under områdena ”Arbete” och ”Socialt sammanhang” ska nämnas att
samhällsbyggnadsförvaltningen ser som en viktig uppgift att kunna fungera som en
introducerande arbetsplats för nyanlända, gärna i samarbete med andra
organisationer och myndigheter. Ett exempel på en sådan introducerande samverkan
är Stockholms universitets program ”Korta vägen”, där
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016 tog emot en nyanländ syrisk arkitekt som sedan
fått fortsatt arbete på förvaltningen. Ett fortsatt strategiskt arbete med att hitta
samarbetsformer för att smidigt kunna slussa in och därmed möjliggöra för snabbare
integration av nyanlända är prioriterat av förvaltningen.
Slutligen ser också Samhällsbyggnadsförvaltningen sin tydliga roll som
samverkanspartner i integrationsarbetet. Att på olika sätt introducera förvaltningens
arbete och tillsammans med andra verksamheter, organisationer och aktörer verka
för ömsesidig kulturell förståelse och ökad integration är en utgångspunkt som är
vägledande redan idag. Med en antagen gemensam strategi kan detta arbete ges
ytterligare kraft inför framtiden.

Beslutsunderlag

Förslag till remissversion ”Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020”, 2017-02-28
Följebrev till remissutskick Integrationsstrategi, 2017-04-28
Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-06-28

TN § 170

RS Remiss. Integrationsstrategi

TN 2017/1023
TN AU § 126

Tekniska nämndens beslut

Teknikförvaltningens förslag till remissvar godkänns och överlämnas till
regionstyrelseförvaltningen.
Tekniska nämnden understryker vikten av att en långsiktig lösning för
bostadsförsörjningen prioriteras.

Sammanfattning

Vid regionstyrelsens sammanträde 30 mars 2017 beslutades om en remissversion av
Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020. Under framtagandet, där ansvaret legat
gemensamt på Region Gotland och länsstyrelsen, har det varit en bred medverkan av
olika aktörer. Syftet med strategin är att ange övergripande mål och strategisk
inriktning för det gotländska integrationsarbetet och fem viktiga utvecklingsområden
har identifierats. Remissen efterfrågar synpunkter på förslaget som övergripande
inriktningsdokument för nämndens och förvaltningens verksamhetsplanering inom
området.
Målgrupp för strategin är alla som lever, bor och verkar på Gotland. Målgrupp är
även offentlig sektor, näringsliv, civilsamhällets organisationer och övriga aktörer
som utför insatser inom integration.
Inom de fem viktiga utvecklingsområdena anges strategiska vägval och exempel på
åtgärder.
Teknikförvaltningen föreslår följande förslag till möjliga åtgärder:
ARBETE
-Undersöka möjligheter till praktikplatser utifrån arbetsmarknadens behov.
-Se på möjligheter till validering av tidigare utbildningar i arbetet med
kompetensförsörjning

BOENDE
-Vid upphandling av mark och byggnation samt under markanvisningsprocessen
medverka till att underlag villkoras som beskriver varierande typer av bostadsformer.
-Att den långsiktiga bostadsförsörjningen säkerställs i en effektiv samverkansmodell
mellan Region Gotland, Länsstyrelsen, AB Gotlandshem samt privata
bostadsbyggare.
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-06-28

HÄLSA OCH SJUKVÅRD
Teknikförvaltningen har inga särskilda synpunkter.
SOCIALT SAMMANHANG
-Att i samhällsplanerande åtgärder undersöka alternativ eller kompletterande
utformning för att underlätta förståelsen hos nyanlända i projekt rörande t ex
infrastruktur, byggande, park, trafik mm.
-Att bidra med kompetens vid t ex informationsinsatser kring trafikfrågor för
nyanlända barn och vuxna.
UTBILDNING
-Nyanländas kompetens är viktig att klarlägga och kan genom planerad och särskilt
riktad utbildning vara betydelsefull för kompetensförsörjningen inom
teknikförvaltningen.

Bedömning

Förvaltningen har, mot bakgrund av förslaget till åtgärder inom de fem viktiga
utvecklingsområdena, kommenterat och bedömt förvaltningens möjligheter att delta i
olika delar.
För området Boende framhåller förvaltningen att det är mycket viktigt att de insatser
för boende som nu i ett kortsiktigt perspektiv hanteras inom förvaltningens
fastighetsavdelning, planeras och hanteras för det långsiktiga perspektivet i
samverkansform mellan Region Gotland, Länsstyrelsen, AB Gotlandshem och
privata bostadsbyggare.
Inom regionstyrelseförvaltningen har ett särskilt projekt påbörjats för att en
långsiktig lösning för boende tillskapas.

Beslutsunderlag

Missiv Integrationsstrategi för Gotland 2017-04-05
Förslag till remissversion, integrationsstrategi för Gotland 2017-2020 2017-04-05
Tjänsteskrivelse 2017-06-07.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Eva Gahnström (C) vill tillägga att de nyanländas befintliga kompetens ska tas tillvara
ska arbetas in i skrivelsen.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden:

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-06-28

Teknikförvaltningens förslag till remissvar godkänns och överlämnas till
regionstyrelseförvaltningen.
Tekniska nämnden understryker vikten av att en långsiktig lösning för
bostadsförsörjningen prioriteras.
Skickas till
Regionstyrelsen.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/1023
Datum

Bo Hultemar

Tekniska nämnden

RS Remiss. Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020
Förslag till beslut

•

Teknikförvaltningens förslag till remissvar godkänns och överlämnas till
regionstyrelseförvaltningen.
Tekniska nämnden understryker vikten av att en långsiktig lösning för
bostadsförsörjningen prioriteras.

Sammanfattning

Vid regionstyrelsens sammanträde 30 mars 2017 beslutades om en remissversion av
Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020. Under framtagandet, där ansvaret legat
gemensamt på Region Gotland och länsstyrelsen, har det varit en bred medverkan av
olika aktörer. Syftet med strategin är att ange övergripande mål och strategisk
inriktning för det gotländska integrationsarbetet och fem viktiga utvecklingsområden
har identifierats. Remissen efterfrågar synpunkter på förslaget som övergripande
inriktningsdokument för nämndens och förvaltningens verksamhetsplanering inom
området.
Målgrupp för strategin är alla som lever, bor och verkar på Gotland. Målgrupp är
även offentlig sektor, näringsliv, civilsamhällets organisationer och övriga aktörer
som utför insatser inom integration.
Inom de fem viktiga utvecklingsområdena anges strategiska vägval och exempel på
åtgärder.
Teknikförvaltningen föreslår följande förslag till möjliga åtgärder:
ARBETE
-Undersöka möjligheter till praktikplatser utifrån arbetsmarknadens behov.
-Se på möjligheter till validering av tidigare utbildningar i arbetet med
kompetensförsörjning
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1023

BOENDE
-Vid upphandling av mark och byggnation samt under markanvisningsprocessen
medverka till att underlag villkoras som beskriver varierande typer av bostadsformer.
-Att den långsiktiga bostadsförsörjningen säkerställs i en effektiv samverkansmodell
mellan Region Gotland, Länsstyrelsen, AB Gotlandshem samt privata
bostadsbyggare.
HÄLSA OCH SJUKVÅRD
Teknikförvaltningen har inga särskilda synpunkter.
SOCIALT SAMMANHANG
-Att i samhällsplanerande åtgärder undersöka alternativ eller kompletterande
utformning för att underlätta förståelsen hos nyanlända i projekt rörande t ex
infrastruktur, byggande, park, trafik mm.
-Att bidra med kompetens vid t ex informationsinsatser kring trafikfrågor för
nyanlända barn och vuxna.
UTBILDNING
-Nyanländas kompetens är viktig att klarlägga och kan genom planerad och särskilt
riktad utbildning vara betydelsefull för kompetensförsörjningen inom
teknikförvaltningen.

Bedömning

Förvaltningen har, mot bakgrund av förslaget till åtgärder inom de fem viktiga
utvecklingsområdena, kommenterat och bedömt förvaltningens möjligheter att delta i
olika delar.
För området Boende framhåller förvaltningen att det är mycket viktigt att de insatser
för boende som nu i ett kortsiktigt perspektiv hanteras inom förvaltningens
fastighetsavdelning, planeras och hanteras för det långsiktiga perspektivet i
samverkansform mellan Region Gotland, Länsstyrelsen, AB Gotlandshem och
privata bostadsbyggare.
Inom regionstyrelseförvaltningen har ett särskilt projekt påbörjats för att en
långsiktig lösning för boende tillskapas.

Beslutsunderlag

Missiv Integrationsstrategi för Gotland 2017-04-05
Förslag till remissversion, integrationsstrategi för Gotland 2017-2020 2017-0405Anvisning:
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
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Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/662
18 juli 2017

HR/Camilla Regen

Regionstyrelsen

Strategisk plan för kompetensförsörjning 2017-2021
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

Strategisk plan för kompetensförsörjning 2017-2021 gäller för Region Gotland 20172021. Förvaltningarnas specifika kompetensförsörjningsplaner kopplas till den
strategiska planen.

Ärendebeskrivning

I dagsläget finns kompetensförsörjningsplaner för respektive förvaltning men ingen
övergripande plan för hela Region Gotland. Behovet av en strategisk plan som gäller
för hela organisationen har vuxit fram över tid. Kompetensförsörjningsplanens syfte
är att beskriva utmaningar och klargöra strategier för att säkra kompetensbehovet på
kort och lång sikt för att nå målet.
Den övergripande kompetensförsörjningsplanen bidrar till att Region Gotland lyckas
möta framtidens utmaningar genom att attrahera, rekrytera, utveckla/engagera/
behålla och avveckla medarbetare. Hur omvärld och framtid påverkar regionens
behov av kompetens tydliggörs i planen. Vidare utmanar och styr även planen
kompetensförsörjningsarbetet i förvaltningarna med strategin att öka den interna
rörligheten.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att det är svårt att klara framtidens
utmaningar vad gäller att förse organisationen med rätt kompetens utan en strategisk
riktning för hur arbetet med kompetensförsörjning ska bedrivas. Det är viktigt att
fullmäktige fattar det formella beslutet om att det är denna plan som arbetet på
övergripande nivå samt i förvaltningarna ska utgå ifrån.
Beslutsunderlag

Strategisk plan för kompetensförsörjning 2017-2021
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen
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1. Inledning
Region Gotland har tre huvuduppdrag, det primärkommunala, det landstingskommunala
och det regionala utvecklingsuppdraget. De ekonomiska förutsättningarna som regionen
har de närmaste åren tillsammans med svårigheter inom kompetensförsörjningsområdet
innebär stora utmaningar. Regionen behöver attrahera och rekrytera nya medarbetare samt
satsa på kompetensutveckling för att utveckla och behålla nuvarande chefer och medarbetare. Inom ramen för regionens strategiska mål att vara en attraktiv arbetsgivare ställs höga
krav på samordnade metoder och rutiner för kompetensförsörjning. Att rekrytera, behålla
och utveckla rätt kompetenser kommer att bli ännu viktigare när Region Gotlands verksamheter utvecklas och rörligheten på arbetsmarknaden ökar. Följaktligen är kompetensförsörjning enligt koncernledningsgruppen ett prioriterat utvecklingsområde och kopplas
även samman till målområden i Region Gotlands styrmodell. Behov av aktiviteter inom
samtliga områden inom kompetensförsörjningsområdet finns och koncernledningsgruppen
har utsett följande fokusområden ledarskap, lönebildning, organisationskultur/stolthet,
arbetsmiljö och hälsa/sjuktal samt rekryteringsutmaningar.
Strategiska beslut som fattas i frågor om kompetensförsörjning eller brist på sådana
beslut påverkar organisationen i hög grad och under lång tid. Rätt kompetens är avgörande
för förmågan att uppnå goda resultat och för att organisationen ska utvecklas. Viktiga frågor är därför hur organisationen kan attrahera, rekrytera, engagera/utveckla/ behålla och
avveckla medarbetare genom ett medvetet, kontrollerat, uppföljande och systematiskt
kompetensförsörjningsarbete.
Faktorer som påverkar kompetensförsörjningen och val av strategi

1.1 Mål

RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Den övergripande kompetensförsörjningsplanen ska bidra till att Region Gotland lyckas
möta framtidens utmaningar genom att attrahera, rekrytera, utveckla/engagera/behålla och
avveckla medarbetare. Hur omvärld och framtid påverkar regionens behov av kompetens
ska också tydliggöras i planen. Vidare ska planen även utmana och styra kompetensförsörjningsarbetet i förvaltningarna med strategin att öka den interna rörligheten. På så vis kan
regionen även klara ledarförsörjningen i stor utsträckning med interna kandidater.
1.2

Syfte

Kompetensförsörjningsplanens syfte är att beskriva utmaningar och klargöra strategier för
att säkra kompetensbehovet på kort och lång sikt för att nå målet. Frågeställningar som
belyses är bland annat:
•
•

Vilken kompetens finns inom ”Region Gotland”? (nuläge)
Vilka förändringar står ”Region Gotland” inför? (utmaningar)
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•
•

Vilken kompetens behöver ”Region Gotland” för uppnå målen? (gap)
Vilka strategier har Region Gotland för att möta kompetensbehovet? (handling)

1.3 Kompetens som begrepp för Region Gotland

För att kunna kompetensförsörja en organisation behöver kompetensen kartläggas, kompetensmål bestämmas och på det sättet identifiera eventuellt kompetensgap. Kompetens
handlar inte bara om formell utbildning och roll utan också om färdigheter och attityd.
Kompetens omfattar även social kompetens, samt förmåga att utföra en viss uppgift och
hantera en viss situation. Kompetens beskrivs som: förmåga och vilja att utföra en uppgift
genom att tillämpa kunskap och färdigheter.
•
•
•
•

Förmåga – erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta kunskap och färdigheter
Vilja – attityd, engagemang, mod och ansvar
Kunskap – fakta och metoder – att veta
Färdigheter – kunna utföra i praktiken – att göra

1.4 Sammankoppling med de förvaltningsspecifika planerna

Varje förvaltning ska ha en förvaltningsspecifik kompetensförsörjningsplan som förankras
och beslutas av respektive nämnd. Region Gotlands strategiska kompetensförsörjningsplan
kompletterar dessa genom att utmana, lyfta, driva och ta fram strategier inom kompetensförsörjning för hela Region Gotland. Den strategiska planen för kompetensförsörjning är
styrande för förvaltningarna.
1.5 Uppföljning

RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Den övergripande strategiska planen för kompetensförsörjning vid Region Gotland ska
följas upp årligen och uppdateras vid behov eller minst vart fjärde år.
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2. Vilken kompetens finns inom Region Gotland?
Region Gotland har cirka 240 olika yrken vilka är fördelade på vård och omsorg 51,5 procent, utbildning, fritid och kultur 33 procent, koncernledning och administrativt stöd och
service 9 procent och samhällsbyggnad 6,5 procent.

I de förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplanerna beskrivs mer exakt vilken kompetens medarbetarna besitter. De förvaltningsspecifika planerna har även som mål att mer
ingående och grundläggande kartlägga vilka kompetenser som finns och till det koppla
eventuella kompetensbrister, som finns i nuläget och som påverkar förvaltningen och organisationen framåt.
Under de kommande fem åren har Region Gotland totalt ca 200 pensionsavgångar
per år. Flest pensionsavgångar återfinns inom vård och omsorg som under de kommande
fyra åren har totalt 473 medarbetare som går i pension. Nedanstående tabell visar pensionsavgångarna inom regionens olika verksamheter de närmaste fyra åren. Beräkningarna utgår
ifrån tillsvidareanställda födda 1952 samt att medarbetarna går i pension det år de fyller 65
år. Den genomsnittliga pensionsåldern ligger fortsatt relativt konstant runt 64.5 år där den
har pendlat mellan 64.4-64.8 de senaste fem åren (I riket är snittet lägre, 63 år). Medarbetare som går i pension behöver inte alltid återbesättas med en ny medarbetare. En behovsanalys behöver därför göras för att komma fram till hur kompetensöverföring ska ske.
2017

2018

2019

2020

2021

Vård och omsorg

72

82

108

107

104

Utbildning och fritid

31

54

48

50

77

Samhällsbyggnad
Koncernledning, administrativt stöd och
service

20

25

33

33

31

28

37

30

43

28

151

198

219

233

240

Region Gotland pensionsavgångar

RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Totalt
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3. Vilka förändringar står Region Gotland inför?
Upprepade prognoser och en långsiktig planering som tar hänsyn till förutsägelser, möjligheter och hot krävs för att klara de framtida utmaningarna som regionen står inför. Sådana
studier görs såväl i kommuner, landsting och i landets regioner. Bra framtidsprognoser är
avgörande för att de politiska besluten fattas på rätt grunder. Befolkningens åldersstruktur
har en stor betydelse både för kommunen och landstingens kostnader och intäkter. För
intäkterna är storleken på åldersgruppen 20-64 år särskilt betydelsefull. För att få en balans
mellan kostnader och intäkter är det viktigt att denna arbetande åldersgrupp är större än de
andra grupperna tillsammans.
Det har skett en förändring på Gotland där Region Gotland tidigare har varit den
enda utföraren av många välfärdstjänster men nu finns ett flertal andra privata utförare, till
exempel friskolor, vårdcentraler och äldreboenden. Behovet av att utföra tjänsterna kommer att bestå men det är inte alltid Region Gotland som är arbetsgivaren. Därför är det av
stor vikt att arbetsgivare på Gotland samarbetar över gränserna kring kompetensförsörjningsbehov.
3.1 Demografi

Sveriges befolkning ökar med ungefär en halv miljon människor mellan 2010 och 2019.
Endast 20 procent av befolkningsökningen är i arbetsför ålder. Övriga är barn eller äldre.
Detta kan jämföras med hur det sett ut historiskt. Mellan 1980 och 2005 var 70 procent av
befolkningsökningen i arbetsför ålder. Det är framförallt antalet äldre som ökar kraftigt
framöver. År 2029 kommer åldersgruppen 75–84 år att vara nästan 60 procent större än
idag. Människor behöver välfärdstjänster under livets alla skeden, men behovet är oftast
störst för dem som är yngre än 20 år och äldre än 75 år. Ju fler barn, ungdomar och äldre i
befolkningen, desto större krav ställs på välfärden. Till exempel är vård- och omsorgskostnaderna för en genomsnittlig 80-åring tre gånger högre än för en 50-åring. Stora delar av
dessa kostnader är personalkostnader. Behovet av skola och förskola ökar med fler barn
och unga i befolkningen, vilket också ökar personalbehovet i skolan under perioden.
Ovanstående kartläggning av demografin nationellt stämmer väl överens med demografin på Gotland, vilket även då påverkar hur Region Gotlands rekryteringsbehov ser ut i
nuläget och framåt.
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3.2 Befolkningsprognos Gotland

Ett av de uppsatta målen för Vision Gotland 2025 är att det ska finnas 65 000 bosatta och
folkbokförda invånare på Gotland år 2025. För att målet ska kunna uppnås behöver Gotland ha både inflyttning och att det föds fler barn. Gotlänningarna blir äldre och många
ungdomar lämnar ön, men totalt ökar antalet invånare. Kommunikationerna, färje- och
flygtrafiken är en viktig fråga i arbetet med att bli fler innevånare.
Ett ökat behov av vård och omsorg finns då fler blir äldre på Gotland. Formen av
omsorg är annan än förut då fler bor kvar hemma längre, t ex hemtjänst istället för äldreboende. Vårdtiden på lasarettet ska vara kort, vilket innebär en ökning av rehabilitering
både på korttidsboende och på hemsjukvård. Detta påverkar Region Gotlands behov av
hög och i vissa fall annan kompetens än idag inom vård och omsorg.
Som stöd i regionens planeringsarbete görs varje år beräkningar av den framtida
folkmängden på Gotland. Resultatet av beräkningarna ligger bland annat till grund för de
volymskattningar som görs inom olika verksamheter (Prognos 2017-2020):
• Framöver förväntas i genomsnitt 540 barn att födas per år. Att antal födda barn
förväntas fortsätta vara relativt högt, beror till viss del på att det stora antal kvinnor
som föddes under "baby-boom"-åren kring 1990 kommer i så kallad barnafödande
ålder.
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•
•
•
•
•

Antalet barn och unga till och med 18 år ökar något, vilket påverkar förskolans och
skolans verksamheter.
Antalet ungdomar 16-18 år, som återfinns till största del på gymnasiet, har minskat
under ett par år men förväntas ligga på en jämn nivå de närmaste åren.
Antalet ungdomar 19-24 år fortsätter minska under hela prognosperioden.
Antalet personer 65-79 år fortsätter öka. Även de över 80 år blir allt fler, särskilt
mot slutet av prognosperioden.
Antalet i åldern 19-64 år minskar. Det innebär att den så kallade försörjningsbördan
ökar för de som arbetar, både direkt som exempelvis föräldrar som försörjer sina
barn, men också indirekt genom att betala för gemensam välfärd via skatter.

Under prognosperioden 2017-2020 förväntas befolkningen på Gotland öka något. Folkmängden beräknas öka med 125 personer under kommande femårsperiod, från 58 096
invånare 31 december 2017 till 58 161 invånare den 31 december 2020. År 2026 beräknas
folkmängden vara 58 496.
3.3 Rörlighet som samhällstrend

Det som även påverkar vilka förändringar riket står inför är att rörligheten på arbetsmarknaden ökar, både geografiskt och mellan sektorer och enskilda arbetsgivare. Arbetsmarknadsområdena blir större i takt med att kommunikationerna förbättras. Även människors
inställning har förändrats där fler kan tänka sig att röra sig över större geografiska områden
och även att pendla i större omfattning. Rörligheten mellan arbetsgivare och sektorer ökar
där den generation som nu gör entré har vuxit upp med en stor grad av valfrihet och
kommer sannolikt att byta arbetsgivare betydligt oftare än tidigare generationer.
Möjligheterna till rörlighet på Gotland har ökat något då arbetsgivare ny- och återetablerat sig på ön. Även kommunikationerna till och från Gotland har under de senaste
åren förbättrats vilket möjliggjort att fler kan arbetspendla. Båda dessa möjligheter påverkar
Region Gotland som arbetsgivare.
3.4 Utbildning

Andelen ungdomar som läser vidare på högskola och universitet är lägre bland gotländska
ungdomar än riket i stort. Det beror dels på att traditionen att läsa vidare inte har funnits i
så hög grad på Gotland och att ungdomarna i de flesta fall behöver flytta till fastlandet.
Risken är stor att de som väljer att flytta för att studera på fastlandet stannar kvar efter avslutad utbildning och det visar sig tydligt i demografin. Efter etablering av Uppsala Universitet Campus Gotland har möjligheterna till vidareutbildning på ön ökat. Till exempel så finns
utbildning till lärare och sjuksköterska på Gotland, vilket är två av Region Gotlands bristyrken.
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3.5 Utveckling skapar effektivare arbetssätt och ger nya välfärdsjobb

Effektiviseringar och produktivitetsökningar är nödvändiga. Under de närmaste tio åren
läggs grunden för att klara den kraftiga ökning av äldre över 85 år som kommer att ske
efter 2020. Det förutsätter nytänkande, innovationer och utnyttjande av ny teknik. Det
pågår ett utvecklingsarbete för att åstadkomma en bättre och effektivare verksamhet. Hur
dessa förändringar kommer att påverka behovet av personal är inte lätt att beräkna eftersom det är svårt att förutse när och i vilka verksamheter produktivitetsökningar kommer
att ske.
Teknik- och IT-utveckling, nya kommunikationsmöjligheter, nya läkemedel och nya behandlingsmetoder innebär att kompetenskraven hela tiden förändras i de flesta av välfärds-
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sektorns verksamheter. Utvecklingen leder både till helt nya välfärdsjobb, ändrade arbetssätt och till att arbetsuppgifter omfördelas mellan yrkesgrupper.

4. Vilken kompetens behöver Region Gotland för att uppnå målen?
Det största rekryteringsbehovet nationellt sett återfinns i vården och omsorgen samt i förskolan och skolan. Dessa verksamheter svarar för mer än hälften av det totala rekryteringsbehovet, cirka 150 000 personer vardera. Det innebär att en tredjedel av medarbetarna i
skolan, förskolan och omsorgen kommer att vara nya 2022 jämfört med 2013. Näst störst
rekryteringshov i antal medarbetare har hälso- och sjukvården, där 89 000 personer beräknas behövas. Det innebär att mer än en tredjedel av medarbetarna (36 procent) kommer att
vara nya 2022 jämfört med 2013. Andelen nyanställda inom området service är ännu högre,
46 procent (Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden rapport från Sveriges Kommuner och
landsting 2015).
Ovanstående stämmer till stor del överens med vilka bristyrken som har identifierats
inom de ca 240 olika yrken som finns vid Region Gotland. Med bristyrken menas att det
inom dessa yrken är sämre tillgång på kompetens på kort- och lång sikt vilket gör att särskilda åtgärder och aktiviteter genomförs. Exempel på bristyrken inom en fem års-period är
förskollärare, ämneslärare, sjuksköterskor, läkare, socialsekreterare, utbildad omvårdspersonal, men även ingenjörer, bygglovshandläggare samt chefer på alla nivåer.
5. Vilka strategier har Region Gotland för att möta kompetensbehovet?
En rad aktiviteter görs idag för att möta den rekryteringsutmaning som finns inom regionens bristyrken samt den kompetensbrist som finns inom organisationen. Detta innebär att
det både finns utmaningar med att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens och att
befintliga medarbetare har rätt kompetens. De närmaste årens stora rekryteringsutmaningar
innebär betydande möjligheter. Kloka arbetsgivare ligger steget före och utvecklar nya arbetssätt som kommer både brukare och medarbetare till gagn. Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) har utarbetat nio stycken strategier för att möta framtidens kompetensförsörjningsutmaningar. De nio strategierna är att bredda rekryteringen, förlänga arbetslivet,
marknadsföra jobben, skapa engagemang, utnyttja tekniken, underlätta lönekarriär, låta fler
jobba mer, visa karriärmöjligheter och använda kompetens rätt. SKL beskriver att det inte
handlar om att välja en av strategierna. Arbetsgivare behöver använda en rad av åtgärder,
förhållningssätt och nytänkande som tillsammans påverkar rekryteringsbehoven och utvecklar kommuner och landsting till att bli än mer attraktiva arbetsplatser.
Region Gotlands kompetensförsörjningsstrategier tar avstamp i nedanstående modell där
även SKL´s nio strategier är inkluderade:
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5.1 Attrahera

Attrahera handlar om att proaktivt marknadsföra arbetsgivarvarumärket Region Gotland.
Detta genom att synliggöra de viktiga, meningsfulla och intressanta arbeten som finns samt
ha attraktiva anställningserbjudanden. För att stärka arbetsgivarvarumärket är en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess ett viktigt instrument för proaktiv marknadsföring. Region Gotland som arbetsgivare strävar efter att de sökande som inte får ett jobberbjudande återkommer vid framtida rekryteringar och även talar gott om regionens rekryteringsprocess
samt regionen som arbetsgivare.
Region Gotlands övergripande strategier för att attrahera nya medarbetare:









Stärka Region Gotlands arbetsgivarvarumärket inåt och utåt
Tydliggöra rekryteringsprocessen som bärare av arbetsgivarvarumärket
Erbjuda attraktiva anställningsvillkor
Marknadsföra jobben som ”Sveriges viktigaste jobb” för att locka fler till välfärdsjobben
Tillhandahålla utbildningsplatser såsom till exempel praktik och prao
Omvärldsbevaka den yngre generationens förväntningar och värderingar och hur organisationen kan attrahera dem
Stärka Region Gotlands organisationskultur där medarbetare ser och bekräftar
varandra samt känner stolthet över att arbeta inom regionen och rekommendera
andra till detsamma
Tydliggöra ledarskapets betydelse för att klara kompetensförsörjningsutmaningarna

RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

5.2 Rekrytera

Rekrytera handlar om att göra en professionell rekryteringsprocess där alla som är i kontakt
med Region Gotland som arbetsgivare blir behandlade lika, får en positiv upplevelse av
organisationskulturen och värderingarna. I anslutning till rekryteringsprocessen är det viktigt att ge nya medarbetare en bra introduktion så att det är säkerställt att krav, förväntningar och skyldigheter är kända. Målet för introduktionen är att, oavsett anställningsform och
anställningstid, ge medarbetaren som ska introduceras möjlighet att komma in i arbetsuppgifterna på ett bra sätt samt att ge kunskap om arbetsplatsen och Region Gotlands organisation i stort. Introduktionen ska även ge medarbetaren möjlighet att få utrymme att med
sin kompetens bidra till verksamhetsutveckling.
Jämställdhet, mångfald och integration ska genomsyra hela det personalstrategiska arbetet
med att attrahera och rekrytera nya medarbetare. Inriktningen innebär att alla nuvarande
och blivande medarbetare ska kunna välja att arbeta heltid, ha lika goda möjligheter till
kompetens- och karriärutveckling samt att Region Gotland ska arbeta för att motverka
osakliga löneskillnader.
Region Gotland är öns största arbetsgivare och det är viktigt att samarbeta med övriga
arbetsgivare för att stärka arbetsmarknadsregionen som helhet. Som arbetsgivare har regionen även som strategi att verka för att öns medborgare har den utbildning som efterfrågas. Samarbetet med Uppsala Universitet Campus Gotland är en framgångsfaktor och att verka
för att yrkesinriktade högskoleutbildningar förläggs till Gotland.
Region Gotlands strategier för att rekrytera nya medarbetare:
 Kompetensbaserad rekryteringsprocess i ständig utveckling
 Ta tillvara nyanländas kompetens
 Erbjuda attraktiva anställningsvillkor
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 Systematiskt arbeta med och synliggöra kompetensutvecklingsmöjligheter och interna
karriärvägar inom hela Region Gotland
 Samarbeta med Uppsala Universitet Campus Gotland för att säkra utbildningar
 Samarbeta med andra arbetsgivare på Gotland för att gemensamt stärka arbetsmarknadsregionen som helhet
 Samarbete med arbetsförmedlingen kring olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder
5.3 Engagera, utveckla och behålla

Här är begreppen utveckla och behålla sammanslaget samt begreppet engagera tillagt utifrån den ursprungliga kompetensförsörjningsprocessen ”ARUBA” (se bild på sidan 8).
För att öka engagemang och inflytande som gör att medarbetare vill stanna och utvecklas är strategin att ta tillvara på medarbetarnas kompetens i ännu större omfattning än
vad som görs idag. Det kan handla om att förflytta kompetens som inte tas tillvara idag
men som behöver tas tillvara på ett annat ställe i organisationen. Även att systematiskt arbeta med att använda kompetensen rätt; vem gör vad och på vilket sätt?
Region Gotlands strategi är att motivera medarbetare genom att skapa och tydliggöra
karriärmöjligheter och möjlighet till intern rörlighet. En tydligare bild av vad karriär innebär
i organisationen och fler typer av karriärtjänster ger medarbetarna chansen att utveckla
både sig själva och verksamheten.
Regionen behöver kunna erbjuda heltider där det finns oönskade deltider. Förlänga
tiden i arbetslivet genom att möjliggöra för medarbetare som vill arbeta längre än pensionsåldern och att aktivt arbeta med att ta tillvara på unga och oerfarna.
Det handlar även om att systematiskt arbeta med en god och hållbar arbetsmiljö, gott
ledarskap/medarbetarskap och god löneutveckling. Utvecklingsmöjligheterna gör organisationen till en attraktiv arbetsgivare gentemot nuvarande och potentiella medarbetare. För
att möta behovet av effektivare verksamhet med bättre kvalitet så behövs ökad digitaliseringen av välfärdstjänsterna.
Region Gotlands strategier för att engagera, utveckla och behålla medarbetare:

RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]















Vidareutveckla medarbetare till högre kompetens och till chefsuppdrag
Använda kompetensen rätt
Tydliggöra karriärmöjligheter inom hela Region Gotland
Utveckla möjligheten till intern rörlighet inom och mellan förvaltningarna
Ha strukturer för att hitta talanger internt
Utveckla regionens ledare till trygga, tydliga, engagerande, inspirerande och modiga
chefer
Aktivt arbeta med goda förutsättningar för ett hållbart ledarskap
Erbjuda attraktiva anställningsvillkor
Arbeta systematiskt för en god arbetsmiljö
Arbeta systematisk för en god lönebildning
Utveckla digitalisering av välfärdstjänsterna
Stärka Region Gotlands organisationskultur där medarbetare ser och bekräftar
varandra samt känner stolthet över att arbeta inom regionen och rekommendera
andra till detsamma
Stärka internkommunikationen som verktyg för att sprida kompetens och lära över
gränser
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5.4 Avveckla

Avveckla handlar om att Region Gotland planerar och förbereder inför att medarbetare av
olika orsaker väljer att lämna organisationen. En av orsakerna är pensionsavgångar och
dessa går att förutse och därför behöver organisationen sträva efter att successionsplanera
och växla kompetens till någon som utsetts i god tid att ta över rollen. Avgångssamtal är
också viktigt att genomföra med medarbetare som väljer att sluta i organisationen. Dessa
samtal ger verksamheten förslag på förbättringar.
Region Gotlands strategier för att avveckla medarbetare:

RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

 Systematisera avgångsprocessen
 Ha aktiviteter som stärker medarbetare att vara goda ambassadörer även när de slutat
 Bra strukturer för att systematisera kompetensöverföring
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Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2016/866
4 augusti 2017

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Framtida organisation kultur och fritid
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

Ansvaret för Region Gotlands ungdomsverksamhet flyttas från 2018-01-01
till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Verksamheten överförs med
befintlig budget och organisation på enhetsnivå. Avdelningschefsrollen
avvecklas och uppdraget går över till befintlig avdelningschef i mottagande
verksamhet.

•

Ansvaret för Region Gotlands kultur-, fritids- och biblioteksverksamhet
överförs från 2018-01-01 till regionstyrelsen. I samband med förändringen
avvecklas funktionerna: förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen,
avdelningschef bibliotek, avdelningschef fritid, avdelningschef
kultur/ungdom samt regional kulturstrateg. Därutöver avvecklas också
funktionerna ekonomichef, nämndsekreterare, kommunikatör och
kvalitetssamordnare.

•

Regionstyrelsen tillförs medel för att tillsätta funktionerna: avdelningschef
100%, strateg kultur och fritid 200% samt för att bemanna funktioner
motsvarande ekonomistöd 50%, kanslistöd 75%, kommunikatörstöd 50%.
Beslut om finansiering fattas i samband med budget inför 2018.

•

Ansvaret för budget- och skuldrådgivningen överförs med befintlig budget
från 2018-01-01 till regionstyrelsen. I samband med övergången upphör
ansvaret för konsumentvägledning och i fortsättningen hänvisas till befintlig
nationell stödfunktion.

•

Ansvaret för lotteriverksamhet överförs från 2018-01-01 till regionstyrelsen.
Verksamheten hanteras inom mottagande befintlig budget.

•

Ansvaret för bidrag/stöd till studieförbund överförs med befintlig budget per
2018-01-01 till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

•

Regionstyrelsen uppdras att ta fram ett fritidspolitiskt program och en
anläggningsstrategi för fritids-/idrottsanläggningar. Arbetet ska påbörjas
under 2017 och färdigställas under 2018.
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Bakgrund och sammanfattning

Vid regionfullmäktige 2017-06-29 fattades beslut att avveckla kultur- och
fritidsförvaltningen från 2017-12-31 samt att ge regionstyrelsen i uppdrag att
återkomma med detaljerna kring organisationstillhörighet framåt.
Kultur- och fritidsverksamheten är ett viktigt område för att tillsammans med övriga
verksamheter inom Region Gotland förstärka måluppfyllelsen enligt Vision Gotland
2025 och Region Gotlands styrkort. Direkt kan en koppling ses till perspektiv som
attraktionskraft, näringslivsutveckling, folkhälsa och integration.
Utvecklingen framåt präglas av flera stora frågor som också påverkar kultur- och
fritidsverksamheten framåt. Bland annat kan nämnas revideringen av den regionala
utvecklingsstrategin, avvecklingen och överföringen av Inspiration Gotland,
utvecklingen av ett långsiktigt hållbart serviceutbud och också den fortsatta nationella
utvecklingen av landets regioner.
En fördjupande analys har gjorts av områdena ungdomsverksamhet,
kulturverksamhet, biblioteksverksamhet, idrotts- och fritidsverksamhet,
bidragsverksamhet samt ärendehantering, kansli och stab.
En sammanfattning ger följande inspel:
• Det finns en rad identifierade, planerade och också pågående utvecklingsarbeten
med syfte att effektivisera och förbättra. Oavsett organisation måste stor vikt
läggas vid att inte tappa tempo och kraft i dessa arbeten.
• Ungdomsverksamheten och gymnasie-och vuxenverksamheten kan stärka
varandra på ett positivt sätt framåt.
• Såväl kultur- som fritidsfrågor har en viktig roll att fylla i den regionala
utvecklingen och i frågor som folkhälsa, attraktionskraft, tillväxt och serviceutbud.
• Dagens organisering inom kulturområdet (helheten regionalt/kommunalt) har
skapat otydligheter kring ansvar och mandat och upplevs också varit
resurskrävande administrativt.
• Att vara en regional organisation ger möjligheter att nyttja kompetenser och
resurser på andra sätt. Framåt bör regionala och primärkommunala frågor drivas
gemensamt för att få största möjliga genomslagskraft.
• Målgruppen för kultur- och fritidsverksamhet är den samma och det finns värden
för mottagarna i att hålla samman verksamheterna. Dock kräver detta en god
kunskap över verksamhetsgränserna.
• En tydlig strategisk och långsiktig målbild behövs för både kultur- och
fritidsfrågorna. Kulturplanen finns beslutad och gäller till 2020 men det
fritidspolitiska programmet är inte aktuellt.
• Biblioteksverksamheten har fördelar av att drivas tillsammans med
kulturverksamheten även om samarbetet rörande bibliotek också finns över flera
organisationsgränser i regionen.
• Det finns en kraft i att hålla samman resurser inom ett ansvarsområde, från
strategisk långsiktig planering till praktiskt genomförande.
• Stöd och bidragshanteringen har fortsatta möjligheter till samordning och
effektivisering framförallt kopplat till ökad digitalisering.
• Det finns en stor potential i att involvera och samarbeta mer med externa aktörer.
Speciellt lyfts kulturinstitutioner och idrottsrörelsen.
• Kultur- och fritidsfrågor är väldigt olika uppbyggda i den nationella styrningen.
Detta präglar arbetet in i den regionala verksamheten och organiseringen behöver
i möjligaste mån hantera och möjliggöra för en balansering lokalt.
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• Kultur- och fritid är verksamheter som inte är lagstyrda och svårmätbara i sin
utformning. Att visa på resultat och effekter av verksamheten är därför extra
viktigt, inte minst för politiker som ansvarar för skattemedel men även för de vi är
till för.
• Budget- och skuldrådgivningen är en lagstadgad verksamhet och har sedan en tid
haft utökat ansvar också för konsumentvägledning som är icke lagstadgad. Detta
har lett till en obalans i uppdrag och resurser och köer i rådgivningsuppdraget
Det är med grund i dessa inspel som förslaget till ny organisering har tagits fram.
Bedömning

Målet med den nya organisationen är att skapa ekonomisk effektivitet och också goda
förutsättningar till framtida utveckling.
Ungdomsverksamheten bedöms kunna ge större positiv effekt som del av gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden/utbildning- och arbetslivsförvaltningen. Tillsammans
med övriga verksamheter här ses möjligheter att utveckla arbetet kring högstadiets
och gymnasieskolans elever, unga nyanlända, Steget och Ungdomskraft. Efter en
övergång blir det av fortsatt vikt att driva gränsöverskridande utvecklingsarbeten med
tex biblioteken och idrottsrörelsen. Avdelningschefen för gymnasie- och
vuxenutbildningen ges framåt ett tydligt uppdrag att driva utvecklingen även för
ungdomsverksamheten tillsammans med de två enhetschefer som leder arbetet.
Sammantaget görs bedömningen att kultur-, fritids- och biblioteksverksamheten kan
bidra mer och få bättre förutsättningar genom att tillhöra regionstyrelsen. Med
utgångspunkt hos medborgarna och de som kultur- och fritidsverksamheten är till
för görs bedömningen att frågorna inte går att separera från varandra utan har ett
värde av att organiseras tillsammans. För att optimera möjligheterna till långsiktigt
utveckling och effektivisering behöver alla resurser med kompetens inom området
hållas samman. Strukturen byggs med förutsättningen att verksamheten har såväl
regionala som kommunala ansvar och det behöver framgå tydligt att ansvarig chef är
ansvarig för såväl process som linjeverksamhet. Förmågan till strategisk utveckling
behöver stärkas och samarbetet med externa parter förbättras. Med målet att skapa
en organisation som håller samman hela området, spänner över såväl regionala- som
kommunala perspektiv och också omfattar helheten från strategisk utveckling till
operativ vardag görs bedömningen att verksamheten bäst hålls samman som en egen
avdelning inom regionstyrelseförvaltningen. Här får kompetensområdet möjlighet att
utvecklas och kommer också närmare regionstyrelseförvaltningens avdelning för
regional utveckling med vilken många gemensamma frågor kommer att drivas för
framtiden.
Bedömningen görs att de verksamheter som omfattas av förändringen inte kan drivas
utan stöd i frågor som ekonomi, kansli och kommunikation. En samordning med
stödfunktionerna inom regionstyrelseförvaltningen är möjlig men med grund i att
dessa verksamheter också har stora krav på framtida kostnadssänkningar görs inte
bedömningen att detta nya ansvar kan tas över inom befintlig budget.
Det övergripande syftet med att förändra organisationen för kultur- och
fritidsförvaltningen och nämnden var att skapa minskade kostnader. Det
organisationsförslag som lämnas här bedöms ge en minskning av 4,25 årsanställda
vilket motsvarar minskade kostnader med ca 5 mnkr.
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Beslutsunderlag

Utredningen ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland”. Se kallelse
till regionstyrelsens sammanträde 2017-02-02, ärende 16.
Sammanfattning av remissvar från såväl nämnder/förvaltningar i Region Gotland
som externa parter. Se kallelse till regionstyrelsens sammanträde 2017-05-30, ärende
24 Bilaga 1.
Regionfullmäktige 2016-06-20 § 90, beslut att utreda alternativ och mer effektiv
organisation.
Regionfullmäktige 2017-06-19 § 93, beslut om avveckling av kultur- och
fritidsförvaltning och nämnd.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämnden samt förvaltningen
Regionstyrelseförvaltningen
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Bakgrund
Regionstyrelsen fick vid regionfullmäktige den 20 juni 2016 (RF §90) i uppdrag att
utreda en alternativ och mer ekonomiskt effektiv politiker- och förvaltningsorganisation
för kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland. På regiondirektörens uppdrag
genomfördes en utredning som resulterade i rapporten ”Framtida kultur- och
fritidsverksamhet i Region Gotland.” Utredningen rekommenderade att kultur och
fritidsnämnden samt förvaltningen ska läggas ner och integreras i andra befintliga
nämnder och förvaltningar.
Utredningen med sina förslag lades som underlag för en remiss till samtliga
förvaltningar och nämnder samt även externa aktörer. Remissvaren var generellt positiva
till inriktningen men visade också behov av ytterligare fördjupning inom ett antal
utpekade områden.
Den 30 maj beslutade regionstyrelsen (RS §135) att föreslå regionfullmäktige att
avveckla kultur- och fritidsförvaltningen samt nämnden per årsskiftet 2017/2018.
Samtidigt fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att arbeta fram fördjupade
beskrivningar och beslutsunderlag för framtida beslut i genomförandet.
Kultur- och fritidsnämnden fick vid samma tillfälle uppdraget att ta fram förslag på
ytterligare besparingar upp till 15 mnkr som är det krav på kostnadssänkningar som
åligger nämnden och förvaltningen för perioden 2017-2019.
Den 19 juni 2017 fattade regionfullmäktige (RF §93) beslut om att kultur- och
fritidsnämnden samt förvaltningen ska avvecklas från 2017-12-31.
Regionstyrelseförvaltningen fick uppdraget att till regionstyrelsen återkomma med
detaljerade förslag till organisationstillhörigheter för samtliga berörda verksamheter.
För att hantera uppdragen från såväl regionstyrelse som regionfullmäktige har ett
projekt för genomförande etablerats och det är inom ramen för projektet som detta
underlag arbetats fram.
Projektets arbete är genomfört med grund i:
• Utredningen ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland”
• Samtliga inkomna remissvar
• Dialog med samtliga berörda förvaltningar
• Dialog med Gotlands idrottsförbund
• Dialog med Gotlands kulturinstitutioner
• Dialog med fackliga organisationer

Mål för kultur- och fritidsverksamhet på Gotland
Vision Gotland 2025

Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar
tillväxt och fylld av livslust. Så lyder Gotlands gemensamma vision för år 2025 och är
också grunden i det regionala utvecklingsprogrammet.
I visionen beskrivs följande övergripande mål för Gotland 2025:
• 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.
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Region Gotlands styrmodell

För att säkra Regions Gotlands del i uppfyllelsen av visionen finns en styrmodell för den
regionala verksamheten. Styrmodellen har två perspektiv; samhälle och verksamhet och
beskriver hur regionen ska bidra till utvecklingen av det gotländska samhället och också
hur verksamheten ska bedrivas på ett effektivt sätt.
I samhällsperspektivet finns tre målområden; social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet
och ekologisk hållbarhet. De två första påverkas till största delen den verksamhet som
bedrivs inom kultur och fritidsområdet. Inom social hållbarhet finns också ett specifikt
mål att Gotland ska ha ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv.
Kultur- och fritidsverksamheten

Verksamheterna inom kultur- och fritidsområdet skall tillsammans med övriga
verksamheter inom Region Gotland bidra till att nå visionsmålen. Verksamheter som
bibliotek, idrottsanläggningar, stöd till kultur- och fritidsföreningar är en del i det
gemensamma samhällsbyggandet och bidrar därmed till att nå målen. Idag väljer
exempelvis människor bostadsort inte bara på grund av arbete utan även utifrån vad det
omgivande samhället har att erbjuda. Möjligheterna till ett rikt kultur- och fritidsliv
spelar en stor, ibland avgörande roll, i valet av bostadsort.
Småföretagandet inom kulturen är stort på Gotland. Det finns över 1000 personer
verksamma inom kulnäringarna. Idrotten sysselsätter över 100 årsanställda framför allt i
de föreningsdrivna anläggningarna. Föreningslivet och idrotten skapar också ytterligare
sysselsättningar genom event, tävlingar och möten som bidrar till över 120 000
gästnätter per år för öns företagare och hotellnäring.
Gotland har ett starkt varumärke både nationellt och internationellt. Bergman och
filmindustrin är ett exempel på hur kulturnäringen bidrar och NatWest Island games
inom idrottsområdet ett annat. Kultur- och fritidsverksamheten fungerar ofta som en
länk mellan aktörer som civilsamhället, näringslivet och den offentliga sektorn. Andra
exempel på hur verksamheterna förstärker och synliggör varumärket Gotland är arbetet
med att öka antalet besöksanledningar och därmed gästnätter på ön. Det sker genom
nätverk som idrottens ö där representanter från civilsamhället, näringslivet och regionen
finns med. Kultur- och fritidsverksamheten hyr ut logi i skolor och i samarbete med
ovan nämnda aktörer och skapar reseanledningar och event som t.ex. Crimetime,
Medeltida Jul eller digital utveckling med appar som ”Gotland Film”.
Gotlänningen mår idag inte bäst i landet eller har den bästa hälsan. Utmaningarna för
framtiden inom detta område är stora och det finns mycket att göra. Kultur- och
fritidsverksamheterna kan här på ett naturligt sätt knytas till och förstärka flera andra
verksamhetsområden inom regionen, bland annat stadsplanering, hälso- och sjukvård,
äldreomsorg och skola. Inte minst genom större samverkan med civilsamhället.
Kultur- och fritidsverksamheten inom Region Gotland ska stärka människor, utveckla
samhället och fördjupa demokratin. Det görs genom att tillhandahålla mötesplatser och
fylla dem med intressant innehåll. Bibliotek, badhus, idrottsanläggningar,
ungdomsgårdar, kulturverksamhet och att fördela stöd är kärnverksamheter.
Verksamhet uppmärksammas nästan dagligen i media och är en stor del i invånarnas
och besökarnas vardag, året runt, under hela livet.
Uppdraget är att inte bara ge människor vad de vill ha, utan också vad de behöver
utifrån politikens direktiv och den värdegrund som omfattar regionens verksamheter.
Verksamheterna sätter perspektiv på tillvaron genom kulturaktiviteter och upplevelser,
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medverkar till dialoger, skapar mötesplatser där mångfald och integration kan ske
naturligt utan att vara det primära målet. Kultur- och fritidsverksamheten stödjer
folkrörelser och föreningar vilka skapar mening och sammanhang för väldigt många och
där en demokratisk uppbyggnad sker som ligger till grund för ett tolerant och tryggt
samhälle.

Påverkansfaktorer
Utvecklingen och förändringen av kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland
sker i ett sammanhang där också andra faktorer påverkar möjligheter och vägval framåt.
De faktorer som speciellt bör lyftas fram och där kultur– och fritidsverksamheten är en
viktig del i arbetet framåt är:
• Revidering av den regionala utvecklingsstrategin.
Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, ska formulera och skapa en gemensam
målbild för Gotland med sikte på 2030. RUS syftar till att definiera de övergripande
målen, prioriteringarna och åtagandena. Den ska peka ut inriktningar och långsiktiga
mål, men inte gå in på hur det praktiskt ska gå till. Detaljerade mål och insatser
beskrivs i handlingsprogram och verksamhetsplaner. Genom en tydlig koppling till
Region Gotlands styrmodell skapas en samlad styrning av regionens egna
verksamheter mot de regionala målen. Den regionala utvecklingsstrategin ska vara
vägledande för andra strategier, program och insatser inom det regionala
tillväxtarbetet. Det gäller exempelvis: kulturplanen och det fritidspolitiska
programmet.
• Avveckling av Inspiration Gotland
Den 19 juni 2017 fattade regionfullmäktige beslut om att per årsskiftet 2017/2018
lägga över ansvaret för verksamheten i Inspiration Gotland AB till regionstyrelsen
och dess förvaltning. Under hösten skall en detaljerad plan tas fram för hur
överföringen ska genomföras och hur verksamhet och resurser kan bidra till en
optimering av det regionala tillväxtarbetet. Verksamheten omfattar delar som
platsvarumärkesarbete, turistbyrån, inflyttarbyrå, företagslots, Convention Bureau
och evenemangslots. Inom kultur- och fritidsområdet har samarbetet med
Inspiration Gotland bland annat gällt representationsstödet till idrottsföreningar,
utvecklandet av reseanledningar, stöd och utveckling av event och arrangemang,
idrottens- och kulturens ö och mycket mer. Framåt är det viktigt att samarbetet
bibehålls och fortsätter utvecklas för att minimera effekterna för de verksamheten är
till för trots förändrade organisationsformer för båda.
• Långsiktigt och hållbart serviceutbud
För att klara av kraven på sänkta kostnader som ligger för perioden framåt har
regionstyrelsen fattat beslut om att ta fram en strategi för ett långsiktigt och hållbart
serviceutbud på Gotland. Arbetet ska bedrivas i en helhet tillsammans med den
regionala utvecklingsstrategin. Ett samlat geografiskt grepp bedöms viktigt för att
säkerställa att Gotland ska vara attraktivt för boende, verksamhet och besök. Arbetet
behöver drivas i nära samarbete med berörda förvaltningar och också externa
aktörer. Då mycket av kultur- och fritidsverksamheten sker med stor geografisk
spridning och i samverkan med andra aktörer är det viktigt att en god samplanering
sker av vilken service som ska finnas var på ön.
• Fortsatt nationell utveckling av landets regioner
Region Gotlands arbete med kultur- och fritidsfrågor skulle påverkas stort av ett
eventuellt sammangående med Region Stockholm. Stockholms läns landsting ska
från och med 2019 ingå i kultursamverkansmodellen. Om även Gotland ska ingå i
det samarbetet måste politiska beslut fattas och arbetet med ett sammangående
påbörjas så snart som möjligt. Frågan bör noga bevakas från den som blir fortsatt
ansvarig för frågorna inom Region Gotland.
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Omvärldsspaning
Kultur och fritidsfrågorna i andra regioner och kommuner

Det finns inte idag någon annan region i Sverige som har samma uppdrag och
organisatoriska sammansättning som Gotland varför nationella jämförelser är svåra att
göra. Exempel från fastlandet måste ses i detta sammanhang.
Kultur- och fritidsverksamhet är organiserad på många olika sätt i Sverige. Nedan följer
en tabell med ett axplock av jämförbara kommuner. De är jämförbara utifrån
befolkningsmängd eller att de är en turistort.
Kommun

Folkmängd
(SCB 20160331)

Organisering av Kultur- och fritidsverksamhet (ej Regionala uppdraget
dvs KSM, distriktstöd etc)

Åre

10 763

Under Kommunledningskontoret

Norrtälje

58 759

En av 6 kontor i kommunen.
KFN 13+13, AU 5+5

Varberg

61 099

KFF, KFN – en av 10 nämnder (11 ledamöter och 5 ersättare)

Falun

57 151

KFF och KFN (11 ledamöter +9 ersättare)

Östersund

61 282

KFF och KFN

Motala

42 975

Under Bildningsförvaltningen ligger förskola, grundskola, särskola, fritid
(idrott), kultur, gymnasie- och vux.

Västervik

36 107

Under kommunstyrelsens förvaltning ligger Kulturenheten med ansvar för
bibliotek, kultur och fritidsgårdar. Under samma förvaltning ligger enheten för
samhällsbyggnad där fritid- och folkhälsofrågor hör hemma.

Regionala organisationer ser något annorlunda ut. I Region Uppsala är kulturen en egen
avdelning med en egen nämnd. I den avdelningen ingår även folkhögskolan, likaså i
Landstinget i Sörmland. I flera fall ligger kulturen ihop med bildning och arbetsmarknad
eller inom regional tillväxt. I Västra Götaland arbetar 53 000 inom VGR och där finns
kulturen i en egen förvaltning och egen politisk nämnd.
Sammanfattningsvis kan konstateras att Region Gotland måste kunna dra lärdom av
andra organisationers erfarenheter men ändå hitta sin egen optimala organisationsform
kopplat till det samlade uppdraget som landsting, kommun och region.
Att vara kommun och region i samma organisation

Region Gotlands ansvar beskrivs i gällande verksamhetsidé:
Region Gotland ska utifrån vårt ansvar som kommun, landsting och region leverera
kostnadseffektiv välfärd och rättssäker service med hög tillgänglighet, valfrihet och god
kvalitet till fast boende, besökare och näringsliv på Gotland. Region Gotland ska vara
drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Att ha detta samlade ansvar ger regionen unika möjligheter att samordna funktioner och
roller på ett sätt som andra organisationer inte kan. Inom den verksamhet som idag
bedrivs inom kultur- och fritidsförvaltningen återfinns uppdrag på både regional och
kommunal nivå.
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I ett nytt sätt att organisera verksamheten bör hänsyn tas till de unika möjligheter
Region Gotland har till samordning över dessa gränser. Tydligt är att chefsansvar
omfattar såväl regionala som kommunala uppdrag.

Resultat av fördjupande utredning kring kärnverksamhet
I olika arbetsgrupper har en fördjupning skett inom nedanstående områden. Här
presenteras en sammanfattning av de slutsatser som fördjupningarna gett. Avsnittet
avslutas med en sammanfattande bedömning kring helheten som sedan ligger till grund
för det efterföljande organisationsförslaget framåt.
Ungdomsverksamhet

Ungdomsgårdarna är en mötesplats som ska vara drogfri, politiskt obunden och en
tillgänglig miljö för alla ungdomar mellan 13 och 25 år. Verksamheten sker under ca 40
veckor om året, även under loven. Ungdomsgårdarna är till för att främja en positiv
livsstil och det huvudsakliga målet är att ge varje ungdom möjligheter till goda
uppväxtvillkor och vara ett stöd in i vuxenlivet.
Ungdomsverksamheten har en väl avgränsad målgrupp och drivs utifrån tydliga
måldokument. Verksamheten består av åtta ungdomsgårdar, inklusive ungkulturhuset
Fenix samt fritidsledare i fältverksamhet. Verksamheten har idag 35 medarbetare, två
enhetschefer och en avdelningschef (50%).
Att föra över ungdomsgårdarna till utbildning och arbetslivsförvaltningen förväntas
kunna ge en rad positiva effekter framåt. Framför allt lyfts perspektiv som samarbete
kring högstadiets och gymnasieskolans elever, unga nyanlända (integrationsenheten),
Steget (arbetsmarknadsenheten) och Ungdomskraft som riktar sig till unga som står
utanför gymnasium och arbetsmarknad. Dessutom ses möjligheter med en närmare
koppling till folkhögskolan med dess utbildning för socialpedagoger som är en av flera
möjliga utbildningar för en fritidsledare. Dessutom noteras att samarbete och långsiktig
planering kring aktiviteter i samband med skolavslutning och skolstart kan ske utifrån
målgruppernas behov. Ungdomsverksamheten är ingen stödverksamhet till annan
verksamhet utan ska tillsammans med andra aktörer samverka för att bygga det goda
samhället där ungdomars uppväxtvillkor är i fokus.
Det praktiska samarbetet är möjligt och positivt att påbörja under hösten även om den
faktiska organisationsförändringen inte genomförs förrän till årsskiftet.
I den tidigare utredningen lyftes också fram vikten av samarbete mellan
ungdomsverksamheten och biblioteken samt samverkan med idrottsrörelsen.
I utredningen förtydligades också att ungdomsverksamheten har en tydligare
verksamhetskoppling till utbildnings- och arbetslivsförvaltningens områden än till
regionstyrelseförvaltningen.
Verksamheten bedöms kunna föras över till utbildning och arbetslivsförvaltningen i
form av medarbetare och två enhetschefer. Avdelningschefsrollen finns i mottagande
organisation. Det administrativa stöd som enheterna erhållit fram till idag bedöms på
strategisk nivå kunna ges inom ramen för den nya förvaltningen men kommer också i
det operativa att kräva resurser från de regiongemensamma stödresurserna som
organiseras inom regionstyrelseförvaltningen.
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Kulturverksamhet

Region Gotland har varit med i kultursamverkansmodellen sedan 2011. Syftet är att öka
det regionala inflytandet i kulturfrågorna för att föra kulturen närmare medborgarna
utifrån de regionala behoven och regionalpolitiska prioriteringar. Staten har ett
övergripande strategiskt ansvar för den nationella kulturpolitiken och
samverkansmodellen skall ge bättre förutsättningar till samverkan mellan stat, landsting,
regioner, kommuner, civilsamhället och de professionella kulturskaparna.
De nationella kulturpolitiska målen säger att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande
och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i
kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets
utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
- främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina
skapande förmågor,
- främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
- främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
- främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
- särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
Det sammanfattade regionala och kommunala uppdraget för regionens kulturverksamhet är att bidra till de nationella kulturpolitiska målen utifrån en egen framtagen
kulturplan. Vidare är ansvaret att fördela statligt och regional stöd till fem regionala
kulturinstitutioner inom sju områden. Dessutom omfattas kvalitativ och kvantitativ
uppföljning och medverkan i nationella nätverk av olika slag. Uppdraget omfattar också
att främja den kultur som civilsamhället, fria professionella kulturutövare och andra
aktörer producerar för att skapa livskvalitet, folkhälsa, lärande, bildning och
meningsfullhet. Konkret handlar det om att hantera verksamhetsstöd, projektstöd,
kulturpris/stipendier, utvecklingsstöd, föreningsfrågor, arrangera dialogforum,
medverka i nätverk, regionens konsthantering, hantering av 1%-regeln vid offentlig
utsmyckning samt skapande skola.
Tidigare utvärdering av regionens arbete i kultursamverkansmodellen visade behov av
att stärka regionstyrelsens inflytande över arbetet och ett tydligare ägarskap för
kulturplanen.
Den övergripande kulturplanen beslutades 2016 med tidshorisont 2020. Arbetet med
implementering och genomförande har blivit eftersatt på grund av resursbrist och i
avvaktan på framtida organisering. En revidering av planen bör göras inför 2018.
Flera utvecklingsprojekt är dock i genomförandefas, bland annat Roma Kungsgård som
kulturmötesplats, Crimetime, kulturkluster i gamla kulturskolan, Bungemuseet och
Gotlands filmcenter och kulturhus i Fårösund.
Framtida utvecklingsarbeten är; byte av system för ansökningar, redovisning och
utbetalningar av stöd. Rörande systemet finns goda möjligheter att hitta
samverkansfördelar och ekonomiska vinster tillsammans med stödhanteringen inom
fritidsverksamheten.
Den fördjupande bilden visar att det idag finns svårigheter att hantera gränsdragningarna mellan det regionala och det primärkommunala kulturuppdraget med dagens sätt
att organisera verksamheten. Här märks tydligt att Region Gotland skiljer sig från andra
aktörer i landet då organisationen är den enda som har det kompletta ansvaret för
region, landsting och kommun i samma organisation. Det går att dra lärdomar av andra
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men är avgörande för effektivitet och kvalitet att Region Gotland nyttjar sina unika
möjligheter som en samlar regional verksamhet.
Tydligt framkommer att regionen fortsättningsvis inte bör skilja på regional och
primärkommunal kultur utan dessa bör organiseras tillsammans för att ge bästa
förutsättningar till utveckling och resursoptimering.
Uppfattningen är att konst och kultur kan bidra med större kraft i regionala
utvecklingsfrågor som hållbar tillväxt och varumärkesarbete. Uppfattningen är också
frågorna skulle få ökad tydlighet och kraft om de organiserades tillsammans med de
regionala utvecklingsfrågorna. En organisering kopplad till regionstyrelsen skulle också
ge möjligheter till ökad kunskap kring frågornas betydelse för helheten.
För den verksamhet som ska ta emot kulturverksamheten är det viktigt att förstå dess
förutsättningar. För medarbetarna innebär arbetet inom denna verksamhet ofta
oregelbundna arbetstider, många externa besök och relativt många resor.
I fördjupningsarbetet framkommer en uppfattning om att kultur- och fritidsverksamhet
har så stora olikheter att inget finns att vinna på att organiseras tillsammans. Det finns
en farhåga att kulturens frågor drunknar i fritidens mer operativa frågor samt att
bristande kunskap över gränserna kultur – fritid kan vara ett hinder.
Det finns dock i remissvaren tydliga inspel om att regionen bör organisera kultur- och
fritidsfrågorna samlat för att målgruppen för dem är de samma och det relativt ofta är
svårt att dra gränsen för vad som är det ena och det andra. För att kunna göra en
korrekt och rättvis prioritering av icke lagstadgad verksamhet är det av vikt att dessa
verksamheter hålls samman
För att kunna driva kulturfrågorna framåt görs bedömningen att framtida resurser
behövs i form av tydligt ansvarig chefsfunktion, strategfunktion och projektledare.
Oavsett organisationsform bedöms ett fortsatt behov av stöd kring frågor som kvalitet,
ekonomi och kommunikation samt kanslifunktioner.
Biblioteksverksamhet

Det finns idag flera utvecklade goda samarbeten mellan biblioteken och andra
verksamheter i regionen. Det gör att organiseringen av verksamheten kan ske på många
olika sätt som var och en skulle kunna ge fördelar av olika slag.
Biblioteksverksamheten lyder under bibliotekslagen. Här framgår att Region Gotland
har ett ansvar att driva samverkan också mellan olika biblioteksformer som
folkbibliotek, regional biblioteksverksamhet och skolbibliotek.
Länsbiblioteket är en strategisk utvecklingsresurs, riktad till biblioteksverksamhet, med
uppdrag att genom omvärldsbevakning, nätverkande och utvecklingsprojekt stärka
bibliotekspersonal kompetensmässigt. Länsbiblioteket ska också främja bibliotekens
samarbete, utveckling och kvalitet.
Kopplat till länsbiblioteket finns också en taltidning och bedömningen görs att denna
resurs skulle kunna få större utväxling om den samordnas med andra kommunikatörskompetenser i regionens verksamhet. Frågan får utredas ytterligare inom ramen för den
nya organisationen innan beslut fattas.
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Bilden är att biblioteksverksamheten har att vinna på att vara organiserad tillsammans
med övrig kulturverksamhet. Det framkommer också möjligheter till framtida
resursoptimeringar genom att klustra biblioteken på ett bättre sätt och ett sådant arbete
måste självklart fortsätta oavsett organisatorisk hemvist.
Biblioteken driver flera utvecklingsprojekt med förvaltningsövergripande teman.
Kraften i dessa projekt bedöms kunna bli starkare om verksamheten organiseras
regiongemensamt.
Biblioteken finns etablerade på många geografiska platser runt om på Gotland och
bedömningen är att de kan vara en värdefull resurs och utgöra en viktig del i det
fortsatta arbetet med det hållbara regionala serviceutbudet.
Verksamheten är relativt stor i ekonomi och antal medarbetare. Ett fortsatt stöd till
ansvariga chefer bedöms nödvändigt för att kunna upprätthålla kvaliteten men
organiseringen av stödet kan förändras för att motsvara ny organisatorisk placering.
Idrotts- och fritidsverksamhet

På nationell nivå lyder idrotts- och folkhälsofrågor under Socialdepartementet. I
regeringens proposition 2008/09:126 Statens stöd till idrotten, finns de nationella
idrottspolitiska målen. Idrottspolitikens tre grundstenar är:
1. att uppmuntra och ge möjligheter till barns, ungdomars och vuxnas motion och
idrott i syfte att främja en god folkhälsa.
2. att staten ska aktivt stödja en fri och självständig idrottsrörelse byggd på ideellt
engagemang, som bedriver en bred verksamhet, som värnar om god etik, som
ger lika förutsättningar för flickor och pojkar, kvinnor och män, som arbetar
aktivt för integration samt värnar om demokratisk utveckling och delaktighet.
3. idrottspolitikens tredje grundsten handlar om statens relation till den
kommersiella underhållningsidrotten, en idrott som skapar förströelse och glädje
för många idrottsintresserade människor och som har en stark tillväxtpotential
på arbetsmarknaden. Kommersiellt bedriven elitidrott har dock inte ansetts vara
berättigad att subventioneras med offentliga medel.
Syftet med statens stöd till idrotten är:
• att stödja verksamhet som bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse
och benägenhet för motion och idrott,
• att verksamhet bedrivs ur ett barnrättsperspektiv, bland annat genom att öka
barns och ungdomars inflytande över och ansvar för sitt idrottande,
• att göra det möjligt för alla människor att utöva idrott och motion,
• att bidra till att väcka ett livslångt intresse för motion och därmed främja en god
folkhälsa
• att ge flickor och pojkar respektive kvinnor och män lika förutsättningar att delta
i idrottsverksamhet,
• att främjar integration och god etik, och
• att aktivt motverka dopning inom idrotten
Statsbidrag får även stödja verksamhet som stärker idrottsutövares internationella
konkurrenskraft.
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Distriktsförbund – Gotlands idrottsförbund
Sveriges Riksidrottsförbunds(RF) regionala organisation består av 21 (2015)
distriktsidrottsförbund(DF). Distriktsindelningen följer i huvudsak landets länsgränser.
DF:s centrala uppgifter är att företräda den regionala idrotten gentemot kommuner och
landsting, ge operativt stöd till specialdistriktsidrottsförbund och föreningar samt
bedriva idrottspolitisk opinionsbildning inom den egna regionen. Vissa distrikt
samverkar även med landstingen i olika folkhälsoprojekt. DF har ett nära samarbete
med de regionala SISU-distrikten.
RF är satt "i myndighets ställe" och har statens uppdrag att fördela det statliga stödet till
såväl specialidrottsförbunden (SF) som till det lokala föreningslivet i form av statligt
lokalt aktivitetsstöd.
Fritids- och idrottsverksamhetens uppgift i Region Gotland är att med stöd och bidrag
möjliggöra ett fritidsutbud som är utvecklande och stimulerande såväl fysiskt, socialt och
kulturellt.
Fritidspolitiskt program
Kultur- och fritidsverksamheten utgår från det fritidspolitiska program (antaget av
kommunfullmäktige 2009-06-15) där det övergripande målet är:
”På Gotland ska alla ha tillgång till ett fritidsutbud som är utvecklande och stimulerande såväl fysiskt
som psykiskt, socialt och kulturellt. Fritidsområdet berör alla gotlänningar och besökare av olika slag.
En god upplevelse av fritidsutbudet stärker regionens attraktivitet och varumärket Gotland vilket
lockar hit barnfamiljer, studerande och företag och bidrar därmed till regionens utveckling och tillväxt.”
Verksamhetsidén för fritidspolitiken är att:
• skapa en balanserad geografisk spridning av aktiviteter och anläggningar i hela
regionen
• fördela resurser utifrån medborgarnas önskemål och behov så långt det är möjligt
• erbjuda en verksamhet som präglas av bredd, hög kvalité, tillgänglighet, idealitet och
öppenhet och som främjar ideellt arbete och engagemang
• ge alla barns och ungdomars situation särskild prioritet
• jämställdhet, jämlikhet, mångfald, delaktighet och folkhälsa ska genomsyra all
verksamhet
• stärka fritidssektorns roll och utnyttja denna i den regionala utvecklingen och
regionens tillväxt
• bidra till att skapa goda förutsättningar för ledarutveckling och ledarförsörjning
• medverka till att bostadsområden och närmiljöer utformas så att god livsmiljö och
folkhälsa främjas
• regelbundet genomföra brukarundersökningar och verksamhetsuppföljning
• utveckla dialog, mötesformer och samverkan med aktörer inom fritidssektorn
Detta sker genom att tillhandahålla lokaler och anläggningar, erbjuda mobila
anläggningar, bad- och simverksamhet, fördelning av kontantstöd, fördelning av driftsoch investeringsbidrag, rådgivning och dialog samt medverkan rörande infrastruktur och
organisationsstöd vid stora evenemang.
Verksamheten består av 24 tillsvidareanställda medarbetare och leds idag av en
enhetschef och en avdelningschef. Tidigare var det två enhetschefer men som ett led i
pågående kostnadssänkningar har en enhetschefstjänst dragits in.
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Tidigare utrednings förslag var att flytta fritidsavdelningen och dess verksamhet till
tekniska förvaltningen. En fördjupad dialog ger bedömningen att verksamheten då inte
har möjlighet att utvecklas på en strategisk nivå som bedöms nödvändig framåt för att
säkra verksamhetens bidrag i måluppfyllelsen kopplad till styrkortet. Även remissvaret
från Tekniska nämnden visar att ett övertagande av fritidsverksamheten skulle innebära
ett nytt och obeprövat uppdrag där förvaltningen inte har någon kompetens sedan
tidigare. Nämnden gjorde i svaret bedömningen att en övergång enligt utredarens förslag
skulle innebära risker för kvalitetsförsämringar särskilt i lednings och
verksamhetsutveckling. Man noterar också att rationaliserings- och samordningsvinster
rörande anläggningars drift och skötsel skulle vara minimala då detta arbete redan görs
av tekniska förvaltningen.
Det fritidspolitiska programmet antogs 2009 och har inte reviderats sedan dess. Den
strategiska riktningen och styrningen inom området upplevs idag vara otillräcklig.
Programmet har en viktig roll och behöver uppdateras. För att ge kraft i arbetet med
såväl framtagande som genomförande och uppföljning görs bedömningen att
verksamheten bör förstärkas med en strategisk resurs med ansvar för utvecklingsfrågor
inom området.
För att nå kraft i utvecklingsarbete och möjliga effektiviseringar framåt bedöms det
viktigt att låta all kompetens kring fritids- och idrottsfrågorna vara samlade och omfatta
hela bredden från strategisk riktning och utveckling till operativ verksamhet.
Den fördjupade dialogen synliggör också ett antal områden som är möjliga att
effektivisera ytterligare som ett led i att nå kraven på kostnadssänkningar framåt.
Synergier bedöms bland annat kunna göras mellan vaktmästerifunktionen inom fritid
och vaktmästeriet inom regionstyrelseförvaltningen.
Viktiga utvecklingsområden som lyfts fram är förenklad och förtydligad
hallfördelningsprocess samt inventering och utvärdering av kontantstödet.
Viktigt är också ett fortsatt utvecklande samarbete med tekniska förvaltningen. Tidigare
utredning visar på möjligheter till förbättringar och dessa bör genomföras även om
organisationstillhörigheten inte är den samma.
En tydlig framgångsfaktor är också dialogen och samarbetet med externa aktörer. Här
finns ett stort intresse för ökad samverkan med regionen och också vilja att ta ett större
ansvar vilket behöver mötas upp av den regionala organisationen både i det dagliga
arbetet och i det mer strategiskt långsiktiga övergripande arbetet.
Under våren hölls ett möte mellan idrottsrörelsen på Gotland tillsammans med
regiondirektören, dåvarande förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen,
förvaltningschef och strateg från regionstyrelseförvaltningen samt kultur- och
fritidsnämndens ordförande. I dialog framkom en rad möjliga gemensamma
utvecklingsområden som ger möjligheter till stärkt samverkan framåt. Bland annat lyftes
idrottens del i regionala utvecklingsstrategin, strategi för idrottsanläggningar, tydliga
kontaktvägar, kunskapen kring fritid/idrott hos tjänstemän och politiker, utveckling av
folkrörelsen och det ideella ledarskap, idrottens del i evenemang samt fritids- och
idrottens tydliga del i att skapa folkhälsa. Denna dialog bör fortsätta för att kunna leda
till mer konkret beskrivna samarbetsformer framåt.
Fritids- och idrottsverksamheten bedöms kunna föras över till ny förvaltning i form av
medarbetare och en enhetschef. Dock bedöms en förstärkning behövas för strategiska
utvecklingsfrågor. Verksamheten bedöms inte kunna drivas utan administrativt stöd
med mindre än att arbetsmiljöproblem uppstår på sikt. De administrativa stöd som
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verksamheten idag erhåller från förvaltningens egna stödfunktioner bedöms behövas
även i ny organisation även om organiseringen kan vara en helt annan.
En organisering tillsammans med kulturverksamheten bedöms underlätta för att kunna
följa framtida kostnadssänkningar i enlighet med inriktningen 15 miljoner kr för
perioden 2017-2019.
Bidragsverksamhet/stödverksamhet

Stödverksamhet förekommer inom såväl kultur- som fritidsområdet men med olika
karaktär. Olikheterna i tidigare arbetssätt och organisationskulturer har fram till idag
gjort det svårt att hitta och utnyttja synergier och effektivitetsvinster med samordning.
Ur ett brukarperspektiv är dock likvärdiga bedömningar viktiga och samordning därmed
avgörande. Ett nytt gemensamt digitalt system ger nya möjligheter för förbättringar.
När det gäller fritids- och idrottsverksamheten upplevs den idag sakna en mer långsiktig
strategisk inriktning vilket gör att stödhanteringen fått en mer kvalitativ karaktär.
Inom kulturområdet bedöms hanteringen mer ha en långsiktig och kvalitativ prägling.
Den mer långsiktiga inriktningen som skapar förutsättningar och ramar för fördelning
av stöd och bidrag bedöms vara en avgörande framgångsfaktor för båda områdena
framåt.
Inom fritidsområdet bör bokning, bidrag och anläggningsfrågor hänga samman för att
ge en helhetsförståelse som också ge bättre förutsättningar att nå uppsatta mål. Det är
också viktigt med en tydlig koppling mellan olika funktioner för att kunna erbjuda
externa parter en tydlig kontaktväg in till Regionen.
I fördjupningsarbetet framkommer också att sökande av bidrag inom fritidsområdet inte
önskar faktiska möten med handläggare men gärna ser enkla kontaktvägar på telefon
och web och därmed också ser behov av goda öppettider via telefon och mail.
För stöd inom kulturområdet krävs ofta fysiska möten för handläggningen. Regionens
medarbetare finns också ofta med i genomförande och uppföljning.
Den tidigare utredningen antydde stora möjligheter till samordning av stödverksamhet
mellan kultur- och fritidsområdet och regional utveckling. En genomlysning visar att
stödhanteringen som idag sker inom regionstyrelseförvaltningens avdelning regional
utveckling hanterar helt andra former av stöd och bidrag. Regional utveckling hanterar
medel för regionala tillväxtåtgärder för sysselsättning, tillväxt och näringsliv och
bedömningen är att skillnaderna är allt för stora för att direkt kunna hitta
samordningsvinster. Ett lärande över gränserna mellan denna bidragshantering och den
inom kultur- och fritidsområdet bör dock utvecklas för att i framtiden eventuellt kunna
identifiera möjliga samarbetsformer. Viktigt är också att utveckla samarbetet mellan
samtliga inblandade i stödhanteringen för att maximalt underlätta tydligheten för de
sökande. I tidigare underlag framstod att det redan finns ett handläggningssystem för
stöd inom avdelningen regional utveckling. Detta stämmer inte och de system som finns
i övrigt är inte tillämpliga.
För att renodla hanteringen av stöd och också föra samman kompetensen kring
frågeområden och organisationer på ett bättre sätt ses det som en möjlighet att lyfta ur
bidragshanteringen för studieförbund och sociala föreningar.
Bidragshanteringen för studieförbund har en naturlig koppling till verksamheten inom
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde och hanteringen av bidrag till
sociala företag ses dra fördelar av att hanteras inom ramen för socialnämndens ansvar.
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Det förstnämnda ses möjligt att föreslå redan nu medan ytterligare fördjupning krävs i
dialog med socialnämnden innan en sådan förändring kan genomföras.
Sammantaget ger fördjupningsarbetet en bild av att det inom området stöd och
bidragshantering finns utrymme för både effektivisering och kvalitetshöjningar.
Digitaliseringen ses som en avgörande faktor i detta arbete.
Sammanfattande bedömning

I de underlag som finns rörande framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region
Gotland i form av utredning, remissvar och fördjupningar framträder ett antal
huvudinriktningar som ligger till grund för det kommande förslaget till framtida
organisering.
Sammanfattningsvis grundar sig förslaget på följande:
•

Att omorganisera har inget egenvärde, kompetenser i nuvarande organisation
behöver tas tillvara och utnyttjas optimalt. Utgångspunkten måste alltid vara
värde för de vi är till för.

•

Det finns en rad identifierade, planerade och också pågående utvecklingsarbeten
med syfte att effektivisera och förbättra. Oavsett organisation måste stor vikt
läggas vid att inte tappa tempo och kraft i dessa arbeten.
Ungdomsverksamheten och gymnasie-vuxenverksamheten bedöms kunna stärka
varandra på ett positivt sätt framåt.

•

•

Såväl kultur- som fritidsfrågor har en viktig roll att fylla i den regionala
utvecklingen och i frågor som folkhälsa, attraktionskraft, tillväxt och
serviceutbud.

•

Dagens organisering inom kulturområdet (helheten regionalt/kommunalt) har
skapat otydligheter kring ansvar och mandat och bedöms också varit
resurskrävande administrativt.

•

Att vara en regional organisation ger möjligheter att nyttja kompetenser och
resurser på andra sätt. Framåt bör regionala och primärkommunala kultur- och
fritidsfrågor drivas gemensamt för att få största möjliga genomslagskraft.

•

Målgruppen för kultur- och fritidsverksamhet är den samma och det finns
värden för mottagarna i att hålla samman verksamheterna. Dock kräver detta en
god kunskap över verksamhetsgränserna.

•

En tydlig strategisk och långsiktig målbild behövs för både kultur- och
fritidsfrågorna. Kulturplanen finns beslutad och gäller till 2020 men det
fritidspolitiska programmet är inte aktuellt.

•

Biblioteksverksamheten har fördelar av att drivas tillsammans med
kulturverksamheten även om samarbetet rörande bibliotek också finns över flera
organisationsgränser i regionen.

•

Det finns en kraft i att hålla samman resurser inom ett ansvarsområde, från
strategisk långsiktig planering till praktiskt genomförande.

•

Stöd och bidragshanteringen har fortsatta möjligheter till samordning och
effektivisering framförallt kopplat till ökad digitalisering.

•

Det finns en stor potential i att involvera och samarbeta mer med externa
aktörer. Speciellt lyfts kulturinstitutioner och idrottsrörelsen.
Kultur och fritidsfrågor är väldigt olika uppbyggda i den nationella styrningen.
Detta präglar arbetet in i den regionala verksamheten och organiseringen
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behöver i möjligaste mån hantera och möjliggöra för en balansering lokalt.
En förtydligande bild av styrning och ekonomiska flöden inom kultur och idrott finns som
bilaga 1.
•

Kultur- och fritid är verksamheter som inte är lagstyrda och svårmätbara i sin
utformning. Att visa på resultat och effekter av verksamheten är därför extra
viktigt, inte minst för politiker som ansvarar för skattemedel men även för de vi
är till för.

Förslag till ny organisering
Ungdomsverksamheten till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ungdomsverksamheten föreslås föras över till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
och där inordnas som en enhet i avdelningen för gymnasie- och vuxenutbildningen
inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, som etablerades 1 januari 2016, har ett samlat
ansvar för förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, kulturskola,
folkhögskola, science center, mottagande och integration av nyanlända,
arbetsmarknadsinsatser samt vuxenutbildning.
Förändringen genomförs 1 januari 2018, men påbörjas i praktiken under hösten 2017
med deltagande planering av detaljorganisation samt verksamhetsplanering inför 2018.
Detta för att så snart som möjligt uppnå önskade synergieffekter.
Verksamhetsförflyttningen i system och budget genomförs per årsskiftet.
Kultur- och fritidsverksamhet till regionstyrelsen

Den övergripande bedömningen är att kulturverksamheten, biblioteksverksamheten
samt fritidsverksamheten kan få större betydelse för regionen och större värde för
medborgarna om ansvaret flyttas till regionstyrelsen och regionstyrelseförvaltningen.
Utredningen, remisserna och fördjupningarna har dock gett en rad insikter och
kunskaper som gör att verksamheten inte lyfts in som den är utan roller och ansvar
förändras för att skapa bästa möjliga förutsättningar till såväl effektivisering som
långsiktig utveckling.
För att förtydliga ansvar och roller och också skapa mest optimala resursutnyttjande
förtydligas att chefsrollerna i den nya organisationen har ett helhetsansvar för frågorna
oavsett om de är av regional eller primärkommunal karaktär.
Regionstyrelseförvaltningen har idag ansvar för:
- Strategisk planering och ärendeberedning
- Regional utveckling
- Koncernstyrning och koncernsamordning
- Internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar
- Kanslier för patientnämnd, överförmyndarnämnd och valnämnd
Förvaltningen är indelad i sju avdelningar som var och en har ett helhetsansvar för
styrning, stöd och service och därmed både process och resurser. Förvaltningen
etablerades 1 januari 2017 med syfte att stärka ledning och styrning, förtydliga och
effektivisera stödfunktioner, minska administration, förbättra arbetet kring regional
utveckling, stärka koncernkänslan men också skapa en ökad kvalitet i den inre
förvaltningens arbete och förutsättningar för medarbetare och chefer. Det är i den
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strukturen och organisationskulturen som de nya verksamhetsområdena kultur och fritid
ska organiseras på bästa sätt.
Med förslaget till organisering är syftet att skapa kraft i såväl den strategiska riktningen
som i den dagliga operativa verksamheten. Området kultur- och fritid är ett
kompetensområde som blir starkare genom att hållas samman. Det enligt samma logik
som regionen valt att hålla samman andra kompetensområden som till exempel HR,
kvalitet & digitalisering samt ekonomi och måltid. Därutöver behövs alltid tvärgående
samarbeten med andra funktioner. Detta passar väl in i de kännetecken som sedan
tidigare lagts fast för regionstyrelseförvaltningen:
- Helhet före del
- Samarbete över gränser
- Kompetens och ledarskap
- Effektivitet och kvalitet
Förslaget är att bilda en ny avdelning inom regionstyrelseförvaltningen.
Avdelningen kultur- och fritid.
En avdelningschef tillsätts och är regionens kultur- och fritidschef. Avdelningschefen
har huvudansvaret för såväl kultur- som fritidsfrågorna i regionen och är en viktig länk
till externa samarbetspartners inom båda områdena och också in mot regionens övriga
förvaltningar och regionstyrelseförvaltningens övriga avdelningar med tyngdpunkt på
regional utveckling.
Kravprofil för avdelningschefsrollen inom regionstyrelseförvaltningen finns som bilaga 2.
Enligt tidigare beslutad struktur ansvarar en avdelning inom regionstyrelseförvaltningen
för att inom sitt område leda, styra och samordna genom att strategiskt planera, initiera
och genomföra utvecklingsinsatser, ge stöd och utbildning, följa upp och analysera
utvecklingen samt i förekommande fall erbjuda service.
Detta innebär bland annat att:
- leda såväl processer som linjeorganisation, projekt, interna och externa nätverk
samt systemstöd och systemförvaltning inom objektet.
- ta fram, förankra och implementera styrdokument, policys och riktlinjer inom
det egna området.
- följa upp att frågorna drivs effektivt och ger ett resultat som lever upp till målen.
- säkra koordinering med övriga funktioner inom såväl den egna förvaltningen
som i koncernen
Denna beskrivning kommer att gälla även för den nya avdelningen Kultur och fritid.
Avdelningschefen har till sitt stöd en linjeorganisation med tre enheter ledda av
enhetschefer. Enheterna syftar till att leda såväl operativ verksamhet som långsiktig
utveckling. Varje enhetschef har uppdraget att tillsammans med avdelningschefen och
övriga enhetschefer arbeta med frågor som verksamhetsplanering, budgetering,
kompetensplanering och arbetsmiljö. Det direkta chefsansvaret över medarbetare lägger
stort ansvar på enhetschefen i frågor som medarbetarutveckling, lönesättning,
arbetsmiljö och arbetsförutsättningar. Uppdraget kan också innebära ansvar för tex
processer, projekt, systemstöd och nätverksrelationer. Detta efter planering inom
avdelningen och i dialog med avdelningschefen.
Det övergripande strategiska arbetet leds av avdelningschefen tillsammans med två
strateger med inriktning kultur- och fritid. Dessa strategroller är nya till sin utformning
jämfört med tidigare. Direkt underställda avdelningschefen läggs också ett fåtal tjänster
av mer utvecklande/samordnande karaktär.
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Enheterna som föreslås är:
Fritid
med ansvar för bad, anläggning och föreningsservice
Almedalsbiblioteket
med ansvar för Almedalsbiblioteket i samarbete med
Uppsala Universitet
Bibliotek
med ansvar för övriga bibliotek och också gemensam
biblioteksutveckling utifrån länsbiblioteksuppdraget.
Enheten Fritid föreslås bestå av följande resurser:
 Badpersonal
 Vaktmästare
 Administration
 Fastighetsskötare
Enheten byggs upp av de medarbetare som idag finns inom nuvarande kultur- och
fritidsförvaltningens avdelning Fritid. Totalt omfattas ca 24 medarbetare.
Enheten leds av en Enhetschef fritid.
Enheten Almedalsbiblioteket föreslås bestå av följande resurser:
 Bibliotekarier
 Biblioteksassistenter
 Administratör
 Handläggare
 Vaktmästare
Enheten överförs i befintligt skick och består av samma medarbetare som idag. Totalt
omfattas ca 25 medarbetare.
Enheten leds av en Enhetschef bibliotek.
Enheten Bibliotek föreslås kompletteras med utvecklingsfunktioner kopplade till
länsbiblioteksuppdraget:
Enheten kommer då bestå av följande resurser:
 Biblioteksutvecklare
 Bibliotekarier
 Biblioteksassistenter
 Taltidningsredaktör
 Administratör
 Vaktmästare
Enheten överförs i befintligt skick och kompletteras enligt ovan. Totalt omfattas ca 30
medarbetare. Enheten leds av en Enhetschef bibliotek.
Direkt underställd avdelningschefen samlas följande resurser:
 Två strateger med inriktning kultur och fritid, 100% + 100% Nya roller
Har huvudansvar för kulturplanens framtagande, genomförande och uppföljning
samt fritidspolitiska programmets framtagande, genomförande och uppföljning.
Förslag till rollbeskrivning se bilaga 3.
 Kulturutvecklare med ansvar för bland annat utvecklingsprojekt och
bidragshandläggning, 100%
 Kultursamordnare/konsthandläggare, 100%
 Danskonsulent, 50%
 Film på Gotland:
o Verksamhetsledare, 100%
o Samordnare ungas filmskapande, 50%
o Projektledare teknik, fortbildning och visningsfrågor, 50%
Totalt omfattas 8 medarbetare.
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Bidragsverksamhet till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

För att förtydliga bidrags-/stödverksamheten föreslås att ansvaret för bidrag till
studieförbund lyfts in till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
En närmare analys krävs för att identifiera i detalj vilka bidrag som omfattas.
Bedömningen görs att det handlar om en förflyttning av ansvar och ekonomiska medel,
inte personella resurser. Om en besparing kan göras i personella resurser på sikt är detta
ett ansvar inom ramen för regionstyrelseförvaltningens kommande organisation.
Ärendehantering, kansli och stab till regionstyrelsen

En genomlysning av ärendehanteringen samt kansli- och stabstöd för verksamheterna
som omfattas av föreslagen organisationsförändring visar att en så stor neddragning
som initialt föreslogs i utredningen inte är möjlig att genomföra med bibehållen kvalitet.
Kanslistödet i verksamheten idag består i huvudsak av registrering och
nämndadministration samt stöd till handläggare. Majoriteten av de ärenden som
hanteras är bidragsärenden. Den totala mängden handlingar uppgår till ca 1700.
Ärendehanteringen är framför allt kopplad till kultur- och fritidsfrågorna som här
föreslås flyttas till regionstyrelseförvaltningen varför argumentationen nedan syftar till
den förvaltningen och inte utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som bedöms kunna
hantera eventuell ärendehantering relaterad till ungdomsverksamheten inom ramen för
befintlig organisation.
Registreringen av ärenden/handlingar föreslås framåt hanteras av registraturen inom
regionstyrelseförvaltningen. Nämndsekreterarstödet föreslås hanteras av
regionstyrelseförvaltningens kansli. Båda funktionerna är idag hårt belastade och
bedöms inte kunna klara ytterligare åtaganden i den omfattning som det skulle innebära
att ta över hela hanteringen rörande kultur- och fritid.
Bedömningen är att registraturen behöver en förstärkning med motsvarande 0,5 tjänst
och kansliet med motsvarande 0,25 tjänst.
Stabstödet omfattar frågor som HR, ekonomi och kommunikation. Även här görs
bedömningen att det stöd som finns inom kultur- och fritidsförvaltningen idag inte kan
erbjudas från regionstyrelseförvaltningens stödfunktioner inom nuvarande budgetram.
Redan idag ligger också ett omfattande krav på kostnadssänkningar på stödfunktionerna
inom regionstyrelseförvaltningen.
Ekonomistödfunktionen inom kultur- och fritidsförvaltningen omfattar uppgifter på
såväl ekonomichefsnivå som controllernivå och assistentnivå. Dessutom hanteras
lotteritillstånd och projektredovisningar. Arbetsuppgifterna bedöms kunna hanteras med
viss effektivisering inom ramen för regionstyrelseförvaltningens avdelning ekonomi men
fördelat på enheterna ekonomi & upphandling och ekonomiservice.
Förslag är att ekonomiskt förstärka ekonomiavdelningen på regionstyrelseförvaltningen
med 0,5 tjänst.
Kultur- och fritidsförvaltningen har idag ingen egen resurs för HR-stöd utan köper den
ifrån regionstyrelseförvaltningen. Då HR-stödet idag är en anslagsfinansierad
verksamhet som riktar sig till hela regionen föreslås här att den summa som kultur- och
fritidsförvaltningen avsatt förs över till anslaget till regionstyrelseförvaltningen. Detta då
HR-stödet bedöms behövas i motsvarande grad även i framtida organisation.
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I kultur- och fritidsförvaltningen har arbetet med kommunikation varit prioriterat och
en framgångsfaktor. Många frågor som hanteras är av publik karaktär och
mediabevakningen aktiv. I fördjupningen görs bedömningen att mottagande
förvaltningar behöver fortsätta att hantera kommunikationen på ett bra sätt för att inte
tappa i kvalitet. Utbildning och arbetslivsförvaltningen gör bedömningen att man kan
hantera de kommunikativa uppgifter som tillkommer inom ramen för befintliga resurser
men att stöd kan behövas också från regionstyrelseförvaltningen i specifika fall.
För kultur- och fritidsfrågorna görs bedömningen att en förstärkning av
kommunikationsresurser inom regionstyrelseförvaltningen behövs för att kunna stödja
på ett optimalt sätt. Den interna kommunikationen bedöms kunna hanteras inom
budgetramen för befintliga resurser men den externa föreslås förstärkas med 0,5 tjänst.
Budget- och skuldrådgivning samt konsumentvägledning

Idag utförs budet- och skuldrådgivning av regionstyrelseförvaltningen på uppdrag av
kultur- och fritidsförvaltningen. Region Gotland har enligt 2§ Skuldsaneringslagen en
skyldighet att ge råd och anvisningar i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer.
Konsumentverkets rekommendation är att det inte ska vara mer än fyra veckors
väntetid.
Sedan 2015 har uppdraget i tjänsten också omfattat konsumentvägledning.
Konsumentvägledning är en icke lagstadgad verksamhet.
En genomlysning visar tiden som åtgår till konsumentvägledning gör att kötiderna till
budget- och skuldrådgivningen ökat. Den funktion som skall erbjuda tjänsten är hårt
belastad och arbetsmiljön inte tillfredsställande då resursen inte räcker till för att utföra
det utökade uppdraget.
Sedan 2015 finns en nationell upplysningstjänst riktad till konsumenter. Här ges stöd via
telefon, chatt, mail eller information direkt på websidan. Tjänsten erbjuds av
konsumentverket. Se: http://www.hallakonsument.se/
I samband med nu gällande organisationsförändring föreslås att ansvaret för budgetoch skuldrådgivning övergår från kultur- och fritidsnämnden till regionstyrelsen.
Den medarbetare som idag hanterar uppdraget ligger kvar enligt dagens organisering
inom regionstyrelseförvaltningens avdelning kommunikation. Samtidigt föreslås att
ansvaret för konsumentvägledning avvecklas och att region Gotland fortsättningsvis
hänvisar medborgare till den nationella upplysningstjänsten. För att kunna göra detta på
ett bra sätt informeras och utbildas också regionupplysningen om förändringen så att de
kan lotsa medborgarna med kvalitet.
Lotteritillstånd

Myndighetsutövningen i hantering av tillstånd enligt Lotterilagen hanteras idag av
kultur- och fritidsförvaltningen. Hanteringen är minimal och kräver mycket lite resurser.
Idag hanteras ärendena av förvaltningens ekonomichef.
Förslaget är att lotteritillståndsansvaret flyttas över till regionstyrelseförvaltningen och
läggs till uppdraget för ekonomiavdelningen att hantera inom ordinarie ram.
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Medarbetarkonsekvenser
Konsekvenser i antal medarbetare

Den föreslagna organisationsförändringen ovan ger en rad medarbetarrelaterade
konsekvenser.
Funktioner som upphör:
Förvaltningschef
Avdelningschef fritid
Avdelningschef bibliotek
Avdelningschef kultur/ungdom
Regional kulturstrateg
Ekonomichef
Nämndsekreterare
Kommunikatör
Kvalitetssamordnare
SUMMA

Omfattning %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9,0 årsanställda

Funktioner som tillkommer
Avdelningschef kultur- & fritid
Strateg inriktning kultur- & fritid
Strateg inriktning kultur- & fritid
Ekonomistöd
Kanslistöd
Kommunikatörstöd
SUMMA

100
100
100
50
75
50
4,75 årsanställda

Den sammanlagda minskningen är 4,25 årsanställda
Den övertalighet som uppstår hanteras med stöd av regionstyrelseförvaltningens HRfunktion i samverkan med de centrala fackliga organisationerna.
Rekrytering och tillsättning av tjänster

För att skapa bästa förutsättningar för den nya organisationen och dess medarbetare och
chefer föreslås att de nya tjänster som uppstår rekryteras via kombinerad intern och
extern sökning.
Utlysning och sökförfarande bör påbörjas så snart som möjligt.
Följande tjänster utlyses:
• Avdelningschef kultur- och fritid
• Strateg kultur- och fritid, 2 tjänster

Verksamhetsprioriteringar
För att nå framgång är det viktigt att verksamheten framåt arbetar utifrån långsiktiga
målbilder och prioriteringar. En hel del arbete pågår för att både effektivisera och
utveckla. Det som är prioriterade aktiviteter inom de aktuella verksamhetsområdena
framåt är:
Kultur
- Genomförande av kulturplanen med bland annat kulturgaranti för barn och
unga.
- Medverkan i evenemang för att utveckla Gotland som året-runt-destination. Till
exempel magisk vinter/medeltida jul, Gotland Art Week och Gotland Grand
National.

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Fritid
- Framtagande av en fritidsplan samt en anläggningsstrategi
- Upprustning av motionsspår i Slite och Hemse
- Tydliggöra framtiden för verksamheten i Fårösund
- Vägval för framtidens badhus
Bibliotek
- Starta meröppna bibliotek
- Fortsatt implementering av nytt klassifikationssystem
Ungdomsverksamhet
- Flytt till nya lokaler bland annat i Roma
- Fortsatt aktiv del i integrationsarbete

Förslag till ny organisering av politisk styrning
Den politiska styrningen utarbetas efter det att den organisatoriska inriktningen är
fastlagd. Underlag beräknas vara klart till regionstyrelsen i september.
Delegation och reglemente

Mer information och underlag för beslut återkommer till regionstyrelsen i september.
Politisk organisering

Mer information och underlag för beslut återkommer till regionstyrelsen i september.

Ekonomiska effekter
Effekter av detta förslag

De ekonomiska besparingar som denna organisatoriska förändring direkt leder till är:
(enligt siffror hämtade ur tidigare utrednings ekonomiska underlag)
Avveckling av nämnden
613 000 kr
Avveckling förvaltningschef
1 200 000 kr
Avveckling avdelningschefer
2 630 000 kr
Avveckling kulturstrateg
612 000 kr
Avveckling stab- & kanslifunktioner
3 198 000 kr
SUMMA
8 253 000 kr
De kostnader som tillkommer enligt detta organisationsförslag bedöms uppgå till cirka:
Avdelningschef
1 000 000 kr
Strateger, 2 st
1 350 000 kr
Stab- och kanslistöd
900 000 kr
SUMMA
3 250 000 kr
Den totala besparingen efter tillkommande tjänster är då ca 5 miljoner kr.
Detta ligger väl i linje med den bedömda potentiella besparingen om ca 4,5 mnkr med
hjälp av organisationsförändring som beskrevs i utredningen våren 2017.
Budget 2018

Mer information återkommer till regionstyrelsen i september.
Ekonomiska besparingar om totalt 15 mnkr

Mer information återkommer till regionstyrelsen i september.
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Risk och konsekvensbedömning
I utredningen, remissvaren, analyser, fördjupningsarbete och i dialog med de fackliga
organisationerna har ett antal risker och konsekvenser med den föreslagna förändringen
framträtt. Nedan redovisas en sammanfattning. Ytterligare analyser kommer att krävas
inom respektive ansvarsområde och för detta ansvarar chefer i såväl nuvarande som
mottagande organisationer i dialog med medarbetare och i samverkan med berörda
fackliga organisationer.
Samma chefer ansvarar också för att i de ledningssammanhang man finns hantera
riskerna på bästa möjliga sätt genom aktiviteter och handlingsplaner framåt.
Samtidigt tydliggörs en rad möjliga positiva effekter av den föreslagna förändringen och
även i detta perspektiv görs en sammanfattande bedömning nedan.
Internt inom region Gotland

Förändringen som föreslås i detta dokument bedöms kunna bidra till en rad positiva
effekter. Bland annat bedöms följande:
- Ungdomsgårdarna bedöms kunna bidra positivt i utvecklingen kring
gymnasieskolans elever och också i arbetet krig unga nyanlända, Steget och
Ungdomskraft som riktar sig till unga utanför gymnasium och arbetsmarknad.
- Kultur- och fritidsfrågorna blir en tydligare del av det regionala
utvecklingsarbetet och den framtida regionala utvecklingsstrategin.
- Resurser och kompetenser kan nyttjas mer optimalt då kultur- och
fritidsfrågorna hålls samman oavsett om inriktningen idag är regional eller
kommunal.
- Ett ökat lärande mellan kultur och fritid och en strategisk förstärkning som
balanserar områdena bedöms kunna ge bättre driv i utveckling av regionala
frågor som folkhälsa och tillväxt.
- Att samla ansvaret för verksamhetsutveckling hos cheferna gör det tydligare att
ansvar för regional utveckling ligger där och att det också är kopplat till ansvar
för resurser i form av ekonomi och medarbetare.
Förändringen medför också en rad risker som måste hanteras i det fortsatta arbetet. I
sammanfattning har följande identifierats:
- De tidigare i utredningen planerade besparingarna i stödfunktioner är ej möjliga
att genomföra vilket leder till krav på att minska andra kostnader.
- Regionstyrelseförvaltningen blir allt för komplex och det kan uppstå svårigheter
i styrning och ledning.
- Ungdomsverksamheten blir en stor verksamhet inom gymnasievuxenutbildningen vilket kan skapa obalans i ledningsarbetet.
- Kostnadssänkningar och krav på besparingar går inte hand i hand med minskade
uppdrag vilket leder till hög arbetsbelastning och försämrad arbetsmiljö.
- Förändringsarbetet tar kraft ifrån pågående utvecklingsarbeten som tappar
tempo.
- Det finns olika förväntansbilder av förändringen vilket skapar missnöje.
- Organisationen framåt ställer fortsatta krav på arbete i processer vilket i sin tur
ställer krav på förändrade arbetssätt och trygghet hos varje medarbetare.
Riskerna bedöms till del kunna hanteras genom dialog i ledningsgrupper, utbildning av
chefer, stärkt internkommunikation och hög grad av involvering och delaktighet.
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Externt för de verksamheten är till för

Även i ett externt perspektiv bedöms en rad positiva effekter kunna uppstå. Bland annat
bedöms följande:
- Kunskapen om ungdomar samlas vilket gör att ungdomarna kan få ett bättre
helhetsbemötande.
- Den nya avdelningschefen blir en tydlig part att diskutera övergripande
utveckling med kring såväl fritids- som kulturområdet.
- Förstärkningen i strategroller gör att den långsiktiga utvecklingen kring
fritidsområdet kan ta fart.
- Förflyttningen av bidragshantering/stöd till studieförbund gör att dessa kommer
mötas av en organisation som kan mer om deras verksamhet och kan sätta den i
ett tydligare sammanhang.
Förändringen medför också en rad risker som måste hanteras i det fortsatta arbetet. I
sammanfattning har följande identifierats:
- Det finns olika förväntansbilder av förändringen vilket skapar missnöje.
- Förändringen ska innebära kostnadssänkningar vilket kommer att behöva leda
till förändring i servicenivåer.
- Förändringen gör att det interna arbetet tar kraft från det externa fokuset.
- Tar tid innan den nya ledningen är på plats vilket kan skapa en svacka i dialogen
och utvecklingsarbetet tillsammans med externa aktörer.
Riskerna hanteras genom att de lyfts och diskuteras och förebyggs i den inre
organisationen. Dessutom kan riskerna hanteras genom en tydlig dialog med olika
externa organisationer samt genom tydlig information kring utvecklingen framåt.
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Bilaga 1

Riksidrottsförbundet är "i myndighets ställe" och har statens uppdrag att fördela det
statliga stödet till såväl de specialidrottsförbunden (SF) som till det lokala föreningslivet i
form av statligt lokalt aktivitetsstöd.
Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet. Deras uppgift är att verka för
kulturens utveckling och tillgänglighet. Det görs genom att fördela och följa upp statliga
bidrag. De stödjer och driver också på utvecklingen genom att sprida information och
kunskap på olika sätt. Utgångspunkt är de nationella kulturpolitiska målen.
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Bilaga 2
Kravprofil avdelningschef regionstyrelseförvaltningen
Uppdraget som chef och ledare utgår från regionens ledarstrategi, vilket innebär att
ansvara för att verksamheten uppnår förväntade mål och resultat. I ledarskapet ligger att
vara arbetsgivarens och organisationens företrädare och leda medarbetarna mot mål och
förväntade resultat genom att stötta medarbetarens egen förmåga till problemlösning,
ansvarstagande och utveckling.
Avdelningschefen ansvarar för verksamhet, personal och ekonomi. Detta innebär att
leda processer och resurser vilket omfattar frågor som verksamhetsplanering,
budgetering, kompetensplanering och arbetsmiljö. Personal- och arbetsmiljöansvaret
omfattar enhetschefer och eventuella strategiska resurser samt på övergripande nivå
samtliga medarbetare på avdelningen.
Uppdrag
Uppdraget som avdelningschef omfattar ansvar för delarna styrning, stöd och service
och innefattar såväl processer som resurser.
Processuppdraget som omfattar regiongemensam styrning och regiongemensamma
frågor rapporteras direkt till regiondirektören och den strategiska långsiktiga planeringen
definieras i koncernledningsgruppen. I övrigt rapporterar avdelningschefen till
förvaltningschefen och planeringen läggs fast i förvaltningsledningsgruppen.
Rollen som processägare innebär ansvar för en specifik process. Ett ansvar som innebär
att säkra att processen förvaltas och utvecklas, är effektiv och ändamålsenlig samt
levererar resultat som lever upp till målen. Processägaren ansvarar också för att
processen har mål, följs upp och utvecklas utifrån behov. Arbetsuppgifter kopplade till
processansvaret är att inom angivet område:
• Leda och utveckla det övergripande strategiska arbetet
• Följa upp det övergripande strategiska arbetet
• Ansvara för strategiska nätverk/processutvecklingsgrupper
• Objektsägarskap/systemägarskap för koncerngemensamma grupper av eller
enskilda system
• Ansvara för facklig samverkan
Resursägaransvaret omfattar att kompetensplanera och förvalta de resurser som behövs
för att nå uppsatta mål på bästa sätt. Här ligger också det formella arbetsgivaransvaret
och arbetsuppgifter kopplade till denna del i uppdraget är:
• Personal och arbetsmiljöansvar för enhetscheferna samt ett övergripande ansvar
för avdelningens samtliga medarbetare
• Leda och samordna verksamheterna inom avdelningen
• Ansvar för att följa upp, utvärdera och utveckla avdelningen, dess mål och
arbetsformer
• Ansvar för att utveckla avdelningens tvärgående processer
• Ansvar för att processer (inom styrning, stöd, service) och resurser samordnas på
ett optimalt sätt
• Ingå i förvaltningens ledningsgrupp
• Utveckla ledarskapet hos avdelningens chefer
• Leda avdelningens ledningsgrupp
• Ansvara för facklig samverkan
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Bilaga 3
Rollbeskrivning Strateg kultur och fritid
I samband med uppbyggnaden av den framtida kultur- och fritidsverksamheten i Region
Gotland etableras en ny roll som strateg kultur och fritid.
Rollen är tänkt att vara ett strategiskt stöd till avdelningschefen för kultur och fritid
inom regionstyrelseförvaltningen i dennes ansvar för verksamhetsområdet som helhet.
Utgångspunkten kommer att vara kulturplanen och det fritidspolitiska programmet.
Målet är att stärka den strategiska nivån i såväl kultur som fritidsfrågorna i det samlade
uppdraget för region Gotland.
Arbetsuppgifter
Uppdraget är att inom området kultur och fritid ansvara för att:
• initiera, leda, samordna och driva utveckling och förbättringsarbete utifrån strategiskt
viktiga områden och regionala prioriteringar
• samordna och utveckla samarbete med representanter från andra enheter,
avdelningar, förvaltningar och externa aktörer.
• ta fram strategiska dokument och planer
• leda och medverka i utredningar, utvecklingsprocesser och projekt.
• bereda ärenden till regionstyrelse och regionfullmäktige, samt att följa upp och
rapportera resultat
• omvärldsspana och göra omvärldsanalys
• sprida kunskap och information
• ingå i nationella nätverk och utpekade inom området
• ansvara för årshjulet för kulturinstitutionerna samt Gotlands idrottsförbund med
ansökan, underlag för beslut om verksamhetsmedel, dialog, uppföljning, utvärdering
• följa upp och utvärdera kultursamverkansmodellen enligt direktiv från Kulturrådet
eller motsvarande. Omfattar nationella kvantitativa och kvalitativa uppföljning,
redovisning av övriga specialstudier och genomlysningar i kulturverksamheten som
sker på Kulturrådets initiativ samt årlig avstämning av scenkonstens villkorade medel.
• hantering av nationell statistik för den regionala kulturen via www.kulturdatabasen.se.
Iordningställande av basen inför ansökan och kvantitativ redovisning vad gäller
information
Kvalifikationer
• Akademisk examen inom ett område relevant för tjänsten
• Erfarenhet av att på strategisk nivå arbeta med kultur och/eller fritidsfrågor
• Erfarenhet av att framgångsrikt leda projekt och utvecklingsprocesser från start till
avslut
• Utredarkompetens och kunskaper om projektledning och processutveckling
• Erfarenhet av att bygga nätverk och relationer i komplexa miljöer
Egenskaper
• Strategiskt synsätt, bevakar och analyserar omgivningen och organisationen och gör
anpassningar efter detta.
• God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt med goda kunskaper i
svenska och engelska.
• Initiativförmåga och vilja att driva utveckling,
• Problemlösande och analytisk förmåga
• Lyhörd, pedagogisk med mycket god förmåga att bygga relationer.
• Ledare med förmåga att leda sig själv, leda andra och låta sig ledas
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/574
5 juli 2017

Peter Bloom

Regionfullmäktige

Ägaranvisning, Samverkansavtal och Bolagsordning för Almi
Företagspartner Gotland AB
Förslag till beslut

•
•
•

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB godkänns
Samverkansavtal för Almi Företagspartner Gotland AB godkänns
Bolagsordning för Almi Företagspartner Gotland AB godkänns

Ärendebeskrivning

Almi Företagspartner Gotland AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) och av
Region Gotland (49 %). Ägarna tydliggör i ägaranvisningar och samverkansavtal sina
gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har tillsammans med representanter för Almi
Företagspartner AB förhandlat fram ägaranvisning, samverkansavtal och
bolagsordning för Almi Företagspartner Gotland AB. Regionstyrelseförvaltningen
föreslår regionfullmäktige att godkänna ägaranvisning, samverkansavtal och
bolagsordning för Almi Företagspartner Gotland AB.
Beslutsunderlag

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB
Samverkansavtal avseende Almi Företagspartner AB
Bolagsordning Almi Företagspartner Gotland AB
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Almi Företagspartner Gotland AB
Regionstyrelseförvaltningen / Enheten för hållbar tillväxt
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/547
11 juli 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2017
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att erlägga insatsbelopp upp
till 100 procent av högsta nivån, totalt 12 807 432 kr.

Sammanfattning

Kommuninvest ekonomisk förening har inkommit med en förfrågan om särskild
medlemsinsats för år 2017. Enligt beslut på föreningsstämman 2015-04-16
fastställdes nya stadgar som bland annat ger medlemmarna möjlighet att på eget
initiativ och i egen takt betala in särskild insats för att snabbare fullgöra den
obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet.
Region Gotland har idag ett totalt insatskapital på 39,4 mnkr eller 679 kr/invånare.
Regionfullmäktige beslutade om insatsbelopp upp till 75 procent
2016-11-21, Rf § 205.
För att komma upp till den högsta nivån, 900 kr/invånare, krävs en inbetalning på
12 807 432 kr. Inbetalningen belastar endast regionens likviditet och kommer att
bokas som ökat andelsvärde i balansräkningen. Det påverkar inte årets resultat.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionen ökar sitt insatskapital till den högsta
nivån. Det innebär att Region Gotland i fortsättningen inte behöver använda del av
återbäring och ränta för att öka insatskapitalet. Den återbäring och ränta som delas ut
av föreningen framåt kommer att ingå i regionens resultat.
Beslutsunderlag

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2017, Kommuninvest ek för
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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KOMMUNINVEST
Svenska kommuner och landsting i samverkan

För kännedom:
Ekonomichefen eller motsv.
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Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2017
Inledning
Föreningsstämman fastställde 2015-04-16 och 2017-04-20 stadgar för Kommuninvest
ekonomisk förening1.1 stadgarna tillkom 2015 en möjlighet för medlemmarna att på
eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare
fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet.
Med detta brev, vill föreningen nu efterhöra om ni i år vill utnyttja möjligheten att
erlägga en särskild medlemsinsats.
Vi ber er att lämna ert svar på bifogade formulär, bilaga 2, så vi vet om ni vill göra en
extra insatsbetalning i år eller om ni väljer något annat alternativ.
Kommuninvests behov av större kapital
De lagkrav på bl.a. större kapital som växt fram i kölvattnet av finanskrisen påverkar
också Kommuninvest i hög utsträckning. Den uppbyggnad av kapitalet som måste ske
beskrivs närmare i "Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad"2.
Planen syftar till att minimikravet på större kapital ska vara uppnått senast 2018. Många
medlemmar har redan under 2015 och 2016 valt att sätta in hela eller huvuddelen av den
högsta insatsnivån. Under 2015 och 2016 beslutade mer än tre fjärdedelar av
medlemmarna att göra en särskild insats som sammantaget innebär ett ökat kapital till
Kommuninvest med drygt 3 miljarder kronor.
Det faktum att en stor del av medlemmarna under åren 2015 och 2016 gjorde en så stor
insatsökning, har varit till stor fördel för Kommuninvests anseende. Det är viktigt att i
relation till myndigheter, ratinginstitut och andra marknadsaktörer kunna visa upp en
hög grad av uppslutning kring kapitalfrågan och att vi håller vad vi tidigare planerat.
1

Stadgarna finns i stämmohandlingarna (bilaga 3) på Kommuninvests hemsida:
http://kommuninvest.se/kallelse-foreningsstamman-2017/
2
Planen framgår av stämmohandlingarna (bilaga 18) på Kommuninvests hemsida:
http://kommuninvest.se/kallelse-foreningsstamman-2017/

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: fornamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Att medlemmarna frivilligt och med tidsmässig framförhållning värnar den egna
organisationen uppfattas som en kraftfull styrkemarkering jämfört med om föreningen i
ett sent skede skulle behöva tvinga fram inbetalning av kapital med stöd av stadgarna.
Medlemmens fördelar av att öka medlemsinsatsen snabbare
1 stadgarna infördes 2015 en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare samt två
delnivåer som motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den högsta insatsnivån.
När en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är medlemmen inte
längre skyldig att erlägga delar eller hela den årliga insats som annars varit fallet.
Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet får - i takt med att kommunen
uppnår de högre insatsnivåerna - till större och större del behållas av medlemmen. Den
årliga insats som är knuten till storleken på återbäring och insatsränta blir lägre och
lägre, för att till sist bortfalla.
Tänk på att så länge medlemmen inte uppnått den högsta insatsnivån kommer den årliga
befolkningsförändringen att påverka den uppnådda insatsnivån mätt i kronor per
invånare. Det betyder att om en medlem exempelvis uppnått 75% av den högsta
insatsnivån ett år och befolkningen därefter ökat, kan medlemsinsatsen behöva ökas på
för att medlemmen inte ska hamna under 75%-nivån. Först när den högsta insatsnivån
mätt i kronor per invånare uppnåtts, "fryses" påverkan av ändrad befolkning i en 10årsperiod.
Individuell kapitalsituation
Kommuninvest ekonomisk förening har både medlemmar som deltagit i samarbetet i 30
år eller som blivit medlem först på senare år. Medlemsstorleken varierar mellan cirka
2 500 och 550 000 invånare. Vissa medlemmar har hög skuldsättning, andra har för
närvarande inte några lån alls.
De stora skillnaderna mellan medlemmarna har också medfört att det är stora skillnader
i respektive medlems storlek på insatskapitalet.
Vi har sammanställt en aktuell uppgift från medlemsregistret för just er kommun/
landsting/region, bilaga 1.
Uppgifterna om läget vid årets början har vi hämtat från vårt medlemsregister och
omfattar den ursprungliga insats som gjordes när ni blev medlemmar, insatsemissioner3
som ni deltagit i samt summan av gjorda årsinsatser och särskilda insatser till och med
2016-12-31. För kommuner och landsting/regioner som blivit medlemmar i år har vi i
stället för årsskiftesbeloppet lagt in den initiala medlemsinsatsen i detta fält.
Till detta insatsbelopp har vi i förekommande fall adderat den nya årsinsats för 2017
som stämman beslutat att ni ska erlägga. Beräkningarna av olika delbelopp nedan
3

En av föreningsstämman beslutad överföring av fria vinstmedel till medlemmarnas bundna insatskapital.
Fördelas ut på respektive medlem i förhållande till medlemmens kapitalinsats. Insatsemissioner skedde
varje år under perioden 2002-2011.
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förutsätter att årsinsatsen för 2017 betalts in. Eventuellt förlagslånebelopp som belöper
på er inräknas inte i erlagt insatskapital.
Invånaruppgiften har vi hämtat från SCB och avser förhållandet 2017-01-01.
När kan man som medlem göra extra insatser?
Föreningen sänder ut denna förfrågan om ni i år vill göra en extra insatsbetalning till de
medlemmar som ännu inte har nått den stadgemässigt högsta insatsnivån.
Varje medlem tar därefter beslut om den vill göra en extra insatsinbetalning i år eller om
man vill göra på något annat sätt och meddelar föreningen. Svaret är bindande.
Föreningsstyrelsen har beslutat att insatser utöver den högsta insatsnivån tillsvidare inte
får ske genom direkta inbetalningar, så vad det handlar om nu är eventuella tillskott som
högst leder till att medlemmen når den högsta insatsnivån eller delar av denna.
Föreningsstyrelsen4 fattar - med början vid julimötet och därefter löpande under hösten beslut om med vilket belopp medlemmen får delta med. Därefter sänder föreningen ut
aviseringar om vilket belopp som ska inbetalas och när det ska ske.
När behöver föreningen senast få medlemmarnas besked för inbetalning i år?
Medlemmarnas önskemål ska ha kommit föreningen tillhanda senast den 2017-10-31
för att extra insatsbetalning ska kunna ske i år. Lämnas besked tidigare, kan föreningen
hantera detta tidigare och ge ett så snabbt besked som möjligt.
Hur och när sker betalning av extra insatser?
Samtliga inbetalningar måste ha skett före 2017 års utgång för att få beaktas när 2018
års ordinarie föreningsstämma beslutar om medlemmen måste betala in en ny årlig
insats baserad på insatsräntan/återbäringen eller inte.
Då det handlar om mycket stora belopp är det viktigt att medlemmarna inväntar
Kommuninvests avisering och betalar in beloppet på den angivna betalningsdagen.
Kommuninvest har inte möjlighet att ta emot tidigare eller senare betalningar som sker
på en medlems eget initiativ på ett säkert och effektivt sätt.
Ränta på insatskapital
Räntan på insatskapitalet för 2016 fastställdes av stämman 2017 till 1,5 procent. Ränta
på insatskapital är inte att jämföra med räntan på ett skuldebrev. Den är i stället en form
av överskottsutdelning som ska bekostas inom ramen för den ekonomiska föreningens
utdelningsbara medel (samma utrymme som också ska räcka till för återbäring).
Föreningen kan därför inte i förväg utlova vad räntenivån på insatskapital kommer att
bli under kommande år. Nivån bestäms i efterhand genom beslut av föreningsstämman.
Föreningen eftersträvar dock att kompensera medlemmarna med en rimlig ränta på det
kapital som belöper på var och en av dem.
4

I stadgarnas § 5.5 sägs: "Styrelsen får besluta att medlem får välja att erlägga en eller flera särskilda
insatser för att helt eller till viss del fullgöra den obligatoriska medlemsinsatsen."

T
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Att kunna ge ränta till de medlemmar som bidragit med kapitalinsats och som under en
period inte utnyttjar lånemöjligheterna i Kommuninvest har ansetts särskilt viktigt
eftersom dessa medlemmar under samma period inte får någon återbäring.
Får medlemmarna någon ny möjlighet 2018 och senare?
Stadgarna har utformats för att passa olika medlemmars behov och möjligheter. Efter
2018 års stämma kommer därför de medlemmar som då inte uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån att på nytt tillfrågas i samma ärende. Detta kommer sedan att ske
efter varje stämma till dess alla medlemmar nått den högsta nivån.
Anmälan är bindande och sker på ett särskilt formulär
Ert beslut om att delta med en kapitalinsats i år är bindande och ska ske på formuläret i
bilaga 2. Hur beslut om att göra en extra insatsbetalning görs, varierar mellan olika
medlemmar och bestäms av medlemmen. Kommuninvest behöver inte delges något
protokollsutdrag eller lagakraftsbevis i detta ärende.
Ett kalendarium för beslut
Så här ser tidplanen ut. Reservation för att förändringar kan komma att ske.
Aktivitet

Föreningen sänder ut en förfrågan till de medlemmar som ännu
inte uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån om intresset för
att betala in en extra insats under 2017. Medlemmar som redan
uppnått den högsta nivån kan dock inte betala in större kapital.

Juni månad
2017

Föreningsstyrelsen tar fortlöpande ställning till de medlemsbesked
som inkommer och meddelar medlemmen om hur och när
betalning ska ske.

Juliseptember
2017

Sista dagen för medlemmarna att lämna ett bindande besked om
intresset för att betala in extra kapital under 2017.

31 oktober
2017

Sista tillfället för föreningsstyrelsen att besluta om de
medlemsbesked som inkommit tom oktober och att meddela
medlemmen om hur och när betalning ska ske.

December
2017

Absolut sista dagen för inbetalning av kapital för att det ska kunna
beaktas vid beräkning av skyldighet att betala årlig insats vid
stämman 2018.

31 december
2017

Föreningsstämma som beslutar återbäring och ränta på
insatskapital, årlig insats etc. enligt stadgarna.

April 2018

Utbetalning av återbäring och ränta på insatskapital. Ny årlig
insats vars storlek bestäms av medlemmens insatskapitalstorlek
per invånare i relation till den högsta stadgeenliga nivån per
invånare.

April-maj
2018

T
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Aktivitet
„ : ,- • : , . - - • ;
-. , .-. , -'• :«*-\
••
'
Föreningen sänder ut en ny förfrågan till de medlemmar som då
Maj 2018
inte uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån medlemmar om
intresset för att betala in en extra insats under 2018.

Eventuella frågor
Behöver du ytterligare information om medlemsinsatsen eller om du tycker att någon
uppgift verkar felaktig, ber vi dig att i första hand kontakta den kundansvarige som du
brukar ha kontakt med.
Avslutningsord
Medlemmarna har genom att anta stadgarna, skapat grunden för att genom egna
insatsbetalningar bygga upp det kapital som organisationen behöver för att kunna fortsätta att förse svensk kommunsektor med en effektiv och säker finansiering av de
investeringar som behöver göras under kommande år.
Den tydliga inställning i frågan som medlemmarna visat i handling under 2015 och
2016 och tydligt deklarerat vid de senaste medlemssamråden och föreningsstämmorna
gör att Kommuninvest redan vid utgången av 2016 har nått en nivå på
kapitaluppbyggnaden som vi siktade på till 2018.

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Tomas Werngren
Verkställande direktör

Bilagor
1.
2.

Ulf Bengtsson
Styrelsens sekreterare

Individuell uppgift om insatskapital
Svarsblankett
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Bilaga l

Uppgift om insatskapital
Uppgift om nuläget
"• ,: '-\ -k'-^,\7' '-'*' '"

Grunduppgifter

."

' ' ' '" " . • * ' "

Invånarantal i beräkningarna

•

58003

Insatskapital i kronor vid 2017 års början eller
senare under 2017 betald medlemsinsats från ny
medlem.

38738925

Ny årsinsats 2017 i kronor

656343

Totalt insatskapital i kronor

39395268

Totalt insatskapital i kronor per invånare

679

Uppgift om återstående insatsbelopp i vissa fall
För att uppnå följande insatebetopp'
.4

*

i,

*

~

!

T

*£' *

J^,

'.
* *1

~~

_
,

.^ -_4st"

t

1^,?-^

,

;.
'S

K

* « _s *' - ä >? hr _;*/ A"A " "**_F>^K,f' fe*^^^ %J ^Q

Miniminivå

200 (40) kr/inv

0

50 % av högsta nivån

450 (90) kr/inv

0

75 % av högsta nivån

675 (135) kr/inv

0

Högsta nivån

900 (180) kr/inv

12807432

l tabellen ovan redovisas vad som i förekommande fall återstår att erlägga som insats
för att uppnå den stadgemässiga miniminivån, 50 % respektive 75 % av den högsta
insatsnivån samt den högsta insatsnivån. Om "-" anges, har angiven nivå uppnåtts.

5

1 beräkningen har beloppet reducerats för invånarantal över 90.000 i primärkommun. Reducering sker
till 80% för invånarantal 90.001-200.000 och till 60% för invånarantal på 200.001 och högre. Belopp
inom ( ) avser landsting/region. Ingen reducering sker för större invånarantal i landsting/region.
6
Belopp avser vad som behöver erläggas i förhållande till det antagna utgångsläget, inte vad som behöver
erläggas i förhållande till lägre nivå. Utgångsläget = totalt insatskapital i tabellen ovan.

T
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Bilaga 2

Svarsblankett om medlems intresse för att erlägga särskild
insats under år 2017 för att helt eller delvis fullgöra den
obligatoriska insatsen

1.

Grunduppgifter
Organisationsnummer

Medlemmens namn

Enhet

Postadress

2.

Uppgiftslämnare hos medlemmen

Namn

Befattning

e-postadress

Direkttelefon/mobil

3.
Huvudfrågeställning om önskemål om insatsbetalning 2017
Önskar kommunen/landstinget/regionen att under år 2017 erlägga någon särskild
insats för att helt eller delvis fullgöra den obligatoriska insatsen i Kommuninvest
ekonomisk förening?

[1

JA

Markera med ett X och fortsätt att besvara frågorna i avsnitt 4.

[]

NEJ

Markera med ett X och fortsätt med att besvara frågorna i avsnitt 5.

Önskad storlek på särskild insats 2017
Hur stor särskild insats vill kommunen/landstinget/ regionen göra under 2017?
Markera valt alternativ med ett X.

4.

[ l Alternativ 4.1
Upp till den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare.
Inga fler frågor behöver besvaras.
Alternativ 4.2

Upp till 75 procent av den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare.
Inga fler frågor behöver besvaras.

T

Sida 8/9

KOMMU NINVEST
Svenska kommuner och landsting i samverkan

l l Alternativ 4.3
Upp till 50 procent av den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare.
Inga fler frågor behöver besvaras.
[ l Alternativ 4.4
Upp till den stadgemässiga miniminivån per invånare
Inga fler frågor behöver besvaras.
Alternativ 4.5
Vi önskar betala in följande särskilda insatsbelopp i kronor.
Insatsbelopp i kronor

Kronbeloppet får inte sättas så högt att medlemmens totala insatskapital
överstiger den högsta stadgemässiga insatsnivån.
Använd alternativen 4.1-4.4 om medlemmen endast önskar uppnå de i stadgarna
angivna högsta nivån, de procentuella delnivåerna eller miniminivån.
Inga fler frågor behöver besvaras.

Frågor om orsaken till att medlem inte vill betala in särskild
insats under år 2017 (Om fråga 3 besvarats med NEJ)
Vad är orsaken till att kommunen/landstinget/regionen inte vill betala in särskild
insats år 2017? Markera valt alternativ med ett X.

5.

Alternativ 5.1
Just nu tycker vi att vår insatsnivå är tillräckligt hög och väntar med beslut om
att öka på nivån.
Inga fler frågor behöver besvaras.
l ] Alternativ 5.2

Vi tycker inte att vi har utrymme för att fylla på medlemsinsatsen just nu.
Inga fler frågor behöver besvaras.

Alternativ 5.3
Vi ökar på vår insatsnivå med de årliga insatser som kommande stämmor
beslutar och vill inte öka insatsen utöver detta.
Inga fler frågor behöver besvaras.
[ l Alternativ 5.4

Vi har inte tagit ställning till det ännu/vet inte.
Inga fler frågor behöver besvaras.

T
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Angivet svar om särskild insats 2017 är bindande för
medlemmen
Svar på denna förfrågan som innebär att medlemmen önskar erlägga en särskild insats
år 2017 är bindande. Så snart föreningens styrelse godkänt önskemålet, utfärdar
föreningen en betalningsanmodan/faktura som medlemmen är skyldig att betala på
angiven förfallodag.
Underskrift av behörig/-a firmatecknare
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Befattning

Befattning

Ifylld och undertecknad blankett sänds med post till Kommuninvest ekonomisk
förening, Styrelsen, Box 124, 701 42 Örebro.
Föreningen önskar enbart den ifyllda undertecknade blanketten. Skicka inte några
protokollsutdrag.

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/566
29 juni 2017

Karl Risp

Regionstyrelsen

Medel för samordning utsatta EU-medborgare samt
integrationsarbete 2018
Förslag till beslut

1. Röda Korset Gotland beviljas ekonomiskt stöd med 300 000 kronor för
samordnarfunktion för humanitärt stöd till EU-medborgare som saknar boende
och försörjning på Gotland. Stödet gäller även samordning och vidareutveckling
av frivilliga integrationsinsatser för asylsökande, papperslösa och nyanlända
personer med uppehållstillstånd.
2. Stödet förutsätter att Röda Korset fortsätter att leda och samordna arbetet, och
ansvara för boendet.
3. Stödet gäller insatser från 1 januari 2018 till och med 31 december 2018. Medel
anvisas ur regionstyrelsens budget. Röda Korset ska senast 2018-03-01 redovisa
erhållna medel till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Sedan december 2014 har Röda Korset samordnat frivilligas insatser till utsatta EUmedborgare som befinner sig på Gotland för att bidra till försörjning av
hemmavarande familjer. Insatserna har skett genom Projekt Vinternatt. En samordnare
har anställts för att leda och samordna det humanitära stödet. Regionstyrelsen har
beslutat om projektstöd under 2015 (RS § 22, 2015-01-29), 2016 (RS § 227, 2015-0618 samt RS § 364, 2015-11-25) och 2017 (RS § 180, 2016-09-01). Verksamheten
finansieras i övrigt genom frivilliga insatser samt genom att personerna som bor på
härbärget betalar en avgift.
Den 16 juni inkom en ansökan från Röda Korset om ekonomiskt stöd för
samordning och humanitärt stöd till dels utsatta EU-medborgare, dels insatser för att
underlätta integration kring asylsökande och nyanlända personer med
uppehållstillstånd. Med den aktuella boendelösningen har samordnarfunktionen
möjlighet att utveckla integrationsarbetet parallellt med fortsatt ansvar för
samordning och humanitära insatser till de utsatta EU-medborgare som finns på
Gotland. Den totala kostnaden för boendet och samordnarfunktionen för 2018
1 (2)
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bedömer Röda Korset till cirka 1,2 miljoner kronor, varav 600 000 kr avser
samordnartjänsten. Boendet, som uppskattas kosta 550 000 – 600 000 kr finansieras
genom intäkter från de boende samt bidrag från övriga samarbetsparter. Kostnaderna
bedöms ligga på samma nivåer som för 2017. Röda Korset begär nu ekonomiskt stöd
med 300 000 kr som ska täcka halva kostnaden för samordnartjänsten. I ansökan
anges att det planerade arbetet förutsätter att hela ansökan beviljas.
Regionstyrelseförvaltningen delar Röda Korsets bedömning att samordnarfunktionen
sannolikt har bidragit till att förhållandevis få problem uppstått kring EU-migranter
på ön. Samtidigt bedömer regionstyrelseförvaltningen att det är svårt att motivera en
samordnarfunktion på heltid för de utsatta EU-medborgare som finns på Gotland,
även om behovet av stöd hos var och en kan vara nog så stort. Röda Korset uppger i
ansökan att samordnarfunktionen också under 2018 kommer att bidra till
samordning och utveckling av integrationsinsatser.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen delar Röda Korsets bedömning att samordnarfunktionen
sannolikt har bidragit till att förhållandevis få problem uppstått kring EU-migranter
på ön. Samtidigt bedömer regionstyrelseförvaltningen att det är svårt att motivera en
samordnarfunktion på heltid för de utsatta EU-medborgare som finns på Gotland,
även om behovet av stöd hos var och en kan vara nog så stort. Samordnaren på
Röda Korset har under 2017 också arbetat med insatser till personer som antingen är
papperslösa, nyanlända, asylsökande eller ensamkommande och återrapporterat
arbetet utifrån erhållet bidrag.
Ärendet berör stöd till utsatta personer som lämnat sina hem för att de inte ser
möjligheter att försörja sig och sina familjer i hemlandet. Bland de personer som
finns på Gotland idag finns föräldrar som regelbundet sänder hem pengar för sina
barns vård. I och med att föräldrar kan skapa sig en inkomst, antingen genom att be
om pengar eller i vissa fall genom tillfälliga kortare arbeten, får de möjlighet att bidra
ekonomiskt till hemmavarande barns livsvillkor. Även om de långsiktiga lösningarna
inte kan skapas genom beslut i Region Gotland finns skäl att tro att de humanitära
insatserna bidrar till att åtminstone tillfälligt förbättra barns levnadsvillkor. Mot detta
står att barn tvingas leva åtskilt från sina föräldrar. Vad som är barnets bästa i dessa
familjer är svårt att avgöra. Föräldrarnas bedömning är att möjligheterna till viss
inkomst här är avgörande för att trygga barnens uppväxt.
Regionstyrelsen gav dåvarande Ledningskontoret ett uppdrag (RS § 180, 2016-09-01)
att utvärdera Projekt Vinternatt. På grund av vakant tjänst har arbetet inte påbörjats,
men utvärdering är planerad till hösten 2017.
Beslutsunderlag

Röda Korsets ansökan om stöd inkommen 2017-06-16
Röda Korsets redovisning för 2016 inkommen 2017-05-17
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Göran Wahlqvist, Röda Korset
Henry Henziger, controller Regionstyrelseförvaltningen
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A N K O M 2017-06-16
2017-06-17

Röda Korset
Gotland
Region Gotland
Regionstyrelsen

Ansökan om stöd.
Refererande till tidigare dialog i dessa frågor ansöker Röda Korset Gotland fortsatt om medel för
Röda Korsets, med samverkande organisationers, arbete till stöd för de EU migranter som visas på
Gotland och inte själva kan ordna rimliga boendeförhållanden. Vi har sedan december 2014 arbetat
med samordning av alla insatser, kontakter med olika myndigheter, information till berörda samt
samordnat så att alla som vistats på ön haft möjlighet att sova inomhus. Arbetet omfattar numera
också stöd till bl.a. asylsökande, kommunplacerade, ensamkommande och papperslösa som vistas på
ön.
l arbetet med EU migranterna samverkar Röda Korset, Rädda Barnen, Visby Stadsmission, Svenska
Kyrkan och nätverket Solidaritet Gotland samt i dialog med Region Gotland.
Röda Korset, Gotland är huvudman för verksamheten, l stödet till övriga grupper samverkar vi också
med Gotlands Idrottsförbund och Equmeniakyrkan m .fl.
Organisationernas önskan är att fortsätta det goda samarbetet med Regionen för att skapa bra
förutsättningar för ett fortsatt bra bemötande och stöd till denna grupp. För att kunna göra detta
behövs fortsatt ekonomiskt stöd till samordningstjänsten.
Vi avser också att arbeta vidare med att engagera fler delar av samhället för att samverka för ökad
finansiering från flera engagerade företag och organisationer.
Vi anser att vårt samordningsarbete starkt bidrar till att vi inte har de problem med illegala
bosättningar som finns på många platser i landet samt att arbetet i hög grad har avlastat olika
kommunala funktioner i deras dagliga handläggning av dessa frågor.
Kostnaderna för samordningstjänsten under 2018 beräknas till ca 600 tkr (exkl. OH kostnader).
Kostnaderna för boende uppgår till ca 550-600 tkr för 2018, detta finansieras av intäkter från de
boende samt bidrag från samarbetsparterna.
Vårt arbete, samt att vi funnit en bra och långsiktig boendelösning, gör att alla nu mår bättre än
tidigare. Detta innebär både mindre arbete med det direkta stödet men också lägre belastning på
t.ex. hälso- o sjukvård, socialtjänst etc. Arbetsinsatsen har därför även under 2017 också i viss mån
kunnat omprioriteras till arbetet med de nya grupper som kom hit 2015/16. Samordnaren gör
insatser både på boenden och genom att samordna aktiviteter till dessa nytillkomna grupper,
(asylsökande, kommunplacerade, ensamkommande barn och papperslösa).
RK och flera av våra samarbetspartners anordnar t.ex. mötesplatser med språkträning och andra
aktiviteter runt om på ön. Röda Korset ger också stöd i form av t.ex. kläder och andra förnödenheter
efterhand det kommer nya till ön.

Avsikten med samordningstjänsten är att under 2018 fortsätta allt detta arbete, dels stödet till EU
migranterna ungefär som idag, men också fortsatt arbete med de nya samhällsmedborgare som
kommer till oss för att bidra till deras integration och möjligheter att stanna kvar hos oss.
Ett projekt som vi genomför för just nu gäller ökad medvetenhet och vår trafikkultur samt regler för
detta. Trafiksäkerhetsprojektet med besök vid boendet i Klintehamn för att informera om
användandet av reflexer, cykelhjälmar, rätt sida av vägen etc. samt "körkortsförberedande"
studiecirkel i syfte att göra deras formella utbildning mindre kostsam är igång.
Bara detta projekt är budgeterat till minst 300 tkr och finansieras utan kommunala medel.
l detta arbete samverkar vi bl.a. med Gotlands Trafikövningsplats, NTF, Gotlands Trafikskola.
Röda Korset Gotland som företrädare för detta arbete ansöker nu om stöd med 300 tkr (50 % av
kostnaden) för samordningsuppdraget.
En förutsättning för vårt vidare arbete med att bedriva boende och samordning av EU migranterna är
att hela det sökta beloppet beviljas,
Vårt kontrakt med fastighetsägaren går ut den 30 november 2017 och måste om vi skall fortsätta
verksamheten därefter förlängas senast den 31 augusti, vi behöver därför ha Region Gotlands beslut
om stöd senast den 25 augusti.
Pengarnajutbetalas till vårt bankgirokonto 821-6095, ange "Vinternatt 18".

Verks; mhetschef Röda Korset

Röda Korset
Gotland
Ledning
Till
Region Gotland

Sammanfattning av genomförd verksamhet för utsatta EU medborgare 2016.
Arbetet med att stötta de utsatta EU-medborgarna har fortsatt under året. Deras situation i
hemlandet har inte förbättrats och det är ungefär samma antal människor som kommer hit.
Situationen här i Sverige har blivit svårare, det hamnar färre slantar i muggen och attityden
gentemot personer som tigger har blivit tuffare. Det kan ibland verka som att det blivit färre
EU-medborgare på Gotland, men det handlar mest om att de i större utsträckning försöker
tjäna pengar på andra sätt än tiggeri.
Vi har kvar ansvaret för samordning av boende och i viss mån andra frågor som rör
målgruppen så som stöd vid myndighetskontakter mm.
Boendet vi erbjuder är i vandrarhemsform med självhushåll. De gästande betalar 20 kr per
natt och person och vi har i genomsnitt en beläggning på 20 personer.
Det maximala antalet vi kan inrymma är ca 40. Här finns förutom kök även tillgång till
hygienutrymmen och tvättstuga. De boende tar själva ansvar för fördelning av tider i
gemensamma utrymmen, för städning ute och inne.
Varje vecka är vi ute på boendet minst två gånger med tjänsteman samt i övrigt med frivilliga,
vi erbjuder även dagligen stöd i frågor och situationer som uppstår både till målgruppen men
även till volontärer och andra organisationer/myndigheter.
Vi håller även kontakt med dem som inkvarteras på norra och södra ön av volontärer och ser
till att även dessa nås av samhällsinformation och stödinsatser.
Vi arbetar aktivt med information och påverkansarbete för att förebygga och motverka
fördomar och missförstånd både gentemot den gästande gruppen EU-medborgare men även åt
andra hållet, från dem gentemot det gotländska samhället. Situationen har ju förändrats
mycket i och med den stora mängden nyanlända/asylsökande. Det finns nya svårigheter i att
förstå skillnaden mellan flyktingar och migranter, både i och utanför vår målgrupp.
Vi försöker synliggöra och integrera våra gäster i samhället på olika sätt där det är möjligt, de
deltar i utåtriktade aktiviteter och vi vill på olika sätt påvisa att de inte är en homogen grupp
utan att också de är personer med olika kvalitéer, historia och drömmar.
Vi deltog på den nationella konferens som anordnades i Göteborg där man vid flera tillfällen
talade varmt om det arbete som görs på ön. Det som nu mer kallas ”Gotlandsmodellen” är
omtalat över hela landet som ett föredöme, och vi kan inte annat än känna oss stolta.
Från Röda Korsets tjänstemannasida är det i huvudsak Annamaria Bauer och Therese Livemo
som ansvarar för detta arbete, under 2016 har de också på många olika sätt varit engagerade i
vårt arbete med stöd till asylsökande runt om på hela Gotland.

Ekonomi:
Intäkter:
Avgifter från de boende
Bidrag från AF
Bidrag Region Gotland
Bidrag samverkande organisationer

137 748 kr
206 952 kr
300 000 kr
146 550 kr

Summa intäkter:

790 250 kr

Kostnader:
Hyra för boendet, (aktuell del)
Driftskostnader
Kostnader för samordning, inkl. personal
Del av gemensamma kostnader (OH, tel, IT, kontor etc.)

150 000 kr
188 088 kr
528 330 kr
150 000 kr

Summa kostnader:

1 016 418 kr

Underskott (belastar Röda Korset Gotland)

226 168 kr

Visby 2017-05-17

Göran Wahlqvist
Verksamhetschef

Sammanträdesordning 2018 - förslag 1
Arbetsutskottet
Deadline
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Tryckdag
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RS 1
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to

8 feb4

RF 1

(13) 15 feb

17 feb

26 feb
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30 jan

ti
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15 feb

22 feb
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1 mar4
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(13) 15 mar

17 mar

26 mar

Bokslutsdisp

Protokoll fr AU2B ej med kallelse till RS 2, kompl senare i app.

14 feb
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21 feb

27 feb
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6 mar4

28 feb

AU 3B

7 mar

13 mar
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19 mar3

28 mar

AU 4

4 apr

10 apr

ti
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AU 5A
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24 apr
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AU 5B

30 apr
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måon, ti
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13 jun
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RS 3

15 mar
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28 mar3

to
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RF 3

(30 apr) 3
maj
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feb till AU3B.
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AU 5B: Budget
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månadsrapport
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RS 6: månadsrapport maj

RS 6 tidigarelagt en dag pga SKL
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RS 7

23 aug
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6 sep4

RF 5
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15 sep
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RS 8
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to

27 sep4

RF 6

(9) 11 okt
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18 okt
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to

1 nov4
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RS 10
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to

29 nov4

RF 8
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1/19
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AU 7
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ti

20

22 aug

AU 8
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10 sep3
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AU 9A
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1 okt
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6 dgr före AU
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7 dgr före RS

Hänsyn tagen till SKLs sammanträdesplanering. Ekonomis inlämningstider anpassas efter tidplan ovan.
Upphöjd siffra i kolumn för justeringssammanträde anger antal protokollskrivningsdagar innan justering
Fullmäktiges kallelse: datum inom parentes är dag då kallelse går till tryck, utom parentes då kallelse ska nå ledamot.

to 2 dgr före kung.

2019
lö 9 dgr före RF

måndagar

AU 9B: BAS,
månadsr sept.
Delår 2

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/297
7 augusti 2017

Karin Farinder

Regionstyrelsen

Missiv. Uthyrning av Kulturskolans fd lokaler - kvarteret
Ankaret 1 och 5
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen antar avsiktsförklaring mellan Region Gotland och föreningen
Kulturklustret Gotland som beskriver det gemensamma arbetet för att undersöka
och skapa förutsättningar för att starta förhandlingar om ett hyresavtal för
uthyrning av tillgängliga delar av fastigheterna Ankaret 1 och 5 i Visby.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade vid sammanträde 27 april 2017, i ärendet om uthyrning av
Kulturskolans fd lokaler i Visby innerstad, om ett antal beslutssteg i arbetet med att
försöka möjliggöra uthyrning av fastigheterna. Steg ett handlar om att utarbeta en
avsiktsförklaring mellan Region Gotland och föreningen Kulturklustret Visby om det
förberedande arbetet.
Efter diskussioner mellan parterna, liksom internt hos båda parter, finns nu ett
förslag på avsiktsförklaring för arbetet fram mot förhandlingar om ett eventuellt
hyresavtal. Avsiktsförklaringen ska ses som en gemensam, men också långsiktig
viljeyttring då bedömningen är att satsningen behöver ges tillräckligt långsiktiga
förutsättningar för att lyckas.
Avsiktsförklaringen är viktig för båda parter och har som syfte att ge samma
uppfattning om arbetets förutsättningar, vilket inom Region Gotland försiggår i flera
steg med växlande ansvar mellan tjänstepersoner inom regionstyrelseförvaltningen
och teknikförvaltningen. Överenskommelsen ger även föreningen den tydlighet som
behövs för att starta arbetet med att bilda en lämplig juridisk avtalspart för eventuella
hyresavtalsförhandlingar.
Båda parter är införstådda med att det gemensamma arbetet innehåller flera
beslutspunkter där det avgörs om förutsättningarna finns för att fortsätta eller om det
inte finns och arbetet därför avslutas.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/297

Avsiktsförklaring

Parten: Region Gotland

Parten: Föreningen Kulturklustret Visby

Region Gotland
Box 1341
621 41 Visby

Kulturklustret Visby
c/o Mart Marend
Klinte kyrkskolan 711
623 76 Klintehamn

Organisationsnr/Personnr:

Organisationsnr/Personnr:

212000-0803

802509-3546

Behörig firmatecknare:

Behörig firmatecknare:

Meit Fohlin

(anges när föreningen bildat ekonomisk förening)

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Ledningskontoret
Region Gotland
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1. Parter
Region Gotland och föreningen Kulturklustret Visby vill undersöka möjligheterna för
föreningen att hyra ledig kapacitet i fastigheterna Ankaret 1 och 5 (fd Kulturskolan),
och möjligheterna för Region Gotland att hyra ut fastigheterna till föreningen.
Föreningen Kulturklustret Visby är en ideell förening bestående 30-40
näringsidkare som verkar inom kulturella och kreativa näringar. Föreningen
kommer att gå vidare med att skapa en godkänd juridisk part i samband med att
avsiktsförklaringen godkänts.

2. Definition
Denna avsiktsförklaring innebär inte att ett avtal kommit till stånd mellan Parterna.
Det utgör däremot en förpliktelse att Parterna skall ha som syfte att förhandla i
ändamålet att försöka få till stånd ett avtal. Parterna binds därför först när ett
slutligt avtal undertecknas.
En nybildad förening, föreningen Kulturklustret Visby, har med angivande av flera
skäl visat intresse för att etablera ett kreativt centrum i lokalerna. Bland annat
anger föreningen:
”Ett unikt världsarv som Visby innerstad förtjänar att hållas levande och tillgängligt
för alla. Med vår breda verksamhetspalett kommer vi bidra till en inspirerande och i
allra högsta grad levande miljö, vara en länk mellan stad och land, motverka
gentrifiering i innerstaden och bli en mötesplats det sjuder om!”
Föreningen anger även att man inte är intresserad av subventionerade hyresavtal,
utan är beredd att hyra med marknadsmässiga förutsättningar.
Region Gotland anser att det är intressant att i ett första skede skapa
förutsättningar för uthyrning bland annat ur aspekten att ge möjlighet för näringsliv
inom kulturella och kreativa näringar att utvecklas utifrån en fast och central punkt.

3. Information till Parterna om avsiktsförklaringens rättsliga
kontext
Parterna skall verka gentemot varandra på ett i alla sätt hederligt vis. Att detta
sedan kodifieras genom ett skriftligt huvudavtal (hyresavtal), är målet för
avtalsförhandlingarna.
Om arbetet mellan Parterna av någon anledning avbryts så är ingen part skyldig
den andra något.

Ledningskontoret
Region Gotland
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4. Förpliktelser
En uthyrning skall vara kostnadsneutral utifrån Region Gotlands perspektiv. Alla
kostnader för ombyggnads- eller renoveringsarbeten, av föreningen Kulturklustret
Visby eller av myndighet begärda, som Region Gotland ställs inför skall bekostas
av Region Gotland och objektet (Ankaret 1 och 5), och därefter belasta hyran.
Kostnader som uppstått i samband med förbättringar initierade av föreningen
Kulturklustret Visby skall regleras i hyresavtal. Alla kostnader för fastigheten
Ankaret 1 och 5 skall godkännas och beslutas i förväg av Region Gotland.
Hyresavtalet skall vara tre (3) år med förlängning om ytterligare tre (3) år i taget,
och i övrigt regleras i sin helhet utifrån hyresavtalets innehåll. I hyresavtalet ska
framgå att hyresgästen avstår besittningsskydd. Fastighetsägaren Region Gotland
kommer fortfarande kunna besluta om försäljning i ett senare skede och i enlighet
med hyresavtalets förutsättningar.

5. Ansvarsfördelning och tidsperspektiv
Region Gotland (regionstyrelseförvaltningen) ansvarar för framtagande av en
avsiktsförklaring anger förutsättningarna för arbetet med att skapa förutsättningar
för uthyrning av fastigheterna Ankaret 1 och 5 till föreningen. Avsiktsförklaringen
ska beslutas av regionstyrelsen – målsättningen är att beslut tas 31 augusti 2017.
Föreningen Kulturklustret Visby ansvarar för att, med stöd i byggnadsteknisk
expertis, ta fram information som beskriver den kommande verksamheten, dess
placering i fastigheterna och behov av renovering och/eller ombyggnad i
fastigheterna för att möta verksamhetsbehoven.
Region Gotland (teknikförvaltningen) ansvarar för att med ovan information som
grund och efter kvalitetssäkring av densamma, ta in offerter och göra en
uppskattning och bedömning av den framtida hyran i relation till föreningens
möjligheter. Efter upphandling och genomförda åtgärder genomförs
hyresavtalsförhandling. Hyresavtalet ska beslutas av regionstyrelsen.
Målsättningen, som är avhängig bland annat föreningens förarbete,
upphandlingsarbete och åtgärdsgenomförande, är att ha ett hyresavtal färdigt
under kvartal ett 2018.

6. Parternas juridiska ställning
Parterna skall i samtliga underskrivna handlingar vara juridiska personer som kan
teckna firma för sina respektive organisationer. En juridisk person är ett företag, en
verksamhet eller en organisation som kan förvärva rättigheter och ha skyldigheter,
precis som en fysisk person. Det innebär att de bland annat kan ingå avtal, ha
anställd personal, ha skulder och även bli stämda i domstol.
Företagsformer så som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är
juridiska personer.

Ledningskontoret
Region Gotland
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Avsiktsförklaringen har upprättats i X exemplar varav Parterna tagit varsitt.

Parter:

Avsiktsförklaringen bevittnas av:

Datum och ort

Datum och ort

.......................................................................
Underskrift

.......................................................................
Underskrift

.......................................................................
Namnförtydligande

.......................................................................
Namnförtydligande

.......................................................................
Underskrift

.......................................................................
Underskrift

.......................................................................
Namnförtydligande

.......................................................................
Namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/320
20 juni 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Slutredovisning SÄBO Katthammarsvik
Förslag till beslut

•

Slutredovisning avseende nybyggnad särskilt boende Katthammarsviks
äldreboende godkänns

Ärendebeskrivning

Vid sammanträde 2008-06-11 beslutade Socialnämnden att ge Tekniska nämnden i
uppdrag att uppföra ett nytt särskilt boende med 30 lägenheter i Katthammarsvik
samt att ge socialförvaltningen i uppdrag att upphandla driften av det särskilda
boendet (SON § 65 2008).
En projektgrupp bildades med representanter från socialförvaltningen, tekniska
förvaltningen och konsultgruppen och projektering påbörjades. Projektet skulle
genomföras som utförandeentreprenad. Vid anbudsupphandlingen inlämnades två
stycken anbud och efter att anbudsutvärdering genomförts konstaterades att
kostnadsläget var högre än tidigare upprättad kostnadsuppskattning.
Upphandlingen presenterades vid Tekniska nämndens sammanträde, § 142 2012-0627 och ärendet hänsköts till arbetsutskottets möte 2012-08-13: Vid mötet förordades
och beslutades att upphandlingen skulle avbrytas.
I samråd med Socialnämnden bestämdes att ny upphandlingen skulle genomföras
efter att förändringar utfördes avseende byte av konstruktionen från betong till
trästomme med putsade fasader, men med bibehållen tidigare framtagen planlösning
och arkitektonisk utformning. Som ny upphandlingsform valdes
”utförandentreprenad med en incitamentskonstruktion” och där entreprenören
ersätts för sitt arbete på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen.
Man fattade beslut om en annorlunda teknisk konstruktion och detta i kombination
med vald entreprenadformen, bidrog till att investeringsprojektet blev billigare än
beräknat.
Investeringsbudgeten uppgick till
Totala investeringsutgifter uppgår till
Avvikelse

53 000 000 kr
49 569 011 kr
3 430 989 kr
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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 2017/320

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsöverskott regleras mot regionens eget kapital.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen ekonomi
Tekniska nämnden

2 (2)

Protokoll

Tekniska nämnden 2017-03-22

TN § 101

Slutredovisning SÄBO Katthammarsvik
AU § 72
TN 2013/247

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse 2017-02-09
- Slutrapport 2017-02-09
- Skiss

Tekniska nämndens beslut
•

Slutrapporten tillstyrks och överlämnas till regionfullmäktige för beslut.

Bakgrund

Vid sammanträde 2008-06-11 beslutade Socialnämnden att ge tekniska nämnden i
uppdrag att uppföra ett nytt särskilt boende med 30 lägenheter i Katthammarsvik samt
att ge socialförvaltningen i uppdrag att upphandla driften av det särskilda boendet (SON
§ 65 2008).
Upphandlingen avstannade i avvaktan på att Nygarns Utveckling AB skulle få möjlighet
att ta fram en ny lösning för uppförande av och drift av äldreboendet vid tidigare
äldreboendet Östersol.
Nygarns Utveckling AB meddelade att de inte kommer att uppföra ett nytt äldreboende
i Katthammarsvik.
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämnden:
att Socialnämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att uppföra ett nytt äldreboende
med 30 platser i Katthammarsvik.
Socialnämndens beslut:
att Socialnämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att uppföra ett nytt äldreboende
med 30 platser i Katthammarsvik.
Sammanfattning

Investeringsbudgeten uppgick till
Totala investeringsutgifter uppgår till
Avvikelse

53 000 000 kr
49 569 011 kr
3 430 989 kr

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Slutrapporten tillstyrks och överlämnas till regionfullmäktige för beslut.

Expedieras: Regionstyrelsen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr. : TN2013/247

Teknikförvaltningen

Handlingstyp: Slutrapport TN
Datum: 2017-02-09

Handläggare: Alf $ Johansson

Tekniska nämnden
Region Gotland

Slutrapport avseende Nybyggnad Särskilt Boende
Katthammarsviks Äldreboende
Förslag till beslut

Teknikförvaltningen föreslår att slutrapporten daterad 2017-02-09 tillstyrks och
överlämnas till Regionfullmäktige för beslut.
Ärendebeskrivning

Investeringsbudgeten uppgick till
Totala investeringsutgifter uppgår till
Avvikelse

53 000 000 kr
49 569 011 kr
3 430 989 kr

TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Torbjörn Ihse
Avdelningschef

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Katthammarsviks äldreboende

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/319
10 augusti 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Slutredovisning sporthallen, Visborg
Förslag till beslut

•

Slutredovisning avseende nybyggnad av sporthall Visborg godkänns.

Ärendebeskrivning

Investeringsbudgeten uppgick till
Totala investeringsutgifter uppgår till
Avvikelse

93 000 000 kr
101 003 200 kr
-8 003 200 kr

Förklaringen till budgetavvikelsen beror på att investeringsanslag inte har
indexuppräknats. Under investeringens genomförandeperiod 2010-2015 har
entreprenadindex ökat med 8,12 % vilket motsvarar 7 658 tkr. Resterande
budgetavvikelse på 345 tkr hänförs till investeringar i infrastruktur.
Investeringsutgifterna borde ha redovisats på verksamheten gata.
Idrottsrörelsen saknade tidigare en sporthall som uppfyllde ställda krav för elitidrott.
Detta föranledde kommunstyrelsen att fatta ett beslut att bygga en idrottshall centralt
inom idrottsområdet på Visborg 2010-10-28 § 222.
I direktivet för stadsbyggnad inom Visborgsområdet fastslog regionstyrelsen att
placeringen har prövats och godkänts av kommunstyrelsen varefter Tekniska
nämnden har tillförts resurser för genomförandet av projektet. RS 2011-02-17 § 49
Regionstyrelsen fattade 2012-06-19 § 193 beslutet att sporthallen skall placeras i ett
nordligt läge av planförslaget för idrottsområdet och att angöring skall ske söderifrån.
Ett lokalprogram för sporthall för idrott arbetades fram och godkändes av kultur och
fritidsnämnden. KFN 2011-12-20 § 150. Tekniska nämnden fastställde det
markområde som skulle ingå i sporthallsprojektet och gav TKF i uppdrag upphandla
en partner. TN 2013-01-31 § 8.
Tekniska nämndens beslut § 99 (2017-03-22) och teknikförvaltningens slutrapport
(2017-02-09) redovisar felaktiga beräkningar. Efter kontakt med teknikförvaltningen
har ärendet kompletterats med reviderad tjänsteskrivelse (2017-04-07) med korrekta
beräkningar. Slutrapporten i övrigt är korrekt.
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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 2017/319

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns.
Beslutsunderlag

TN 2017 §99

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Protokoll

Tekniska nämnden 2017-03-22

TN § 99

Slutredovisning sporthallen
AU § 70
TN 2013/399

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse 2017-02-27
- Bild
- Slutredovisning 2017-02-09
- Skiss ackumulerad budget

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden tillstyrker slutrapporten daterad 2017-03-13 och överlämnar den
till Regionfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning

Investeringsbudgeten uppgick till
Totala investeringsutgifter uppgår till
Indexuppräkning Entr.index E84
Avvikelse

93 000 000 kr
101 003 200 kr
1 705 000 kr
-6 298 200 kr

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden tillstyrker slutrapporten daterad 2017-02-09 och överlämnar den
till Regionfullmäktige för beslut.

Expedieras:
Regionstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr. : TN2013/399

Teknikförvaltningen

Handlingstyp: Slutrapport TN
Datum: 2017-04-07

Handläggare: Alf $ Johansson

Tekniska nämnden
Region Gotland

Slutrapport avseende Nybyggnad Sporthall Visborg
Förslag till beslut

Teknikförvaltningen föreslår att slutrapporten daterad 2017-03-13 tillstyrks och
överlämnas till Regionfullmäktige för beslut.
Ärendebeskrivning

Investeringsbudgeten uppgick till
Totala investeringsutgifter uppgår till
Avvikelse

93 000 000 kr
101 003 200 kr
-8 003 200 kr

TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Torbjörn Ihse
Avdelningschef

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

Slutrapport
Projekt
10572. Nybyggnad Sporthall Visborg TN 2013/399
Projektägare
Tekniska nämnden
Beställare
Kommunstyrelsen, 2010-08-26 § 188
Projektstyrgrupp
Patric Ramberg TKF, ordf
Maria Modig KFF
Ethel Forsberg SBF
Bengt Kristiansson TKF
Referensgrupp politiker
TN au: Tommy Gardell ordf, Mattias Swartling, Anna Hrdlicka, Bengt Wickman,
Bodil Rosengren.
KFN: Hanna Lenholm, Roger Wärn
Projektorganisation
Alf $ Johansson, projektledare och fackansvarig Bygg
Louise Nilsson, fackansvarig Vvs
Allan Jacobsson, fackansvarig El
Sivert Persson, fackansvarig Mark
Organisation externa parter

Konsulter

Arkitekt:
Konstruktion:
VVs:
El:
Mark:

Visby Arkitektgrupp, Visby
PentaCon AB, Visby
ÅF Infrastructure AB, Stockholm
K-Konsult Elmiljö AB, Visby
UTE Arkitekter AB, Visby

Entreprenörer
Totalentreprenör: Peab Sverige AB, Visby
Ventilaion :
Gardells Plåtslageri AB, Visby
Vs:
Värme & Sanitet AB, Visby
Bakgrund och syfte
El och larm
Caverion Sverige AB, Visby
Mark:
Väg & Byggnadsgrus AB, Hemse

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Bakgrund och syfte
Idrottsrörelsen saknade tidigare en sporthall som uppfyllde ställda krav för elitidrott. Detta föranledde
kommunstyrelsen att fatta ett beslut att bygga en idrottshall centralt inom idrotts-området på Visborg
2010-10-28 § 222.
I direktivet för stadsbyggnad inom Visborgsområdet fastslog regionstyrelsen att placeringen har
prövats och godkänts av kommunstyrelsen varefter Tekniska nämnden har tillförts resurser för
genomförandet av projektet. RS 2011-02-17 § 49
Regionstyrelsen fattade 2012-06-19 § 193 beslutet att sporthallen skall placeras i ett nordligt läge av
planförslaget för idrottsområdet och att angöring skall ske söderifrån.
Ett lokalprogram för sporthall för idrott arbetades fram och godkändes av kultur och fritidsnämnden.
KFN 2011-12-20 § 150.
Tekniska nämnden fastställde det markområde som skulle ingå i sporthallsprojektet och gav TKF i
uppdrag upphandla en partner. TN 2013-01-31 § 8.

Projektmål
Att bygga en flexibel, yteffektiv, energisnål, tillgänglig och miljövänlig sporthall för drottens/regionens
behov och där målsättningen har varit att få byggnaden miljöklassad Guld enligt Miljöbyggnad.
Tillvägagångssätt
Projektet skall genomföras i samarbetsformen partnering och där entreprenören åtar sig att för
beställarens räkning på totalentreprenad projektera och utföra nybyggnad av sporthall. Entreprenören
ersätts för sitt arbete på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen med incitaments konstruktion.
Ekonomi
(kr och timmar)

Budget
Godkända
tilläggsanslag

KR

93 000 000
5 113 700

Summa

1 400 000
1 277 400
7 791 100

• Summa budget
och tilläggsansl

100 791 100

• Slutkostnad

108 794 300

• Skillnad budget,
tilläggsanslag
och slutkostnad

- 8 003 200

• Avvikelser
Index

7 658 269

• Resultat

- 344 931

Tid (tim)

Kommentar

Budgeten framtagen till
budgetberedning november 2010
KFN 2014-09-16 §52, 2014-11-04 §78,
2014-12-09 §92
(media, sportutr, restaurang, jalusi )
KFN 2014-11-04 § 78
SBF: (gång- och cykelväg)
SBF: (lokalgata, parkmark)

Index fr o m jan 2011 enl
Entreprenadindex E 84
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Resultat och analys
• Måluppfyllelse

Efter godkänd slutbesiktning med undantag av belysningen i hallen konstaterades
att hallen fått mycket beröm av de aktiva och publiken. Bl.a. har Svenska
basketbollsförbundet U 20 lag och Svenska Innebandylandslaget under hösten
haft ett veckolångt träningsläger förlagt till hallen.
Flera nationella förbund jobbar idag på att förlägga tävlingar i hallen.
ICA Maxi Arena blev i november 2016 nominerad av Sport & Affärer, i
konkurrens med Partille Arena och IFU Arena, till 2016 års idrottsarena.
Dessvärre räckte det inte hela vägen fram.
Tyvärr har i dagsläget inte de sportsliga resultaten och publik- tillströmningen
levt upp till de förväntningar som finns på hallen.
Med sin stabila konstruktion och förstärkning för upphängning av ljud- och
ljusarrangemang i takkonstruktionen kan hallen utnyttjas mera till mässor,
idrottsgalor och andra evenemang.

• Tid

Slutbesiktning var planerad till 2015-05-15 men en förskjutning på ca 4 mån av
den fastställda tidsplanen skedde på grund av tilläggsbeställningarna från KFF
och SBF, avseende restaurangdelen, loger, lokalgata och gång- och cykelväg.
Slutbesiktning utfördes 2015-09-28 och byggnaden överlämnades till KFF
2015-10-01.

• Analys av
avvikelser

Tilläggsbeställningar från KFF och SBF fanns ej med i ursprunglig budget.

Rekommendationer framåt från projektledaren
Partnering är en modell för genomförande av entreprenader som är inriktad på samverkan mellan
beställare och entreprenör och är ett välfungerande arbetssätt när projekten är av större storlek. I
partnering-projekt är det ett skall-krav att entreprenörens organisation är väl insatt i arbetssättet.
Viktigt är också att samarbetet fungerar fullt ut mellan entreprenör och beställare och att ”vi-känslan”
infinner sig redan från början och bibehålls under hela projektet.
Vid denna typ projekt krävs stor insats av beställarens projektledning. Projektledningen skall ha
möjlighet att arbeta 100 % i projektet för att kunna bemöta kraven från entreprenörerna avseende de
tekniska ställda kraven och uppföljning av tidplanen och ekonomin.
I denna entreprenad framskred projektet helt enligt planerna med ett gott samarbete tills dess att
entreprenören upptäcker i slutet av projektet, vid den ekonomiska avstämningen, att deras kalkyler
inte håller utan börjar då begära riktkostnadsökning för att höja sitt arvode och därmed sin vinst. I
och med dessa krav så försvårades samverkan avsevärt och ”vi-känslan” om partnering i projektet
försvann.
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Överlämning
• Hantering av
dokumentation

Relationsritningar samt drift- och skötselinstruktioner överlämnat till
Fastighetsförvaltningsavdelningen via pärmar och USB-minne.

• Punkter som
återstår att göra

Åtgärder kring belysningsarmaturer i halldelen.

• Efterkalkyler

Inga framtagna kalkyler finns i dagsläget.

• Uppföljningar
som ska
genomföras

Belysningen kommer att följas upp under garantitiden. Leverantören har vid två
tillfällen varit på plats för att åtgärda fel och brister. Förlängd garantitid kommer
att begäras, med 2 år, vid garantitidens utgång i sept 2017.
Arbete med återställning efter Oleary´s konkurs kommer att ske under våren
2017.
Fullföljning av miljökraven för att uppnå Miljöbyggnad Guld fortsätter under
2017.

Erfarenhetsåterföring
Under slutfasen av projektet kom KFF med förfrågan om en utökning av entreprenaden med
ytterligare förbättring av ljud- och ljusinstallationen, inköp av sportutrustning samt anordnande av
loger och en restaurang i cafédelen för extern uthyrning.
De föreslagna åtgärderna presenterades för Projektstyrgruppen vid möte 2015-03-18 pkt 12. 2. 2.
Konstateras att det inte är optimalt att utöka entreprenaden i sådant sent skede med avseende på tid
och ekonomi. Stort utredningsarbete som ger klarhet i omfattning både vad det gäller tid, ekonomi
och konsekvens på övrigt i projektet, måste utföras vid dessa tillfällen.
Utförande av gång- och cykelvägen, samt lokalgatan kändes mer naturligt att utföra eftersom
maskinresurserna fanns tillgängliga inom projektet.

Övrigt

_
Slutrapport framtagen av:
Projektledare
Alf $ Johansson

Datum
2017-02-09

Slutrapport godkänd av:
Avdelningschef/Förvaltningschef

Torbjörn Ihse/Patric Ramberg

Datum

2017-02-09
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/319
10 augusti 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag sporthallen
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 8 003 200 kronor för sporthall
Visborg
Finansiering sker genom disponering av tekniska nämndens eget kapital

Ärendebeskrivning

Investeringsbudgeten uppgick till
Totala investeringsutgifter uppgår till
Avvikelse

93 000 000 kr
101 003 200 kr
-8 003 200 kr

Förklaringen till budgetavvikelsen beror på att investeringsanslag inte har
indexuppräknats. Under investeringens genomförandeperiod 2010-2015 har
entreprenadindex ökat med 8,12 % vilket motsvarar 7 658 tkr. Resterande
budgetavvikelse på 345 tkr hänförs till investeringar i infrastruktur.
Investeringsutgifterna borde ha redovisats på verksamheten gata.
Idrottsrörelsen saknade tidigare en sporthall som uppfyllde ställda krav för elitidrott.
Detta föranledde kommunstyrelsen att fatta ett beslut att bygga en idrottshall centralt
inom idrottsområdet på Visborg 2010-10-28 § 222.
I direktivet för stadsbyggnad inom Visborgsområdet fastslog regionstyrelsen att
placeringen har prövats och godkänts av kommunstyrelsen varefter Tekniska
nämnden har tillförts resurser för genomförandet av projektet. RS 2011-02-17 § 49
Regionstyrelsen fattade 2012-06-19 § 193 beslutet att sporthallen skall placeras i ett
nordligt läge av planförslaget för idrottsområdet och att angöring skall ske söderifrån.
Ett lokalprogram för sporthall för idrott arbetades fram och godkändes av kultur och
fritidsnämnden. KFN 2011-12-20 § 150.Tekniska nämnden fastställde det
markområde som skulle ingå i sporthallsprojektet och gav TKF i uppdrag upphandla
en partner. TN 2013-01-31 § 8.
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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 2017/319

Tekniska nämndens beslut § 100 angående tilläggsanslag (2017-03-22) misstämmer
till följd av felaktig summering i teknikförvaltningens slutrapport (2017-02-09).
Teknikförvaltningen har kompletterat slutrapporten med reviderad tjänsteskrivelse.
Hemställan om tilläggsanslag är anpassad till detta reviderade underlag. Se även
ärende RS 2017/318 Slutrapport sporthallen Visborg.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag medges och regleras mot
tekniska nämndens eget kapital.
Beslutsunderlag

TN 2017 §100

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Protokoll

Tekniska nämnden 2017-03-22

TN § 100

Tilläggsanslag sporthallen
AU § 71
TN 2013/399

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse 2017-02-27

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med
8 003 000 kr för investeringar vid sporthallen vid Visborg.

•

Finansiering sker genom disponering av eget kapital.

Bakgrund

Idrottsrörelsen saknade tidigare en sporthall som uppfyllde ställda krav för elitidrott.
Detta föranledde kommunstyrelsen att fatta ett beslut att bygga en idrottshall centralt
inom idrottsområdet på Visborg 2010-10-28 § 222.
I direktivet för stadsbyggnad inom Visborgsområdet fastslog regionstyrelsen att
placeringen har prövats och godkänts av kommunstyrelsen varefter tekniska nämnden
har tillförts resurser för genomförandet av projektet. RS 2011-02-17 § 49.
Bedömning

De totala investeringsutgifterna för nybyggnation av sporthallen vid Visborg uppgår till
totalt 108 794 000kr. Den totala budgeten uppgår till totalt 100 791 000kr, vilket innebär
ett budgetunderskott med 8 003 000kr. Förklaringen till budgetavvikelsen beror på att
investeringsanslag inte har indexuppräknats. Under investeringens genomförandeperiod
2010-2015 har entreprenadindex ökat med 8,12 % vilket motsvarar 7 658 000kr.
Resterande budgetavvikelse på 345 tkr hänförs till investeringar i infrastruktur.
Investeringsutgifterna borde ha redovisats på verksamheten Gata.
Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag behövs med 8 003 000kr
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med
8 003 000 kr för investeringar vid sporthallen vid Visborg.

•

Finansiering sker genom disponering av eget kapital.

Expedieras: Regionstyrelsen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/477
23 maj 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag. Klintehamns avloppsreningsverk
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 4 000 000 kr avseende Klintehamn
avloppsreningsverk. Finansiering genom VA taxa.

Ärendebeskrivning

Upphandlingen avseende Klintehamns avloppsreningsverk överklagades.
Konsekvensen av överklagandet ledde till att anbudstiden gick ut och möjliggjorde
för utsedd entreprenör att yrka ersättning för högre kostnader. En ökad kostnad om
4 000 000 kr (inklusive kostnader för förvaltningens juridiska ombud). Detta innebär
att den totala budgeten för Klintehamns avloppsreningsverk stiger från 62 till 66
miljoner kronor.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska
nämndens förslag och att det finansieras via VA-taxa.
Beslutsunderlag

TN § 37

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, Regionstyrelseförvaltningen, ekonomi
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Tekniska nämnden 2017-02-22

Protokoll

TN § 37

Tilläggsanslag. Klintehamns avloppsreningsverk.
TN 2015/76

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Presentation vid sammanträde

Tekniska nämndens beslut


Tekniska nämnden begär tilläggsanslag med 4 000 000 kr från regionstyrelsen för
genomförande av projektet.

Ärendet presenterades av projektledare Tommy Grönström och avdelningschef
Torbjörn Ihse.
Bakgrund

Upphandlingen överklagades vilket medförde en försening som i sin tur fick tillföljd att
anbudens gilitighetstid hann gå ut. Detta möjliggör för entreprenörerna att kräva
ersättning för högre kostnader. Ökningen inkluderar även kostnader för förvaltningens
juridiska stöd. Projektet beräknas nu kosta 66 miljoner kronor jämfört med tidigare
beräknade 62 miljoner kr, dvs en ökad kostnad på 4 miljoner kronor.
Expedieras:
Regionstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/539
16 juni 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag för investeringar vid
Verkstadsskolan 2
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 4 122 000 tkr för upprustning av
verkstadsskolan

•

Finansiering sker genom disponering av tekniska nämndens egna kapital om
4 122 000 tkr

Sammanfattning

Verkstadsskolan i norra Visby har varit föremål för omfattande upprustning och
underhåll. Främst vad gäller skolans kök. Förstudie påvisade vilka behov som fanns i
form av upprustning och nyinvesteringar. Under projektets gång har mer behov av
restaurering upptäckt och med merkostnader som följd.
Ärendebeskrivning

Verkstadsskolan 2 har under ett antal år varit uthyrd till Guteskolan som bedriver
förskoleklass - åk 6, högstadie- och gymnasieskola. De har ca 400 elever.
I fastigheten finns ett tillagningskök som förser eleverna med skolmaten. På skolan
finns också restaurang- och livsmedelsprogrammet där utbildning av kockelever sker
i samma tillagningskök.
Miljö- och hälsovårdsnämnden har vid inspektion 2014 av tillagningsköket på
fastigheten Verkstadsskolan 2, gjort anmärkningar på ett antal punkter rörande
ytskikt, kylar och installationer. De anmärkningar som framkom var omfattande,
kylar hade bristfälligt underhåll, skarvar som var otäta vilket har medfört läckage.
Vidare var det anmärkningar på golvbrunnar som var rostangripna som medfört att
det var svårt att hålla rent. I omklädningsrummet för kökspersonalen fanns spår av
mögelangrepp.
En förstudie identifierade vilka behov av åtgärder i form av upprustning som var
nödvändiga. Det framkom bl.a, behov av ny utrustning i kyl- och frysrum, det var av
äldre modell med kylanläggningar som måste bytas ut på grund av uttjänta
kylaggregat. Även byte av avloppsstammar och golvbrunnar behövdes göras.
Samtliga yt- och tätskikt med klinker på golv och kakel på väggar samt nytt innertak
var också i behov av underhåll.
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Åtgärder behövdes göras både i kökets funktion- och ventilationen, vilket innebär att
flera projekt pågått samtidigt. FFA bestämde att samordna åtgärderna till ett
gemensamt projekt eftersom det var det mest kostnadseffektiva. Insatserna för att
åtgärda anmärkningarna samtidig innebar att de var beroende av varandra. Projektet
skulle finansieras som ett blandprojekt med medel från driftbudget (planerat
underhåll) och investeringsbudget (OVK).
Då omfattande vattenskador upptäcktes i samband med renoveringen tvingades
projektet även renovera omkringliggande ytor runt kyl- och frysrummen samt även
källarvåningen under kyl- och frysrummen. Alla vattenskadade ytor torkades ut samt
förseddes med nya ytskikt. Även installationerna såsom el och rör byttes. Dessa
omfattande skador var nödvändiga att åtgärda för att lokalerna skulle kunna
användas. Att avbryta och återuppta reparationen senare skulle medföra fördyringar
samt att lokalerna inte skulle kunna brukas av hyresgäst.
Renoveringen tog ungefär ett halvår längre tid än beräknat på grund av
uttorkningstider och utökat renoveringsbehov runt kyl- och frysrummen, vilket
föranledde en oväntad kostnadsutveckling och fördyring av åtgärderna.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska
nämndens förslag och att medel anvisas ur nämndens egna kapital.
Beslutsunderlag

TN 2017 §142

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, Regionstyrelseförvaltningen, ekonomi
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-05-31

TN § 142

Tilläggsanslag för investeringar vid
Verkstadsskolan 2

TN 2017/399
TNAU § 99

Tekniska nämndens förslag till regionstyrelsen

Tekniska Nämnden hemställer hos Regionfullmäktige om tilläggsanslag för
upprustning av Verkstadsskolan 2 med 4 122 000 kr.
Finansiering sker genom att disponera 4 122 000 kr ur eget
kapital teknikförvaltningens konto 201116.

Sammanfattning

Verkstadskolan 2 har under ett antal år varit uthyrd till Guteskolan som bedriver
förskoleklass - åk 6, högstadie och gymnasieskola. De har ca 400 elever.
I fastigheten finns ett tillagningskök som förser eleverna med skolmaten. På skolan
finns också restaurang- och livsmedelsprogrammet där utbildning av kockelever sker
i samma tillagningskök.
Miljö- och hälsovårdsnämnden har vid inspektion 2014 av tillagningsköket på
fastigheten Verkstadsskolan 2, gjort anmärkningar på ett antal punkter rörande
ytskikt, kylar och installationer. De anmärkningar som framkom var omfattande,
kylar hade bristfälligt underhåll, skarvar som var otäta vilket har medfört läckage.
Vidare var det anmärkningar på golvbrunnar som var rostangripna som medfört att
det var svårt att hålla rent. I omklädningsrummet för kökspersonalen fanns spår av
mögelangrepp.
För att ta reda på vilka åtgärder som behövde göras gjordes en förstudie. De behov
som framkom var ny utrustning i kyl- och frysrum. De var av äldre modell med
kylanläggningar som måste bytas ut på grund av uttjänta kylaggregat. Även byte av
avloppsstammar och golvbrunnar behövdes. Samtliga yt- och tätskikt med klinker på
golv och kakel på väggar samt nytt innertak behövde bytas ut.
Åtgärder behövdes göras både i kökets funktion och ventilationen, vilket innebär att
flera projekt pågått samtidigt. FFA bestämde att samordna åtgärderna till ett
gemensamt projekt eftersom det var det mest kostnadseffektiva. Insatserna för att
åtgärda anmärkningarna samtidig innebar att de var beroende av varandra. Projektet
skulle finansieras som ett blandprojekt med medel från driftbudget (planerat
underhåll) och investeringsbudget (OVK).
Då omfattande vattenskador upptäcktes i samband med renoveringen tvingades
projektet även renovera omkringliggande ytor runt kyl- och frysrummen samt även
källarvåningen under kyl- och frysrummen. Alla vattenskadade ytor torkades ut samt
förseddes med nya ytskikt. Även installationerna såsom el och rör byttes. Dessa
omfattande skador var nödvändiga att åtgärda för att lokalerna skulle kunna

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-05-31

användas. Att avbryta och återuppta reparationen senare skulle medföra fördyringar
samt att lokalerna inte skulle kunna brukas av hyresgäst.
Renoveringen tog ungefär ett halvår längre tid än beräknat på grund av
uttorkningstider och utökat renoveringsbehov runt kyl- och frysrummen, vilket
föranledde en oväntad kostnadsutveckling och fördyring av åtgärderna.
Projektet startade i maj 2015 som ett investeringsprojekt utan budget men planen var
att omfördela medel från driftbudget (planerat underhåll) och investeringsbudget
(OVK). Årsbokslut upprättades 2015 utan att investeringsprojektet rättades med
erforderliga omföringar. Investeringsprojektet var inte slutfört vilket innebar att
projektet överfördes i kompletteringsbudgeten med totalt -4 122 tkr. För detta
underskott begärs nu tilläggsanslag.
I upprustningen av Verkstadskolan 2 har även medel för planerat underhåll ingått.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med 4 122 000 kr för att
täcka underskottet i projektet 11578 upprustning av Verkstadsskolans kök.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden:
Tekniska Nämnden hemställer hos Regionfullmäktige om tilläggsanslag för
upprustning av Verkstadsskolan 2 med 4 122 000 kr.
Finansiering sker genom att disponera 4 122 000 kr ur eget
kapital teknikförvaltningens konto 201116.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/399
2 maj 2017

Marianne Norrby

Tekniska nämnden

Omdisponering av medel kök Verkstadsskolan 2
Förslag till beslut

•
•

Tekniska Nämnden hemställer hos Regionfullmäktige om tilläggsanslag för
upprustning av verkstadsskolan med 4 122 000 kr.
Finansiering sker genom att disponera 4 122 000 kr ur eget kapital TKF
konto 201116.

Sammanfattning

Verkstadskolan 2 har under ett antal år varit uthyrd till Guteskolan som bedriver
förskoleklass - åk 6, högstadie och gymnasieskola. De har ca 400 elever.
I fastigheten finns ett tillagningskök som förser eleverna med skolmaten. På skolan
finns också restaurang- och livsmedelsprogrammet där utbildning av kockelever sker
i samma tillagningskök.
Miljö- och hälsovårdsnämnden har vid inspektion 2014 av tillagningsköket på
fastigheten Verkstadsskolan 2, gjort anmärkningar på ett antal punkter rörande
ytskikt, kylar och installationer. De anmärkningar som framkom var omfattande,
kylar hade bristfälligt underhåll, skarvar som var otäta vilket har medfört läckage.
Vidare var det anmärkningar på golvbrunnar som var rostangripna som medfört att
det var svårt att hålla rent. I omklädningsrummet för kökspersonalen fanns spår av
mögelangrepp.
För att ta reda på vilka åtgärder som behövdes göras gjordes en förstudie. De behov
som framkom var ny utrustning i kyl- och frysrum. De var av äldre modell med
kylanläggningar som måste bytas ut på grund av uttjänta kylaggregat. Även byte av
avloppsstammar och golvbrunnar behövdes. Samtliga yt- och tätskikt med klinker på
golv och kakel på väggar samt nytt innertak behövdes bytas ut.
Åtgärder behövdes göras både i kökets funktion och ventilationen, vilket innebär att
flera projekt pågått samtidigt. FFA bestämde att samordna åtgärderna till ett
gemensamt projekt eftersom det var det mest kostnadseffektiva. Insatserna för att
åtgärda anmärkningarna samtidig innebar att de var beroende av varandra. Projektet
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skulle finansieras som ett blandprojekt med medel från driftbudget (planerat
underhåll) och investeringsbudget (OVK).
Då omfattande vattenskador upptäcktes i samband med renoveringen tvingades
projektet även renovera omkringliggande ytor runt kyl- och frysrummen samt även
källarvåningen under kyl- och frysrummen. Alla vattenskadade ytor torkades ut samt
förseddes med nya ytskikt. Även installationerna såsom el och rör byttes. Dessa
omfattande skador var nödvändiga att åtgärda för att lokalerna skulle kunna
användas. Att avbryta och återuppta reparationen senare skulle medföra fördyringar
samt att lokalerna inte skulle kunna brukas av hyresgäst.
Renoveringen tog ungefär ett halvår längre tid än beräknat på grund av
uttorkningstider och utökat renoveringsbehov runt kyl- och frysrummen, vilket
föranledde en oväntad kostnadsutveckling och fördyring av åtgärderna.
Projektet startade i maj 2015 som ett investeringsprojekt utan budget men planen var
att omfördela medel från driftbudget (planerat underhåll) och investeringsbudget
(OVK). Årsbokslut upprättades 2015 utan att investeringsprojektet rättades med
erforderliga omföringar. Investeringsprojektet var inte slutfört vilket innebar att
projektet överfördes i kompletteringsbudgeten med totalt -4 122 tkr. För detta
underskott begärs nu tilläggsanslag.
I upprustningen av Verkstadskolan har även medel för planerat underhåll ingått.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med 4 122 tkr för att täcka
underskottet i projektet 11578 upprustning av Verkstadsskolans kök.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/605
8 augusti 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för ventilationsåtgärder, Kabyssen
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 6 000 000 för investeringar i
ventilationsåtgärder på förskolan Kabyssen

•

Finansiering sker genom disponering av tekniska nämndens egna kapital om
6 000 000 tkr

Sammanfattning

Förskolan Kabyssen uppfördes år 1973 och ingår i Gråbo förskoleområde. Förskolan
har sex avdelningar med cirka 100 barn och bedriver även omsorg på kvällar och
helger. Ventilationen har varit ett problem på grund av otillräckligt luftflöde i flera av
rummen. Ventilationen behöver åtgärdas eftersom den inte är OVK (obligatorisk
ventilationskontroll)-godkänd. Verksamheten har gjort en framställan enligt
arbetsmiljölagen 6 kap. 6 a §, avseende inomhusmiljön. Detta föranledde att
arbetsmiljöverket gjorde en inspektion av förskolan Kabyssen 2017-01-03.
Arbetsmiljöverket gör bedömningen att ventilationen är underdimensionerad med
otillfredsställande luftkvalitet i lokalernas vistelsezoner som följd. Arbetsmiljöverket
gav region Gotland ett föreläggande om att åtgärda ventilationen vid förskolan. Ett
vitesföreläggande är beslutat på 200 tkr om att åtgärder bör vidtas före den 1
september.
Ärendebeskrivning

En förstudie har gjorts för att få fram vilka åtgärder som behöver göras samt en
beräkning av investeringsutgifter.
Luftbehandlingssystem VÅA1 är underdimensionerat och byggnadens avdelningar är
överbelastade så pass att ventilationssystemet ej täcker luftväxlingsbehovet. Därför
skall luftbehandlingssystem utökas för att klara dagens krav. För att uppnå de nya
kraven måste utbyte av luftbehandlingsaggregat ske till ett med större kapacitet,
kanalsystem utökas med nya rör och dragningar, även vissa byggåtgärder för
anpassning av fläktrum, byte av styr- och övervakningsutrustning samt utbyte av
radiatorventiler och stamventiler.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska
nämndens förslag och att medel anvisas ur nämndens egna kapital.
Beslutsunderlag

TN § 142

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, Regionstyrelseförvaltningen, ekonomi

2 (2)

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-06-28

TN § 168

Tilläggsanslag för ventilationsåtgärder

TN 2017/1131
TN AU § 119

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med totalt
6 000 tkr för investeringar i ventilationsåtgärder på förskolan Kabyssen.
Att finansiering sker genom att disponera 6 000 tkr ur eget kapital TKF konto
201116.

Sammanfattning

Förskolan Kabyssen uppfördes år 1973 och ingår i Gråbo förskoleområde. Förskolan
har sex avdelningar med cirka 100 barn och bedriver även omsorg på kvällar och
helger. Ventilationen har varit ett problem på grund av otillräckligt luftflöde i flera av
rummen. Ventilationen behöver åtgärdas eftersom den inte är OVK (obligatorisk
ventilationskontroll)-godkänd. Verksamheten har gjort en framställan enligt
arbetsmiljölagen 6 kap. 6 a §, avseende inomhusmiljön. Detta föranledde att
arbetsmiljöverket gjorde en inspektion av förskolan Kabyssen 2017-01-03.
Arbetsmiljöverket gör bedömningen att ventilationen är underdimensionerad med
otillfredsställande luftkvalitet i lokalernas vistelsezoner som följd. Arbetsmiljöverket
gav region Gotland ett föreläggande om att åtgärda ventilationen vid förskolan. Ett
vitesföreläggande är beslutat på 200 tkr om att åtgärder bör vidtas före den 1
september.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras för ventilationsåtgärder med
totalt 6 000 tkr för åtgärder vid förskolan Kabyssen. Om ansökan om tilläggsanslag
inte görs så måste projektet skjutas till nästkommande år. Arbetsmiljön på förskolan
kommer fortsatt vara ett problem. Arbetsmiljöverket har utfärdat ett vite till 1
september på 200 tkr och om vi inte kan påbörja detta under 2017 så är risken att ett
nytt vite påförs region Gotland.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-06-07.
Ärendets behandling under mötet

Projektet är inte påbörjat. Renoveringen kommer att påverka hyressättningen.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden:
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med totalt
6 000 tkr för investeringar i ventilationsåtgärder på förskolan Kabyssen.
Att finansiering sker genom att disponera 6 000 tkr ur eget kapital TKF konto
201116.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-06-28

Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/1131
7 juni 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för ventilationsåtgärder vid Kabyssen
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med
totalt 6 000 tkr för investeringar i ventilationsåtgärder på förskolan Kabyssen.

•

Att finansiering sker genom att disponera 6 000 tkr ur eget kapital TKF
konto 201116.

Sammanfattning

Förskolan Kabyssen uppfördes år 1973 och ingår i Gråbo förskoleområde. Förskolan
har sex avdelningar med cirka 100 barn och bedriver även omsorg på kvällar och
helger. Ventilationen har varit ett problem på grund av otillräckligt luftflöde i flera av
rummen. Ventilationen behöver åtgärdas eftersom den inte är OVK (obligatorisk
ventilationskontroll)-godkänd. Verksamheten har gjort en framställan enligt
arbetsmiljölagen 6 kap. 6 a §, avseende inomhusmiljön. Detta föranledde att
arbetsmiljöverket gjorde en inspektion av förskolan Kabyssen 2017-01-03.
Arbetsmiljöverket gör bedömningen att ventilationen är underdimensionerad med
otillfredsställande luftkvalitet i lokalernas vistelsezoner som följd. Arbetsmiljöverket
gav region Gotland ett föreläggande om att åtgärda ventilationen vid förskolan. Ett
vitesföreläggande är beslutat på 200 tkr om att åtgärder bör vidtas före den 1
september.
Ärendebeskrivning

En förstudie har gjorts för att få fram vilka åtgärder som behöver göras samt en
beräkning av investeringsutgifter.
Luftbehandlingssystem VÅA1 är underdimensionerat och byggnadens avdelningar är
överbelastade så pass att ventilationssystemet ej täcker luftväxlingsbehovet. Därför
skall luftbehandlingssystem utökas för att klara dagens krav. För att uppnå de nya
kraven måste utbyte av luftbehandlingsaggregat ske till ett med större kapacitet,
kanalsystem utökas med nya rör och dragningar, även vissa byggåtgärder för
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anpassning av fläktrum, byte av styr- och övervakningsutrustning samt utbyte av
radiatorventiler och stamventiler.
I nedanstående tabell redovisas en fördelning av beräknade investeringsutgifter.
Åtgärd

Belopp, tkr

Ventilationsåtgärder
Styr- och övervakning
Byggentreprenader
Värme o sanitet
Total

Fördelning, %

4 200
1 500
180
120
6 000

70
25
3
2
100

Fastighetsavdelningen genomför årligen investeringar i ventilationsanläggningar och i
nedanstående tabell redovisas investeringsbudget och investeringsutgifter för
perioden 2012-2016.
Årtal

2012
2013
2014
2015
2016

Investeringsbudget,
tkr

4 706
9 924
14 964
14 240
11 733

Investeringsutgifter,
tkr

3532
7 459
10 725
15 507
10 108

Avvikelse,
tkr

1 174
2 465
4 239
-1 267
1 625

Investeringsutgifternas genomsnitt för ventilationsåtgärder under perioden 20122016 uppgår till 9 466 tkr. Årets investeringsbudget uppgår till 6 625 tkr och utfallet
tom maj 2017 uppgår till 4 578 tkr.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras för ventilationsåtgärder med
totalt 6 000 tkr för åtgärder vid förskolan Kabyssen. Om ansökan om tilläggsanslag
inte görs så måste projektet skjutas till nästkommande år. Arbetsmiljön på förskolan
kommer fortsatt vara ett problem. Arbetsmiljöverket har utfärdat ett vite till 1
september på 200 tkr och om vi inte kan påbörja detta under 2017 så är risken att ett
nytt vite påförs region Gotland.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/851
10 augusti 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag för utbyte av ventilation Visby
Korpen
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 1 700 tkr för utbyte av
ventilation vid Korpen, Visby

Sammanfattning

I samband med ombyggnation och renovering av Visby Korpen, hus 03, plan2,
psykiatriska kliniken konstateras att ventilationssystemet som försörjer delar av
fastigheten inte uppfyller kraven för OVK (Lagstadgad obligatorisk
ventilationskontroll). Då samordning och effektivitetsvinster finns för att åtgärda
behovet i samband med ombyggnationen istället för att åtgärda behovet vid ett
senare tillfälle bedöms så begär tekniska nämnden ett tilläggsanslag på 1 700 tkr.
Ärendebeskrivning

Vid ombyggnation och renovering av Visby Korpen, hus 03, plan2, psykiatriska
kliniken i syfte att anpassa lokalerna efter dagens krav på psykiatrisk vård. Även delar
av plan 3 ingår och skall åtgärdas. Nu är teknikförvaltningen mitt i byggprocessen
och har då upptäckt att ventilationssystemet som försörjer delar av plan 3 inte
uppfyller dagens krav på OVK (Lagstadgad obligatorisk ventilationskontroll).
Problemet är att det inte kommer fram tillräckligt med luft i ett antal rum. För att
åtgärda detta så behöver det dras nya kanaler för att ventilationssystemet ska klara av
att leverera tillräckliga luftmängder.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska
nämndens förslag.
Beslutsunderlag

TN 2016 §240

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, regionstyrelseförvaltningen, ekonomi
1 (1)
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Protokoll

Tekniska nämnden 2016-12-15

TN § 240

Begäran om tilläggsanslag för utbyte av ventilation Visby Korpen
TN 2016/2741

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-02

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 1 700 000 kr
för investeringar i ventilation vid psykiatriska kliniken.

Bakgrund

Teknikförvaltningen gavs i uppdrag från hälso-och sjukvårdsförvaltningen att driva ett
projekt på Visby Korpen. Projektets uppgift är att genomföra en ombyggnation och
renovering av Visby Korpen, hus 03, plan2, psykiatriska kliniken i syfte att anpassa
lokalerna efter dagens krav på psykiatrisk vård. Även delar av plan 3 ingår och skall
åtgärdas. Teknikförvaltningen är nu mitt i byggprocessen. Det kan konstateras att
ventilationssystemet som försörjer delar av plan 3 inte uppfyller dagens krav på OVK
(Lagstadgad obligatorisk ventilationskontroll).
Bakgrunden till problematiken är att det inte kommer fram tillräckligt med luft i ett antal
rum. För att åtgärda detta så behöver det dras nya kanaler för att ventilationssystemet
ska klara av att leverera tillräckliga luftmängder. Dessa åtgärder är kostnadsberäknade till
1,7 miljoner kr.
Parallellt ska det genomföras periodiskt underhåll i dessa rum, i form av nya
akustikundertak med ny energieffektiv belysning, samt målning av väggar.
Ekonomiska medel för att göra periodiskt underhåll finns inom fastighetsförvaltningens
budget. Ekonomiska medel för att åtgärda ventilationssystemet på plan 3 finns inte i
projektets budget eller i fastighetsförvaltningens investeringsbudget för obligatorisk
ventilationskontroll.
Expedieras:
Regionstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr 2016/2741

Teknikförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Projektavdelningen
Bo Bandelin

Datum 7 December 2016

Tekniska nämnden
Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för utbyte av ventilation Visby Korpen hus
03, plan 3 psykiatriska kliniken
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag
med 1 700 tkr för investeringar i ventilation vid psykiatriska kliniken
projekt nr 10594.

Bakgrund

Projektets uppgift är att genomföra en ombyggnation och renovering av Visby
Korpen, hus 03, plan2, psykiatriska kliniken i syfte att anpassa lokalerna efter
dagens krav på psykiatrisk vård. Även delar av plan 3 ingår och skall åtgärdas.
Nu är teknikförvaltningen mitt i byggprocessen och har då upptäckt att ventilationssystemet som försörjer delar av plan 3 inte uppfyller dagens krav på
OVK (Lagstadgad obligatorisk ventilationskontroll).
Problemet är att det inte kommer fram tillräckligt med luft i ett antal rum. För
att åtgärda detta så behöver det dras nya kanaler för att ventilationssystemet
ska klara av att leverera tillräckliga luftmängder.
Dessa åtgärder är kostnadsberäknade till 1,7 miljoner kr.
Samtidigt ska det genomföras periodiskt underhåll i dessa rum, i form av nya
akustikundertak med ny energieffektiv belysning, samt målning av väggar.
Ekonomiska medel för att göra periodiskt underhåll finns inom FFA´s budget.
Ekonomiska medel för att åtgärda ventilationssystemet på plan 3 finns inte i
projektets budget eller i FFA´s investeringsbudget för OVK.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-tn@gotland.se
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Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl
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Teknikförvaltningen

Ekonomisk analys

Om vi byter ventilationen i dessa delar nu:
•

Vi har etablering på plats och får samordningsvinster

•

Undertak och belysning ska bytas ut, så kanalerna är tillgängliga idag.

•

Ingen verksamhet som kan bli störd, finns i byggnaden då det ska
kärnborras för kanaler

•

Vi lämnar över en byggnad som uppfyller OVK kraven

•

Ekonomiskt och utförandemässigt är det mest optimalt att utföra detta
nu.

Om befintlig ventilation lämnas orörd nu:
•

Luftflödena uppfyller inte dagens krav och måste då byggas om vid senare tillfälle

•

Ny upphandling för att utföra ventilationsarbetet måste ske

•

Både plan 2 och 3 måste evakueras och evakueringslokaler hyras in. Ska
paviljonger hyras in måste dessa upphandlas och sökas bygglov för.

•

Undertak och belysning måste demonteras och sedan återmonteras

•

Väggar där kärnborrning krävs måste målas om.

•

Kommer personal och allmänhet att undra varför vi inte tog med detta
när verksamheten var utrymd och vi renoverade större delen av byggnaden.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag ska ansökas med 1 700 tkr för
att kunna utföra ventilationsåtgärderna i detta projekt med de ekonomiska fördelar det innebär. Det kommer att krävas kärnborrningar och evakuering av
verksamhet i de rum som ska åtgärdas men också heldygnsvården som troligen
inte klarar de störningar som blir. Att åtgärda ventilationen inom projektet och
när byggnaden är evakuerad är även det mest fördelaktiga ur verksamhetssynpunkt. Dock kan tidplanen för bygget påverkas av detta arbete.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Torbjörn Ihse
Avdelningschef

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/267
6 juli 2017

Henry Henziger

Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Granskning av tillämpningen av
offentlighetsprincipen
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningens skrivelse lämnas som svar till revisorerna.

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra en översyn av
arkivreglementet senast under 2018.

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en omarbetad
dokumenthanteringsplan senast under 2018.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC utfört en granskning av
tillämpningen av offentlighetsprincipen.
Syftet med granskningen syftar dels till att följa upp föregående granskning som
genomfördes 2015 som då avgränsades till regionstyrelsen, tekniska nämnden och
barn- och utbildningsnämnden, dels att bedöma om regionens övriga nämnder lever
upp till bestämmelserna om offentlighetsprincipen.
Revisorerna bedömer att regionstyrelsens och nämndernas hantering av allmänna
handlingar inte är helt ändamålsenlig. Bedömningen bygger främst på att flera av
regionens regler och riktlinjer är föråldrade och behöver en översyn för att
harmonisera mot gällande lagstiftning och nuvarande organisationsstruktur.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att revisorernas slutsatser och
rekommendationer i stort är korrekta och ser rapporten som ett bra underlag för
berörda nämnder att se över befintliga reglementen, planer samt förfarande inom
området. Det kan konstateras att flera nämnder redan har agerat utifrån revisorernas
granskning. I yttrandet kommenteras de bedömningar och rekommendationer som
hänförs till regionstyrelsen.
Revisorernas bedömningar och rekommendationer besvaras enligt följande:
Revisorerna: Riktlinjer som berör hantering av allmänna handlingar står inte i strid med gällande
lagstiftning. Däremot rekommenderas en översyn av arkivreglemente och dokumenthanteringsplaner i
syfte att harmonisera dessa mot nuvarande organisationsstruktur och nu gällande lagstiftning.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/267

Svar: En översyn av arkivreglementet kommer att genomföras. En omarbetad
dokumenthanteringsplan för regionstyrelsen är under framtagande, här har hänsyn att
tas till de organisatoriska förändringar som skett och som är på gång inom
regionstyrelsens ansvarsområde. Inom regionstyrelseförvaltningen pågår också ett
arbete för att utveckla ledning, styrning och samordning för det samlade området
informationsförvaltning. Syftet är att säkra kvaliteten inom informationshantering
och ärendehantering. Inom detta område kommer frågor som dokumenthantering,
registrering, arkiv och också informationssäkerhet och offentlighetsprincip att ingå.
Revisorerna: Regionstyrelsen bör komplettera hemsidan med information om registraturens
öppettider.
Svar: Åtgärdat. Detta uppmärksammades och åtgärdades i samband med
granskningen.
Revisorerna: Regionstyrelsen bör bedöma och värdera risker, samt om nödvändigt vidta åtgärder som
följer av att finnas på externa sociala medier (Facebook m fl). Följande risk ser revisorerna.
Användare på bland annat Facebook kan lämna skriftliga inlägg på regionens Facebooksida (blir
inkommande allmän handling). Användare på Facebook har även behörighet att redigera eller ta
bort sina egna skriftliga inlägg (den allmänna handlingen förstörs). Detta innebär att allmänna
handlingar som inkommit till regionen kan gå förlorade utan att regionen har sparat handlingarna
på annat sätt.
Svar: Hanteringen av handlingar som inkommer via regionens Facebooksida har
sedan sidan startades 2011 skett i enlighet med de rekommendationer som inhämtats
från Sveriges kommuner och landsting samt e-delegationen. Det innebär att sådana
handlingar som inte är av ringa eller tillfällig karaktär kopieras och skickas till
registrator. Det sker antingen genom en skärmdump eller genom att texten kopieras
och klistras in i ett e-postmeddelande. I båda fallen innebär det ett skydd mot risken
att användare raderar eller förvanskar allmänna handlingar.
Region Gotland följer fortlöpande utvecklingen inom området och tittar på möjliga
förbättringar, exempelvis genom ett ärendehanteringssystem för sociala medier, men
bedömning är att den rutin som finns i dag väl fyller lagens krav.
Beslutsunderlag

Revisionsrapport – Granskning av tillämpningen av offentlighetsprincipen.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Regionens revisorer
Samtliga nämnder
RSF - stab
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Regionens revisorer

Revisionsskrivelse
Datum 2017-03-14

ANKOM2017-03-21

Regionstyrelsen

Offentlighetsprincipen
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Godand, har PwC
genomfört en granskning av tillämpningen av offentlighetsprincipen. En tidigare granskning av offentlighetsprincipen genomfördes år 2015 avgränsat till
regionstyrelsen, tekniska nämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Föreliggande granskning syftar dels till att följa upp föregående granskning med
avseende på de brister och rekommendationer som lämnades i revisorernas
skrivelse till nämnderna daterad 2015-03-04. Dels att bedöma om regionens
övriga nämnder lever upp till bestämmelserna om offentlighetsprincipen i lagstiftningen.
Efter genomförd granskning är den sammantagna revisionella bedömning
att regionstyrelsens och nämndernas hantering av allmänna handlingar inte
är helt ändamålsenlig.
Bedömningen bygger främst på att flera av regionens regler och riktlinjer är
föråldrade och bör ses över för att möta kraven i nu gällande lagstiftning. Exempelvis är regionens arkivreglemente från 1992. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens dokumenthanteringsplan är från 2006 och motsvarande plan
för Hälso- och sjukvårdsnämnden är från 2008. Sedan dess har organisationsförändringar i regionen och ny lagstiftning trätt i kraft, vilket ställer krav på
anpassning av riktlinjerna.
I syfte att stärka den politiska styrningen av hantering av allmänna handlingar
rekommenderas nämnderna att fatta beslut om de mest väsentliga riktlinjerna,
som exempelvis dokumenthanteringsplanen.
För mer information avseende granskningen hänvisas till bifogad granskningsrapport.

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

Org nr 212000-0803

E-postregiongotland@gotland.se

Webbplatswww.gotland.se
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Regionens revisorer

Med anledning av granskningens resultat önskar revisorerna svar från Regionstyrelsen rörande vilka åtgärder som avses att vidtas. Rapporten överlämnas till
Regionstyrelsen för yttrande senast den 15 september 2017.
Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@godand.se med kopia till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com
För Region Gotlands revisorer

Carin Backlund
Ordförande
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Granskning av tillämpningen av offentlighetsprincipen

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av offentlighetsprincipen. En tidigare granskning av offentlighetsprincipen genomfördes år
2015 avgränsat till regionstyrelsen, tekniska nämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Denna granskning syftar dels till att följa upp föregående granskning med avseende
på de brister och rekommendationer som lämnades i revisorernas skrivelse till nämnderna daterad 2015-03-04. Dels att bedöma om regionens övriga nämnder lever upp till bestämmelserna om offentlighetsprincipen i lagstiftningen.
Efter genomförd granskning är vår sammantagna revisionella bedömning att regionstyrelsens och nämndernas hantering av allmänna handlingar inte är helt ändamålsenlig. Bedömningen grundar sig i vår bedömning av respektive kontrollmål som redovisas nedan.

Kontrollmal

Bedömning

Motivering

Det finns ändamålsenliga regler och riktlinjer
i Regionen avseende
hantering av allmänna
handlingar.

Ej uppfyllt

Flera av regionens regler och
riktlinjer är föråldrade och bör
ses över för att möta kraven i nu
gällande lagstiftning. Exempelvis är regionens arkivreglemente
från 1992. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens dokumenthanteringsplan är från
2006 och motsvarande plan för
Hälso- och sjukvårdsnämnden
är från 2008. Sedan dess har
organisationsförändringar i regionen och ny lagstiftning trätt i
kraft, vilket ställer krav på anpassning av riktlinjerna.

Berörd personal har givits tillräckliga förutsättningar för att hantera allmänna handlingar.

I allt väsentligt uppfyllt

Lagstiftning och Regionens regler och riktlinjer tillämpas.

Delvis uppfyllt

Vår bedömning är att berörd
personal har givits tillräckliga
förutsättningar för att hantera
allmänna handlingar. Berörd
personal får genom intränat
tillgång till regler, riktlinjer och
rutiner för hantering av allmänna handlingar. Vidare är vår
bedömning att den centrala registraturen får tillräckligt med
kompetenshöj ande insatser för
att hantera sina uppgifter.
Vår bedömning utifrån stickprovsgranskningarna är att
kontrollmålet är uppfylls för
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I allt väsentligt uppRegionen har anpassat
sig till den nya informat- fyllt
ionsteknikens krav exempelvis avseende epost, sms och sociala
medier.

1.1.

samtliga nämnder som prövats
bortsett från byggnadsnämnden.
Den sistnämnda har inte besvarat vår inskickade fråga. Vi finner att Kultur- och fritidsnämnden efter 14 dagar inte har besvarat vår fråga, vilket är en
brist. Tekniska nämnden har
brustit avseende att nämnden
inte har lämnat en besvärshänvisning vid vägran om utlämnande av allmän handling.
Vår bedömning är att regionen i
allt väsentligt har anpassat sig
till den nya informationsteknikens krav vad gäller e-post, sms
och sociala medier. Det finns
riktlinjer för hur allmänna
handlingar som inkommer eller
upprättas genom sms, telefon, epost och sociala medier ska hanteras.

Rekommendationer

Regionens riktlinjer som berör hanteringen av allmänna handlingar står inte i strid med
gällande lagstiftning. Däremot rekommenderar vi styrelsen och samtliga nämnder en
översyn av arkivreglementen och dokumenthanteringsplaner i syfte att harmonisera dessa
med nuvarande organisationsstruktur och nu gällande lagstiftning.
Vår uppfattning utifrån vår tolkning av dokumenthanteringsplanernas syfte att dessa ska
vägleda verksamheternas hantering av allmänna handlingar. För att skapa en effektiv politisk styrning och ordning och reda i hanteringen av allmänna handlingar bör dessa dokument därför med jämna mellanrum ses över av respektive nämnd.
Vår uppfattning är att en översyn av arkivreglemente och dokumenthanteringsplaner även
kan bidra positivt till att förtydliga vilka gallringsrutiner som gäller för allmänna handlingar som inkommer via sociala medier.
Vi anser att nämnderna kan stärka sin politiska styrning av hanteringen av allmänna
handlingar. Ett sätt för nämnden att göra det är att fatta beslut om de mest väsentliga
riktlinjerna, som exempelvis dokumenthanteringsplanen.
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Inledning
1.2.

Bakgrund

Offentlighetsprincipen innebär att myndigheternas verksamhet så långt som möjligt ska
ske i öppna former. Ett uttryck för offentlighetsprincipen är principen om handlingsoffentlighet. För att garantera insyn i riksdagens, regeringens och de kommunala förvaltningsmyndigheternas arbete har principen om handlingars offentlighet skrivits in i en av
grundlagarna, tryckfrihetsförordningen. Handlingsoffentligheten ger var och en rätt att
begära att få del av allmänna handlingar, vanligtvis utan att behöva tala om varför eller
vem man är. Syftet är att det offentliga ska kunna granskas för att motverka maktmissbruk, korruption och undermålig hantering av de offentliga medlen.
PwC genomförde år 2015 en granskning av hur regionstyrelsen, tekniska nämnden samt
barn- och utbildningsnämnden hanterat offentlighetsprincipen. Denna granskning syftar
dels till att följa upp föregående granskning med avseende på de brister och rekommendationer som lämnades i revisorernas skrivelse. Dels att bedöma om regionens övriga
nämnder lever upp till bestämmelserna i offentlighetslagstiftningen, med särskilt avseende på fem aspekter:
•

Kommunikationen av offentlighetsprincipen:
o

Riktat till anställda inom nämnden

o

Riktat till medborgare

•

Registrering av allmän handling

•

Förvaring av allmän handling

•

Utlämnande av allmän handling

•

Hantering av sekretessbelagda handlingar

1.3.

Revisionsfråga

Granskningen ämnar att besvara revisionsfrågan:
•

Är regionstyrelsens och nämndernas hantering av allmänna handlingar ändamålsenlig och därmed i linje med kraven i Offentlighets- och Sekretesslagen?

1.4.

Kontrollmål

För att besvara revisionsfrågan tillämpas följande kontrollmål:
•

Det finns ändamålsenliga regler och riktlinjer i Regionen avseende hantering av
allmänna handlingar.

•

Berörd personal har givits tillräckliga förutsättningar för att hantera allmänna
handlingar.

•

Lagstiftning och Regionens regler och riktlinjer tillämpas.
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•

1.5.

Regionen har anpassat sig till den nya informationsteknikens krav exempelvis avseende e-post, sms och sociala medier.

Avgränsning, disposition och metod

Granskningen omfattar Regionstyrelsen och samtliga nämnder.
Rapporten är indelad i två delar. I kapitel 3 följs regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden upp utifrån de rekommendationer som lämnades i revisorernas skrivelse efter föregående granskning. I kapitel 4 beskrivs granskningsresultatet avseende övriga nämnder.
Granskningen har genomförts genom intervjuer med ansvariga tjänstemän och registratorer. Vidare har styrande dokument och stickprov av utlämnande av allmänna handlingar
samt inkommande frågor till regionen genomförts. För uppföljningen av regionstyrelsen,
tekniska nämnden samt barn- och utbildningsnämnden har telefonintervjuer genomförts
med nämndsekreterare och berörda tjänstemän/chefer samt en förtroendevald.
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2.

Om allmänna handlingar

Tryckfrihetsförordningen (2 kap TF) är den grundlag som reglerar definitionen av vad
som utgör en allmän handling. Som en del av offentlighetsprincipen har allmänheten rätt
att ta del av myndigheters allmänna handlingar. I offentlighets- och sekretesslagen 5 kap
2 § framgår vidare att allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till
eller upprättats hos en myndighet. Myndighet likställs här med beslutande kommunal
församling.
En allmän handling definieras enligt Tryckfrihetsförordningen som en med "framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel". En allmän handling kan alltså vara ett papper
som inkommit eller upprättats, det kan vara en ljudinspelning, ett e-postmeddelande eller
ett sms. En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten eller om den anses som
inkommen till, eller upprättad hos myndigheten. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar.
Brev eller annat meddelande som är ställt personligen till den som innehar befattning vid
myndighet anses som allmän handling, om handlingen gäller ett ärende eller annan fråga
som ankommer på myndigheten och inte är avsedd för mottagaren endast som innehavare av annan ställning. Ett meddelande riktat till en anställd i regionen i egenskap av
denne som privatperson är alltså normalt sätt inte att betrakta som en allmän handling
enligt lagstiftningen.
En allmän handling kan vidare vara offentlig eller hemlig. Av kapitel 5 i offentlighets- och
sekretesslagen framgår att allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in
eller upprättats hos en myndighet, med vissa undantag. Handlingar som inte omfattas av
sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats. Om det vidare är uppenbart att den allmänna handlingen är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet så behöver den
varken registreras eller hållas ordnad.
I kapitel 5, § 5 anges hanteringen vid sekretessmarkering, d.v.s. om det kan antas att en
uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut på grund av en bestämmelse om sekretess,
får myndigheten markera detta genom särskild anteckning på handlingen eller införs i
handlingen (om handlingen är elektronisk). Anteckningen ska ange: tillämplig sekretessbestämmelse, datum då anteckningen gjordes och den myndighet som gjort anteckningen
Kapitlen 7-43 handlar om bestämmelser om sekretess, bl a allmänna bestämmelser (kapitel 7-14), sekretess till skydd för allmänna intressen (kapitel 15-20) samt sekretess till
skydd för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden (kapitel 21-40).
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3.

Uppföljning av tidigare granskning

Efter den tidigare granskningen som genomfördes i början av år 2015 lämnade revisorerna ett antal rekommendationer till regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och
tekniska nämnden. Dessa sammanfattas i punktform nedan. I efterföljande avsnitt presenteras resultatet av uppföljningen för respektive nämnd, dvs. respektive nämnds svar på
revisorernas skrivelse samt den här granskningens iakttagelser och bedömningar.
3.1.1.
Revisorernas rekommendationer i skrivelsen 2015-03-04
Efter föregående granskning av offentlighetsprincipen lämnade revisorerna följande rekommendationer till regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, samt tekniska
nämnden:

1

•

Regionens hemsida bör kompletteras med information om registraturens öppettider. (Berör regionstyrelsen1)

•

Regionens riktlinjer bör förtydligas med avseende på handlingar som inkommer
via sociala medier. (Berör regionstyrelsen)

•

Efterlevnaden avseende tekniska nämndens rutinbeskrivning för sekretessbelagda
handlingar kan förbättras vad avser förvaringen alternativt att översyn görs av rutinbeskrivningen i de fall nuvarande praxis för förvaring av pågående ärenden inte
stämmer överens med fastställd rutin. (Berör tekniska nämnden)

•

Barn och utbildningsnämnden förvarar många sekretessbelagda ärenden ute hos
handläggarna. Trots att vi utifrån enkätsvaren ser att handläggarna är medvetna
om hur de ska förvara dem bör rutinen ses över så att handlingarna skickas till registraturen för att på så sätt samla/förvara samtliga sekretessbelagda handlingar
på ett ställe. (Berör barn- och utbildningsnämnden)

•

Förvaring av sekretessbelagda handlingar i det centrala arkivet kan behöva ses
över för att säkerställa att inte obehöriga får tillgång till akten. (Berör regionstyrelsen)

•

Skriftliga fullmakter och/eller överenskommelser bör tas fram för att säkerställa
hanteringen av inkomna handlingar vid medarbetares frånvaro. (Berör regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden).

Vårt förtydligande
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3.2.
3.2.1.

Regionstyrelsen
Regionstyrelsens svar

Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2015-05-28, § 169, att avge följande svar
avseende de rekommendationer som anges ovan:
Det revisionskriterium som anges som delvis uppfyllt berör sociala medier, där det i
rapporten anges att det saknas dokumenterade rutiner vad gäller hantering av inkommande och utgående handlingar via sociala medier. Ledningskontoret anser att den
riktlinje daterad 15 juni 2011, Riktlinjer för användning av sociala medier, gott och väl
lever upp till krav på dokumenterad och antagen riktlinje.
Möjligen kan formulering ar vid kommande revideringar av riktlinjerna förtydligas, till
exempel att inlägg juridiskt kan motsvara inkommen handling. Vid genomgång av revisionsrapporten i kommunikationsnätverk kommer att redovisas hur "Riktlinjerför
användning av sociala medier" tillämpas korrekt och diskuteras behov av revidering.

3.2.2.
Uppföljning av rekommendationerna
Sociala medier
Region Gotland har en Facebook-sida samt en rad underliggande sociala medier-sidor2.
Den övergripande Facebook-sidan sköts av regionstyrelsens förvaltning.
Riktlinjerna för sociala mediers, fastställd av ledningskontoret 15 juni 2011, anger att förvaltningschefen måste godkänna medarbetares användning och skapande av sociala medier-kanaler i tjänsten. Riktlinjerna antogs av regionstyrelsen på sammanträdet 2011-0830, § 236.
Riktlinjerna anger vidare att den som sköter ett konto på sociala medier ska övervaka och
moderera kanalen/sidan dagligen. Det anges vidare att Region Gotland är juridiskt ansvarig för allt som skrivs på sidan och det är därför viktigt att olämpligt eller olagligt material
omedelbart avlägsnas. Enligt riktlinjerna ska avpublicerat eller raderat material sparas
och registreras. Sekretessbelagda uppgifter, integritetskränkande personuppgifter, förtal,
förolämpningar, hets mot folkgrupp eller upphovsrättsskyddat material är exempel på
olagliga publiceringar. Enligt riktlinjerna ska även reklam avpubliceras, men behöver inte
sparas och registreras.
Det framgår av riktlinjerna att den som sköter ett konto på sociala medier ansvarar för att
hantera inkomna synpunkter och frågor. Frågor som inkommer via sociala medier besvaras lämpligen på samma plats, och eftersom sociala medier präglas av snabbhet bör det
ske skyndsamt.
De intervjuade bedömer riktlinjerna som ändamålsenliga.
Den som sköter ett konto på sociala medier ska även registrera inlägg. Enligt riktlinjerna
krävs inte registrering i alla fall, men om ett inlägg tillför ett ärende något, eller ger upphov till ett nytt ärende, ska det diarieföras och sparas. Vidare ska enligt riktlinjerna den
ansvarige se till att en ersättare tar vid under ledighet eller annan frånvaro.
2
3

Se http://gotland.se/socialamedier
Riktlinjer för användning av sociala medier, daterad 15 juni 2011.
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Sekretessbelagda handlingar i det centrala arkivet
Arkivet som registraturen ansvarar för uppges vara låst. Endast tre nycklar finns och
dessa förvaras i sin tur på låsta avdelningar. Det finns även ett elektroniskt passeringssystem som bara tillåter behörig personal att passera in till registraturen och arkivet. Systemet registrerar vem som går och vilken tid passage skett.
Fullmakter för hantering av handlingar
Det finns skriftliga riktlinjer om att enhetscheferna inom regionen har ansvaret att se till
att handlingar är tillgängliga även när medarbetare är sjuka eller på semester. Blanketter
för skriftliga fullmakter och öppningsmedgivanden för enskilda medarbetares post och
epost finns tillgängliga via intranätet. Alla som anställs ska skriva på dessa medgivanden
men sedan är det upp till respektive enhetschef att rutiner finns så att handlingar är tillgängliga även när medarbetare är på semester eller sjukskrivna.
Registraturens öppettider
Registraturens öppettider finns fortfarande inte synliggjorda på hemsidan. Det uppges
vara ett medvetet val att inte presentera telefonnummer till specifika registratorer på
hemsidan utan istället hänvisas besökare till växeln.

3.2.3.

Vår bedömning

Vår bedömning är att regionstyrelsen har vidtagit åtgärder som vi bedömer som tillfredställande på två av punkterna i revisorernas skrivelse efter föregående granskning. Dessa
gäller förvaring av sekretessbelagda handlingar i närarkivet4 vid den centrala registraturen samt skriftliga fullmakter för hantering av allmänna handlingar vid medarbetares
frånvaro.
Vad gäller regionens riktlinjer för hantering av handlingar som inkommer via sociala medier kan vi konstatera att regionstyrelsens vid tillfället för den föregående granskningen
redan hade utfärdat sådana riktlinjer. Vår bedömning är att dessa riktlinjer i allt väsentligt
är ändamålsenliga.
Vi kan inte se att regionstyrelsen har kompletterat med information om registraturens
öppettider.

3.2.4.

Rekommendationer

Utifrån våra iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi regionstyrelsen följande
åtgärder:
•

Regionstyrelsen bör komplettera hemsidan med information om registraturens
öppettider.

•

Regionstyrelsen (och de nämnder som använder sociala medier) bör bedöma och
värdera risker, samt om nödvändigt vidta åtgärder som följer av att finnas på externa sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram och Youtube). Vi har exempelvis
identifierat följande risk:

4

1 den tidigare granskningen benämndes detta arkiv för centralarkiv. Närarkiv är en mer korrekt
benämning.

Mars 2017
Region Gotland
PwC

10 av 38

Granskning av tillämpningen av offentlighetsprincipen

o Användare på bl.a. Facebook kan lämna skriftliga inlägg på regionens Facebook-sida (blir inkommande allmän handling).
o Användare på Facebook har även behörighet att redigera eller ta bort sina
egna skriftliga inlägg (den allmänna handlingen förstörs).
o

Detta innebär att allmänna handlingar som inkommit till regionen kan gå
förlorade utan att regionen har sparat handlingarna på annat sätt.

3.3.

Barn- och utbildningsnämnden

3.3.1.

Barn- och utbildningsnämndens svar

Barn- och utbildningsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2015-04-29, § 39, att vidta
följande åtgärder med anledning av revisorernas skrivelse.
Utbildning i ärendehanteringssystemet u>3d3, så att sekretessbelagda handlingar/ärenden hanteras av handläggarna elektroniskt och den fysiska handlingen förvaras
på ett och samma ställe i registraturen.
Utbildning ges till såväl anställda på den centrala förvaltning en som till rektorer och
skolassistenter. Utbildningen av handläggare på den centralaförvaltningen har påbörjats och ges enligt principen learning by doing dvs. lära genom att göra. När sekretessbelagda ärenden ska hanteras görs genomgång av ärendets administrativa hantering.
En första utbildning av skolassistenter kommer att genomföras den 23 april.
Kontakter kommer att tas med ledningskontoret, som är beställare gentemot den centrala registraturen och arkivet, i syfte att säkerställa att inte obehöriga ges tillgång till
nämndens sekretessbelagda akter.
Inför sommarsemestern, år 2015, tas skriftlig a fullmakter fram för att säkerställa hanteringen av inkomna handlingar. Samtliga medarbetare på den centralaförvaltningen
ges information om handläggarens ansvar för personadresserad post. Chefenförförskolan och chefen för grundskolan svarar för att motsvarande information ges förskolechefer och rektorer. Information kommer även att ges elevassistenterna i samband med
utbildning den 23 april.
Även om rutiner för postöppning finns i stor utsträckning, 96 % av respondenterna i den
undersökning som PwC genomfört anger att de har någon form av rutin för postöppning vid semester eller längre frånvaro, så säkerställer framtagande av skriftlig fullmakt ytterligare befintliga rutiner samtidigt som frågan aktualiseras i och med att erbjudande om fullmakt görs.
I övrigt hänvisas till fortsatt samarbete med regionstyrelsen/ledningskontoret.

3.3.2.

Uppföljning av rekommendationerna

I intervju med förvaltningschef och nämndsekreterare anges att samtliga åtgärder har
genomförts enligt nämndens beslut. Nämnden har inte följt upp att beslutade åtgärder
har vidtagits. Däremot anges i intervjuerna att ordföranden har informerats vid nämnberedningsträffar med förvaltningschef om att åtgärderna har genomförts.
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•

Utbildningar för handläggare i wsds har genomförts, samt för skolassistenter vad
gäller hantering av sekretessbelagda ärenden.

•

Numera förvaras den sekretessbelagda akten, när det gäller centrala förvaltningens ärenden, i arkiv. Den enskilda handläggaren handlägger ärendet utifrån den
digitala, scannande handlingen.

•

Om en handläggare på den centrala förvaltningen har fysiska handlingar med sekretess så förvaras dessa handlingar i ett arkivskåp som endast nämndsekreteraren
har nyckel till.

•

När det gäller ärenden med sekretess som hanteras på skolorna/ute i verksamheterna så förvaras den fysiska akten i verksamheten.

•

För att säkerställa att inte obehöriga får tillgång till nämndens sekretesshandlingar
har kortläsare införts vid den centrala registraturens närarkiv (se avnistt 3.2.2).

•

Avseende personaladresserad post har information givits till berörda och postöppingsmedgivande har distribuerats. Samtliga medarbetare på den centrala förvaltningen har undertecknat medgivanden om öppnandet av personadresserad
post tills vidare.

•

Anvisningar om hantering av post och epost genom fullmakter mailas ut till alla
anställda av IT-avdelningen.

3-3-3-

Vår bedömning

Utifrån vår uppföljning kan vi konstatera att nämnden har säkerställt att samtliga brister
och rekommendationer som framfördes av revisorerna efter den förra granskningen har
hanterats av nämnden på ett i allt väsentligt ändamålsenligt sätt.

3.4.

Tekniska nämnden

Vad gäller tekniska nämnden kan berörd förvaltningspersonal inte finna att ett svar på
revisorernas skrivelse har lämnats per den 2 mars 2017. Eftersökningar har gjorts av förvaltningen utan att finna något resultat. Utifrån intervjuerna och granskning av nämndens protokoll kan konstateras att tekniska nämnden inte har behandlat revisorernas
skrivelse. Något underlag i form av en tjänsteskrivelse kan inte heller finnas av berörd
personal i tekniska nämnden. Vår sökning i regionens diarium på webben ger en träff som
indikerar att revisorernas skrivelse registrerades 2015-03-06 med diarienummer TN
2015/529:1. Det framgår dock inte vad som har hänt med skrivelsen efter att den registrerades.

3.4.1.

Uppföljning av rekommendationerna

Utifrån intervjuerna framgår att rutinerna avseende registrering av sekretessbelagda
handlingar har förändrats så att sekretessbelagda handlingar registreras i Treserva. Handläggarna förvarar originalhandlingar i låsta skåp på plats hos dem. Detta gäller för färdtjänst och sjukhustrafik. I intervjuerna framgår att de sekretessärenden som registreras i
registreras av den centrala registraturen och att de fysiska akterna förvaras där.
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Regionarkivet genomförde en tillsyn av tekniska nämndens arkiv i december 2015 som
resulterade i en rapport som beskriver allvarliga brister i arkivvården. Vissa av punkterna
stämmer direkt överens med revisorernas rekommendationer efter den förra granskningen. Arkivmyndigheten föreslog bl.a. ett program om tio punkter som behöver åtgärdas:
1. Arkivlagens §§ 5-6 och regionens arkivreglemente bör användas som en grund för
förbättringsarbete.
2. Tekniska nämndens arkivorganisation ses över. Namnuppgifter på arkivredogörare rapporteras till regionarkivet.
3. Rutiner för registrering och hantering av handlingar som innehåller sekretessbelagd information ses över.
4. Förvaltningen behöver inventera vilka system som används för registrering och
hantering av handlingar (inkl ritningar) och ärenden och hur information som ska
bevaras säkerställs för framtiden.
5. Tekniska nämndens arkivbeskrivning från 2005 revideras.
6. Tekniska nämndens dokumenthanteringsplan från 2007 revideras.
7. Gallringsbeslut utifrån råd om bevarande och gallring fattas av nämnden, efter
remiss till regionarkivet. Beslutad gallring verkställs regelbundet. I samband med
gallringen upprättas ett gallringsbevis som skickas till regionarkivet för kännedom.
8. I arkivvården ingår det enligt arkivlagen att upprätta en systematisk arkivförteckning. Förteckningen uppdateras efterhand och ska följa med leveranser av handlingar som förvaltningen vill överlämna till regionarkivet. (Undantagna är äldre
pärmar och boxar som innehåller handlingar och ärenden som är avslutade i Visby
stad senast 31 december 1970. De kan överlämnas oordnade tillsammans med
ifylld följesedel).
9. Förvaltningen bör snarast möjligt se över sina rutiner när det gäller den fysiska informationssäkerheten. Den enda lokal som är byggd för att vara en godkänd arkivlokal, klarar för närvarande inte gränsvärdena för fukt och värme. Det måste omedelbart åtgärdas.
10. De handlingar som förvaras i en lokal med fuktskador bör flyttas till ett torrt utrymme och torkas. Handlingarna måste vara torra och helt fria från eventuella
mögelsporer innan de blandas med andra handlingar.
Av intervjuerna framgår att nämnden inte har fått kännedom om tillsynsrapporten eller
bristerna som tillsynsrapporten tar upp. Nämnden har inte heller fått kännedom om revisorernas skrivelse. Inte heller ordförande har fått kännedom om tillsynsrapporten. Detta
gäller per 2017-03-06.

3.4.2.

Vår bedömning

Vår bedömning är att tekniska nämndens förvaltning har åtgärdat revisorernas rekommendation om att tydliggöra hur sekretessbelagda ärenden ska förvaras och därmed har
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samtliga rekommendationer som i den föregående granskningen ankom på tekniska
nämnden hanterats och åtgärdats.
Vi har inte varit på plats för att med egna ögon betrakta tekniska nämndens praktiska
hantering av allmänna handlingar i denna uppföljning. Vi har dock fått till oss information som vi bedömer är relevant att lyfta i denna rapport. Region Gotlands arkivmyndighet
genomförde i december 2015 en tillsyn av tekniska nämndens arkivvård. Tillsynsrapporten visar på mycket allvarliga brister vad gäller förvaringen av allmänna handlingar, men
även registreringen. I viss mån återupprepas bristerna och rekommendationerna som
påtalades av revisorerna efter den föregående granskningen 2015. Åtgärderna som tillsynsmyndigheten föreslog år 2015 har enligt de intervjuade inte åtgärdats per den 201703-02. Nämnden har inte heller fått kännedom om tillsynen eller tillsynsrapporten, trots
att denna var ställd till nämnden.
Vidare ser vi stora brister i hur revisorernas skrivelse har hanterats. Tekniska nämndens
förvaltning kan inte hitta att nämnden har fått skrivelsen till sig eller att nämnden eller
förvaltningen har avgett ett yttrande i frågan. Det är oklart vad som har hänt efter att skrivelsen inkommit till nämndens förvaltning. Vi anser att detta är en allvarlig brist vad gäller hanteringen av allmänna handlingar som inte ska kunna inträffa om rutiner, kunskap
och efterlevnad av dessa följs.
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4.

Granskning av övriga nämnder

l detta kapitel beskriver vi våra iakttagelser och bedömningar utifrån övriga nämnder.
Inledningsvis beskriver vi organisationen utifrån vår gransknings fokus på registratorsfunktionen.

4.1.

Organisation

4.1.1.

Generellt om myndigheters registratorsfiinktion

Varje förvaltningsmyndighet bär ansvaret för att dess allmänna handlingar hanteras på ett
ändamålsenligt sätt. Registratorsfunktionen - den funktion som hanterar förvaltningsmyndighetens post, registrering och expediering av allmänna handlingar - är därmed
väldigt viktig för att upprätthålla insyn och ordning bland de allmänna handlingar som
upprättas och inkommer hos en myndighet. Syftet med att upprätthålla insyn och ordning
och reda bland myndigheters allmänna handlingar är att värna möjligheten för allmänheten att ta del av och granska hur de offentliga verksamheterna bedrivs, vilket är centralt
för demokratins välmående.

4.1.2.

Region Gotlands registratorsfunktion

Regionen har sedan 2010 haft en gemensam, centralt placerad registratur. Totalt finns det
åtta heltidsanställda registratorers som servar styrelsen och samtliga nämnder exklusive
överförmyndarnämnden, patientnämnden och valnämnden. De sist nämnda nämnderna
sköter sin egen registrering, diarieföring och arkivering. Var och en av registratorerna har
internt tilldelats huvudansvaret för en specifik nämnd och är sedan första och andra ersättare för två andra nämnder. Samtliga använder diarie- och ärendehanteringssystemet
wsds för registrering av allmänna handlingar. Fysiska akter finns hos den centrala registraturen för samtliga nämnder förutom för kultur- och fritidsnämnden, byggnämnden
och hälso- och sjukvårdsnämnden. I intervjuerna uppges att de fysiska akter som finns
hos den centrala registraturen aldrig lånas ut till handläggarna bortsett från om de behöver kopiera något i akten.
Den centrala registraturen var t.o.m. utgången av år 2016 organiserad under Serviceförvaltningen tillsammans med bland annat regionarkivet, och växeln. Vid årsskiftet
2016/2017 upphörde serviceförvaltningen och ledningskontoret att existera och den nya
förvaltningen regionsryrelseförvaltningen bildades. Registraturen leds av en enhetschef
som även är chef för arkivet och växeln. Omsättningen på enhetschefer för registraturen
uppges i intervjuerna ha varit hög. Sedan registraturen centraliserades 2010 har fem enhetschefer innehaft rollen.
Innan år 2010 tillhörde varje registrator i Region Gotland en specifik nämnd och satt placerade fysiskt på plats tillsammans med nämndens övriga kansliverksamhet. Detta är den
dominerande organisationsformen i många andra kommuner, landstig/regioner.

5

1 Region Gotland benämns dessa registratorer som dokumentcontrollers
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Registraturens arbete och vilka tjänster de ska leverera till respektive nämnd har fram
t.o.m. år 2016 styrts av en skriftlig överenskommelse mellan ledningskontoret och serviceförvaltningen. Enligt överenskommelsen ansvarade registraturen för att:
•

Ta emot inkommande post adresserad till förvaltning alt. nämnd inom Region
Gotland,

•

Preparera, scanna och granska post som ska registreras,

•

Bevaka registratorsbrevlådor,

•

Registrera ärenden och handlingar i ärendehanteringssystemet WsDs,

•

Ansvarar för utlämning av allmänna offentliga handlingar som finns registrerade
iWsDs. Undantaget i de fall oklarheter eller begäran om stor mängd handlingar
begärs ut då respektive verksamhet kontaktas.

•

Utlämnande av allmän handling som omfattas av sekretess bedöms av verksamhet
i respektive nämnd,

•

Följa lagstiftningens krav på registrering av handlingar,

•

Skapa en effektiv rutin för registrering inom Region Gotland,

•

Upprätthålla en god kommunikation med förvaltningarna inom region Gotland,

•

Utskrift av digitala handlingar som ska bevaras,

•

Sammanställa årsdiarium,

•

Öppna personadresserad post ställd till Region Gotland, Visborg, utifrån givna
fullmakter.

I samband med omorganisationen 2016/2017 löpte överenskommelsen ut. Vid intervjuerna uppges att ingen ny överenskommelse är på plats i nuläget. Registraturen har därför
fortsatt enligt det tidigare avtalet i avvaktan på eventuella nya direktiv eller överenskommelser.
Vid intervjuerna uppges av samtliga registratorer att nämndsekreterarna är registratorernas huvudsakliga ingång och kontaktyta till nämnden och des verksamhet.
Registraturens huvudsakliga riktlinjer för registratursarbetet uppges vara den så kallade
tjänstekatalogen. Katalogen beskriver vilken service och vilka uppgifter som ska ges till
respektive nämnd och regionens systemansvarig uppges ha varit drivande i dess framtagande. Katalogen uppges vara ett levande dokument som registraturen tillsammans med
nämndsekreterarna arbetat fram. Tidigare enhetschef uppges har varit delaktig när arbetet startade men på grund av chefsomsättningen så har deras deltagande inte fått någon
kontinuitet. Chefsledet över enhetschefen uppges vid intervjuerna vara införstådda med
dokumentets innehåll. Dokumentet har inte beslutats av styrelsen eller någon nämnd.
Registratorerna har huvudansvaret för registrering av inkommande handlingar men beroende på nämnd så varierar det hur mycket nämndsekreterarna deltar i registreringsarbetet. Ansvarsfördelningen mellan nämnd och registratur uppges överlag fungera enligt
överenskommelse. Vad gäller exempelvis registrering av sekretessbelagda uppgifter ska
den centrala registraturen sekretessmarkera ett ärende när det registreras i
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Nämndsekreteraren har sedan i uppgift att bedöma om sekretessmarkeringen ska tas bort
eller ligga kvar.
Vid intervjuerna uppges det inte finnas några specifika krav från nämnderna och styrelsen
om hur snabbt frågor ska besvaras eller handlingar hanteras. Registraturen har istället
valt att sätta upp egna krav att ärende ska hanteras samma dag som de inkommer i största
möjliga mån. Det ska enligt de intervjuade registratorerna vara rent i inkorgen innan man
går hem. I de mest "handlingstunga" nämnderna uppges det av registratorerna komma in
handlingar dygnet runt, men generellt bedöms detta krav kunna uppfyllas enligt registratorernas egen bedömning.
Registraturen har fastslagna servicetider för allmänheten som innebär att registratorerna
fram tills klockan tre helgfri vardag ska vara tillgänglig för allmänheten via telefon.
Antalet inkommande handlingar varierar från nämnd till nämnd. Det finns generella regler för gallring av handlingar i regionens övergripande dokumenthanteringsplan, dessa
regler omfattar sparn, reklam och liknande. Om registratorerna är osäkra på huruvida ett
ärende ska registreras eller inte så skickas handlingen till ansvarig handläggare som gör
en bedömning. Enklare frågor hålls ordnade under kortare perioder, tre till sex månader
innan dessa gallras rutinmässigt.
Registraturen uppger att de diarieför ett stort antal frågor/synpunkter från allmänheten.
Därtill kommer ett antal frågor/synpunkter från allmänheten som registreras via Region
Gotlands synpunktshantering på hemsidan6.
Vid intervjuerna uppges att fördelarna med en samlad och centralt placerade registratur
är att registratorerna i större utsträckning kan gå in och stötta varandra i arbetet. Det
uppges i princip alltid finnas en kollega som kan hoppa in och ta över om en registrator
blir sjuk eller går på semester. Ytterligare en fördel som lyfts fram med den nuvarande
organisationen är att den totala kompetensen hos registratorerna ökar då nyanställda kan
lära av de mer erfarna samtidigt som registratursarbetet blir mer likriktat.
Vid intervjuerna framkommer även att det finns ett par nackdelar med den centraliserade
organisationen. Den tydligaste av dessa är att registratorerna skiljs från den verksamhet
de ska arbeta för. Detta uppges i viss mån bidra till att registratorerna får en minska personal- och verksamhetskännedom.

4.2.

Regler och riktlinjer

Kontrollmål: Det finns ändamålsenliga regler och riktlinjer i Regionen avseende
hantering av allmänna handlingar.

4.2.1.

Regionövergripande riktlinjer

Vi har tagit del av ett antal dokument som utgör regionens övergripande riktlinjer och
rutiner avseende handläggning vid registrering, utlämning och övrig hantering av allmänna handlingar. Dessa övergripande dokument omfattar samtliga verksamheter inom
regionen. Respektive nämnd eller verksamhet behöver beroende på den egna verksamheten även ta fram specifika interna riktlinjer för att komplettera de övergripande dokumen6

http://www.gotland.se/71408
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ten. Merparten av styrdokumenten som beskrivs i den tidigare revisionsrapporten om
offentlighetsprincipen gäller även vid detta granskningstillfälle.
Nedan redovisas de riktlinjer som mottagits och deras innehåll:
•

"Arkivreglemente" (Antaget av kommunfullmäktige 1992-12-14)

Dokumentet beskriver de grundläggande bestämmelserna om arkivvård i regionen. I arkivreglementet anges även att varje myndighet (vilket är att likställa med nämnd) ska redovisa sitt arkiv dels genom en systematisk arkivförteckning över de handlingar som tillhör myndighetens arkiv (arkivförteckning), dels genom en kortfattad information om
vilka slags handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning).
Varje myndighet skall också upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar,
hur dessa hanteras samt gallringsföreskrifterna för de allmänna handlingarna (dokumenthanteringsplan) .
•

"Information till handläggare i WsDs" (upprättad november 2013)

är regionens ärendehanteringssystem som samtliga verksamheter använder (med
fåtal undantag). Dokumentet beskriver merparten av riktlinjerna gällande registrering och
handläggning av ärenden och dokument i systemet. Dokumentet går även igenom offentlighetsprincipen och allas rätt att ta del av allmänna handlingar. Dokumentet definierar
vad en allmän handling är, vad som anses vara en inkommande handling samt beskriver
principerna om offentliga och sekretessbelagda handlingar.
Dokumentet beskriver även förfarandet för att klassa handlingar som sekretessbelagda,
vem som ska pröva utlämnandefrågan och hur avslag på utlämnandeförfrågan ska hanteras.
•

"Riktlinjer för IT-användning inom Region Gotland" (Fastställd 20 maj 2014 av
regiondirektör)"

Dokumentet beskriver kortfattat de riktlinjer som gäller för IT-användning inom regionens verksamhet. Detta inkluderar hantering och användande av e-post. Riktlinjerna uppges i dokumentet vara giltiga till 2016-12-31.
•

"Råd vid hantering av begäran om utlämning av e-post, e-postloggar och epostadresser" (framtagen av ledningskontoret november 2015)

Dokumentet beskriver rutiner vid begäran om utlämning av e-post, e-postloggar och epostadresser. Detta inkluderar definition av vad som kan ses som allmän handling i sammanhanget. Dokumentet beskriver även kortfattat gallringsreglerna som gäller för e-post.
Det finns även riktlinjer som mer i detalj beskriver hanteringen av sms och epostmeddelanden, se Riktlinjer för ärendeprocess, daterad 2016-02-23. Enligt dessa riktlinjer som finns på Regionens intränat ska sms och e-post som är allmänna handlingar
hanteras likadant som om de inkommit i pappersform. De ska diarieföras och kan lämnas
ut till allmänheten om inte innehållet omfattas av sekretessbelagda uppgifter. Om en anställd i regionen har tagit emot sms eller e-post på annat ställe än arbetsplatsen ligger det
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i mottagarens ansvar att ta med det till regionen så det kan diarieföras och göras tillgängligt. Allmänna handlingar som inkommer i digital form behöver inte lämnas ut i den formen, utan en utskrift är tillräckligt.
Det anges vidare i riktlinjerna att sms som inkommer på arbetstelefonen till anställd i
egenskap av privatperson inte är att betrakta som en allmän handling, samtidigt som ett
sms på den anställdes privata telefon ibland kan betraktas som en allmän handling. Enligt
riktlinjerna är det väsentliga själva innehållet och inte på vilket medium det inkommer.
•

"Att hantera arkiv i Gotlands kommun" (antagen av kommunstyrelsen 2007-0224)

Dokumentet innehåller riktlinjer och rutiner för arkivhanteringen i kommunen. Detta
inkluderar riktlinjer för ansvarsfördelning, registrering, arkivering och gallring av ärenden och handlingar.
•

Bevarande och gallringsplan (odaterad)

Dokumentet är en generell bevarande och gallringsplan för handlingar av administrativ
karaktär i samtliga av regionens verksamheter. Planen beskriver vilka typer av handlingar
som kan gallras samt hur länge olika typer av handlingar måste sparas.
•

"Riktlinjer för ärendeprocess" (2016-02-23)

Detta dokument är Region Gotlands riktlinjer för hur ärendeprocessen ska fungera och är
riktad framförallt till regionens handläggare och chefer. Riktlinjen innehåller en genomgång av samtliga delar av ärendeprocessen vilket inkluderar handläggningen av ett
ärende, den politiska beredningen samt hur ett ärende ska avslutas. Dokumentet hänvisar
även till de specifika lagrum som omfattar de olika delarna av processen samt vilka mallar
som ska användas.

4.2.2.

Byggnadsnämnden

Vi har för byggnadsnämnden tagit del av följande dokument som avser hantering av allmänna handlingar.
•

"Byggnadsnämnden Dokumenthanteringsplan" (BN, 2014-06-01)

Dokumenthanteringsplanen redovisar de handlingstyper som finns i verksamheten och
beskriver hur de skall hanteras. Dokumenthanteringsplanen utgör även nämndens gallringsbeslut och reglerar vilka handlingar som ska bevaras, vilka som skall förstöras och i
så fall när.
•

"Arkivbeskrivning" (2014-03-14)

Beskrivningen innehåller kortfattade uppgifter om arkivbildaren och hur dess arkiv ska
hanteras.
•

" Tips & Trix BN (Odaterad)"
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Dokument som innehåller rutiner för hantering och handläggning av olika typer av ärenden inom nämnden.
Vid intervjuerna uppges att det ibland kommer in förfrågningar om att få ta del av allmänna handlingar. Dessa fall hanteras antingen av nämndens sekreterare eller registrator. Inom nämndens verksamhet finns det även en kundtjänst som får många förfrågningar och är vana att hantera dessa. Verksamheten hanterar inte några handlingar som kan
bedömas innehålla sekretessbelagda uppgifter, mer än i undantagsfall.
Det är framförallt registratorn till nämnden som registrerar nya ärenden även om det
ibland förekommer att även nämndsekreteraren gör det. Verksamhetens handläggare kan
inte skapa nya ärenden i WsDs utan uppges endast ha behörighet att skapa och lägga in
handlingar i befintliga ärenden i
Kunskapen om vilka regler som gäller för handlingar som inkommer via privata sociala
medier uppges vara begränsad vilket ses som problematiskt inom verksamheten. Nya
medarbetare uppges få en genomgång av de regler som gäller.

4.2.3.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utöver de regionövergripande riktlinjerna har vi tagit del av två dokument som rör Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens hantering av handlingar, dessa är:
•

Arkivbeskrivning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden(upprättad 201411-24, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen).

Dokumentet utgör en enklare beskrivning av arkivering och allmänna handlingar och
hänvisar till dokumenthanteringsplanen i vissa hänseenden.
•

Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsförvaltningen (2006-01-31,
Barn- och utbildningsförvaltningen, chef för kansliavdelningen).

Dokumenthanteringsplanen beskriver dokumenthantering, offentlighetsprincipen, registrering och arkivering för barn- och utbildningsförvaltningen (innan omorganiseringen).

4.2.4.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

För hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet har vi tagit del av följande dokument som
berör riktlinjer hantering av handlingar:
•

Tandvårdsenhetens dokument och gallringsplan, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, datum saknas.

Dokumentet beskriver om, när och hur dokument inom tandvården ska gallras, dock omfattar gallringsplanen enbart tandvården. Övrig verksamhet uppges omfattas av de övergripande dokumenten.
•

Dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden i Gotlands kommun,
upprättad 1999, senast uppdaterad 2008.

Mars 2017
Region Gotland

PwC

20 av 38

Granskning av tillämpningen av offentlighetsprincipen

Dokumentet utgör främst en gallringsplan och beskriver mer sparsamt hur allmänna
handlingar ska hanteras med avseende på diarieföring, utlämnade av handling, inkommen handling etc.
•

"Arkivbeskrivning" (2011-08-19)

Beskrivningen innehåller kortfattade uppgifter om arkivbildaren och hur dess arkiv ska
hanteras.
•

Dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård, för vårdhandlingar på papper
och andra analoga format samt digital information, daterat 2016-03-02.

Dokumentet tar upp gallring av allmänna handlingar och uppges vara ett komplement till
den dokumenthanteringsplan som beskrivits tidigare.
I intervjuerna anges att det i nuläget inte finns någon färdig rutin som beskriver hur patientjournaler ska lämnas ut. I intervjuerna uppges däremot att det finns ett utkast som är
på gång att fastställas.

4.2.5.

Kultur- och fritidsnämnden

För kultur- och fritidsnämndens har vi tagit del av följande dokument som berör riktlinjer
för hantering av allmänna handlingar.
•

Dokumenthanteringsplan för Kultur- och fritidsnämnden, uppdaterad 2015-10-14.

Dokumenthanteringsplanen innehåller en beskrivning av handlingstyper och huruvida de
ska bevaras samt hur den ska gallras.
•

Beskrivning av hur kultur- och fritidsnämnden organiserar sina allmänna handlingar, 2014-09-17.

Dokumentet beskriver var nian ska vända sig för ytterligare frågor och hjälp gällande hanteringen av allmänna handlingar. Dokumentet fungerar som en arkivförteckning.
•

Arkivbeskrivning, daterad 1992, reviderad senast 2016-09-30, kultur och fritidsnämnden.

Här räknas enbart olika typer av handlingar och ärendeslag som ingår i den så kallade
arkivbildaren upp.
•

Information till handläggare i WsDs, 2013-11-01, Ledningskontoret,

Dokumentet innehåller information till handläggare som arbetar i regionens ärendehanteringssystem W3D3.

4.2.6.

Miljö och Hälsoskyddsnämnden

För miljö- och hälsoskyddsnämnden har vi tagit del av följande dokument som avser hantering av allmänna handlingar.
•

Arkivbeskrivning, 2009-04-21,
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Dokumentet beskriver i korthet miljö-och hälsoskyddsnämndens verksamhet. Av beskrivningen framgår att det finns vissa viktiga handlingar, dock ej specificerat exakt vilka
handlingar som avses. Det framgår vidare ur dokumentet att handlingar ska diarieföras
och arkiveras, och var de arkiveras. Det finns ingen tydlig beskrivning av vilka handlingar
som ska arkiveras och hur det ska ske.
•

Bevarande- och gallringsplan för Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2009-04-28

Planen beskriver några centrala begrepp, som bl.a. offentlighetsprincipen, arkivering och
gallring.
•

Dokumenthanteringsplan, 2009-04-08,

Planen behandlar alla olika sorters handlingstyper inom miljö-och hälsoskyddskontoret,
hur dessa sorteras, förvars och gallras.
•

Handläggning av ärenden i Miljöreda- Processbeskrivning, 2015-11-16

Processbeskrivning av hur ett ärende registreras, hanteras och avslutas i nämndens ITsystem Miljöreda.
•

Ärendeprocess enskilt avlopp- Processbeskrivning, 2016-03-02

Beskriver hur ett ärende registreras och hanteras i nämndens IT-system gällande vattenavloppsärenden.
Vid intervjuerna uppges att det framförallt är registratorn till nämnden som registrerar
nya ärenden även om det förekommer att nämndsekreteraren också gör det.
Beslut om avslag på begäran att få ta del av en handling uppges vara delegerat till enhetschef i samråd med ansvarig handläggare.
Utöver WsDs så används ärendesystemet Miljöreda i delar av verksamheten. Även handläggningen av alkoholtillstånd uppges ha ett eget system som verksamhetens handläggare
själva registrerar ärenden i. Många av dessa ärenden uppges omfattas av sekretess och
behandlas av regionstyrelsen.

4.2.7.

Socialnämnden

För socialnämnden har vi tagit del av följande dokument som avser hantering av allmänna
handlingar.
•

Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar, 2010-08-09, senast reviderad 2015-05-06, Socialförvaltningen.

Dokumentet beskriver förvaltningens verksamhet, viktigare handlingar, sekretess etc.
•

Dokumenthanteringsplan, 2010-04-21, antagen av Socialnämnden

Dokumenthanteringsplanen innehåller en beskrivning av vad en akt, arkivering och gallring innebär.
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•

Utlämnade av handlingar, 2012-06, Socialförvaltningen

Dokumentet innehåller en beskrivning vad en allmän handling är, vad som kan lämnas ut
och vad som kan bedömas som sekretess vid utlämnande av allmän handling. Dokumentet innehåller även en mer detaljerad beskrivning av processen för utlämnande av allmän
handling. Det framgår även i dokumentet vem som har befogenhet att besluta om att en
handling inte ska lämnas ut. Vidare framgår att besvärshänvisning ska skickas med beslutet om att inte lämna ut handlingar.
•

Ärendeprocessen inom socialförvaltningen, till användare av WsDs, 2012-10-01,
förvaltningsledningsgruppen.

Dokumentet beskriver hur allmänna handlingar ska hanteras i WsDs.

4.2.8.
•

Överförmyndarnämnden
Rutin över posthanteringen, upprättad 2012-04-30, senast reviderad 2013-12-09

Rutinen innehåller en kortfattad beskrivning över hur post ska hanteras när den inkommer, dvs., datumstämplas och diarieföras till rätt ärende.
•

"Användarhandbok Wärna" (2012)

Användarhandbok med rutiner för nämndens ärendehanteringssystem Wärna.
•

Dokumenthanteringsplan Överförmyndarnämnden; upprättad 2012-07-16

Dokumentet utgör nämndens dokumenthantering- och gallringsplan.
Arkivbeskrivning, upprättad 2014-10-15
Beskrivning hur regionstyrelseförvaltningen organiserar sina allmänna handlingar

4.2.9.

Patientnämnden

Det uppges finnas både en dokumenthanteringsplan, gallringsplan och en arkivförteckning för nämndens verksamhet. Dessa uppges dock vara föråldrade och i behov av översyn. En arkivbeskrivning uppges vara under framtagande.
Sekretessbelagda ärenden som innehåller handlingar uppges diarieföras och förvaras i låst
vagn på handläggarens rum medan ärendet pågår. När ärenden är avslutade förvaras de i
låst skåp i arkivrum.
Det uppges hända mycket sällan att en begäran om att ta del av allmän handling avslås.
Handläggare har rätt att sekretessbedöma och lämna ut allmänna handlingar. Avslagsbeslut är ett ordförandebeslut och ett avslagsbeslut åtföljs alltid av en besvärshänvisning.

4.2.10.

Valnämnden

Enligt nämndsekretaren vid Valnämnden så följs de föreskrifter som finns från valmyndigheten och RG vad gäller arkivering och gallring av handlingar.
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Det uppges för tillfället inte finnas en dokumenthanteringsplan för nämnden men ett arbete pågår med att ta fram detta vid tillfället för granskningen.
Nämnden uppges inte hantera handlingar med sekretess.

4.2.11.

Bedömning

Vår sammantagna bedömning är att kontrollmålet ej är uppfyllt. Resultatet varierar dock
mellan nämnderna.
Det finns övergripande riktlinjer, avseende hantering av allmänna handlingar, tillämpliga
för Region Gotland som helhet. Vår bedömning är att de övergripande riktlinjerna i allt
väsentligt är i enlighet med gällande lagstiftning.
Utöver de övergripande riktlinjerna har varje nämnd ansvar för att upprätta nämndspecifika riktlinjer för hanteringen av nämndens allmänna handlingar. Detta regleras bl.a. genom Gotland kommuns arkivreglemente, beslutat av fullmäktige 1992, som ställer krav på
att varje nämnd ska upprätta arkivförteckning, arkivbeskrivning samt en dokumenthanteringsplan.
Nedan följer våra bedömningar disponerat efter respektive nämnd.
Kontrollmål: Det finns ändamålsenliga regler och riktlinjer i Regionen avseende hantering av allmänna handlingar.
Nämnd
Bedömning
Motivering
I allt väsentligt
Byggnadsnämnden har antagit en dokumenthanteByggnadsnämnden:
uppfyllt
ringsplan som redovisar de handlingstyper som
finns i verksamheten och beskriver hur de skall hanteras. Dokumenthanteringsplanen utgör även
nämndens gallringsbeslut och reglerar vilka handlingar som ska bevaras, vilka som skall förstöras och
i så fall när.
Gymnasie- och
Ej uppfyllt
Dokumenthanteringsplanen är så gammal (2006)
vuxenutbildatt den bland annat hänvisar till den föregående
ningsnämnden
sekretesslagen. Planen bör uppdateras i syfte att
anpassas till hur verksamheten ser ut i dag med nuvarande organisation och digitalisering av registreringen av allmänna handlingar. I övrigt bör planen
uppdateras vad gäller var, när och hur berörd personal ska hantera olika handlingar. Formellt sett
saknar nämnden en dokumenthanteringsplan eftersom gällande dokumenthanteringsplan är skriven
för barn- och utbildningsförvaltningen. Enligt intervjuerna är en ny plan i beredningsskedet.
Hälso- och
Delvis uppfyllt
Det finns två dokumenthanteringsplaner som uppsjukvårdsges vara komplement till varandra, varav den ena
nämnden
behandlar specifikt vårdhandlingar. Den övergripande dokumenthanteringsplanen är relativt gammal (2008). Beskrivningen av hur allmänna hand-
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Kultur- och
fritidsnämnden

Delvis uppfyllt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Delvis uppfyllt

Socialnämnden

I allt väsentligt
uppfyllt

Överförmyndarnämnden
Patientnämnden

Delvis uppfyllt

Valnämnden

Delvis uppfyllt

4.2.12.

Delvis uppfyllt

lingar ska hanteras med avseende på diarieföring,
utlämnade av handling, inkommen handling etc.
kan utvecklas.
Det finns en arkivförteckning, arkivbeskrivning
samt en dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen är dock mer av en gallringsplan och kan
förtydligas så att den tydligare beskriver processen
för hanteringen av allmänna handlingar i den mån
processen avviker från den regionövergripande beskrivningen i "Riktlinjer för ärendeprocess, (201602-23)"
Det finns en bevarande- och gallringsplan som tar
upp centrala begrepp kring hanteringen av allmänna
handlingar. Det finns även en arkivbeskrivning och
en samt dokumenthanteringsplan. Den sistnämnda
är mer av en gallringsplan och kan utvecklas avseende processbeskrivningar för hur allmänna handlingar ska hanteras i den mån processen avviker från
den övergripande beskrivningen i "Riktlinjer för
ärendeprocess, (2016-02-23)". Arkivförteckning
saknas.
Det finns en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan som tydligt beskriver hur allmänna
handlingar ska hanteras. Det finns även en rutin på
förvaltningsnivå som beskriver processen för utlämning av allmänna handlingar.
Av intervjuerna framgår att nämndens verksamhet
är liten. Vi saknar dock en arkivförteckning.
Nämnden har en gallrings - och dokumenthanteringsplan samt en arkivförteckning, dessa dokument
uppges vara utdaterade. En arkivbeskrivning uppges
vara under framtagande.
Nämnden uppges följa de föreskrifter som finns från
valmyndigheten och RG vad gäller arkivering och
gallring av handlingar. För tillfället finns dock inte
en dokumenthanteringsplan som omfattar nämndens verksamhet.

Rekommendation

Vår rekommendation avseende de skriftliga riktlinjerna och rutinerna vad gäller hanteringen av allmänna handlingar i Region Gotland är att dessa behöver ses över. Vi rekommenderar därför följande åtgärder:
•

Revidering av arkivreglemente för Gotlands kommun från 1992.

•

Nämnderna bör se över och vid behov revidera direktiv och riktlinjer för registrering, förvaring och arkivering av allmänna handlingar.
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•

Riktlinjer och direktiv bör beslutas på nämndnivå, medan rutiner och processbeskrivningar kan fastställas på förvaltningsnivå.

4.3.

Personalens förutsättningar för att hantera
allmänna handlingar

Kontrollmål: Berörd personal har givits tillräckliga förutsättningar för att hantera allmänna handlingar.
I detta avsnitt beskrivs hur rutiner och riktlinjer har tillgängliggjorts för de anställda i
regionen, samt vilket stöd i form av kompetensutbildning kring hantering av allmänna
handlingar som ges berörd personal.

4.3.1.

Den centrala regisfraturen

De regionövergripande riktlinjerna som beskrivs i avsnitt 4.2.1 uppges i intervjuerna vara
tillgängliggjorda för samtliga inom regionens verksamhet via intranätet.
Registraturens tjänstekatalog, som är en intern rutin för registratorerna, och andra riktlinjer kring den centrala registraturen uppges vara tillgängliggjorda i en gemensam mapp
på regionens server. Samtliga registratorer har tillgång till den och känner till var de finns
tillgängliga enligt intervjuerna.
Utbildning och kompetensutveckling för den centrala registraturen uppges vid intervjuerna inte ha varit ett prioriterat område under de senaste åren på grund av besparingskrav
på verksamheterna. Registraturen har vid ett par tillfällen haft möjlighet att bjuda in utbildare till verksamheten och håla utbildningar på plats för registratorerna.
I intervju med systemförvaltaren uppges att denne håller ca 6-7 utbildningstillfällen per år
(ca 3 st per termin) där nya handläggare utbildas i ärendehanteringssystemet. Utbildningarna innehåller även information om vad som är en allmän handling och hur handläggarna ska hantera dessa.
Inom registraturen hålls veckovisa personalmöten. Vid dessa möten ges tillfälle för kollegialt utbyte och diskussioner kring hur problem som uppstår kan hanteras. Systemansvarig uppges delta ca en gång i månaden för kompetensöverföring i ärendehanteringssystemet och mer generellt kring diarieföring.

4.3.2.

Byggnadsnämnden

I intervjuerna uppges att byggnadsnämndens sekreterare tillsammans med miljö- och
hälsoskyddsnämndens sekreterare genomför utbildningar kring hantering av allmänna
handlingar.
Regler, riktlinjer och rutiner finns tillgängliga på regionens intränat som handläggarna
har tillgång till.
Enligt intervjuerna mottar byggnadsnämnden ibland begäran om att få ta del av allmän
handling. Oftast hanteras den typen av ärenden genom byggnadsnämndens kundtjänst
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och inte genom registraturen. Sekretesshandlingar förekommer enligt de intervjuade i
väldigt liten utsträckning.
I intervjuerna uppges att registraturen centralt hanterar nästan all registrering av allmänna handlingar. Nämndsekreteraren har registratorsbehörighet i wsds och registrerar
ärenden i undantagsfall. Nämndsekreteraren och registraturen har behörighet att lägga
upp nya ärenden. Handläggarna har det inte, dock har dessa behörighet att registrera
handlingar på befintliga ärenden, vilket de gör i enlighet med rutinen.

4.3.3.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utifrån intervjuerna framgår att sekreteraren i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(GVN) har en central roll vad gäller att hantera allmänna handlingar. Denne registrerar
själv sina handlingar och har full registratorsbehörighet i wsds. Handläggarna som arbetar under GVN:s förvaltning, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har behörighet att
registrera allmänna handlingar på befintliga ärenden, vilket gör, enligt de intervjuade.
När det gäller att lägga upp nya ärenden vänder sig handläggarna till den centrala registraturen för genomförande.
I nämndens delegationsordning anges att förvaltningschefen/utbildningsdirektören är
den som har delegerats rätten att fatta beslut om att inte lämna ut en allmän handling.
Beslutet ska anmälas till nämnden enligt delegationsordningen. I intervjuerna uppges att
det är ovanligt att den typen av beslut fattas.
Nämndsekreterarna från GVN och barn- och utbildningsnämnden har varit ute i skolorna
för att informera och utbilda personalen om hantering av allmänna handlingar. Fördjupade utbildningar har genomförts för skolassistenter. Enligt intervjuerna är tanken att
skolassistenterna ska fungera som ett kunskapsnav för stöd till lärare och annan personal
som hanterar allmänna handlingar ute i verksamheten.
Vid varje ny mandatperiod hålls utbildningar för de förtroendevalda i nämnden, kring
lagstiftningen, där hantering av allmänna handlingar ingår. I intervjuerna uppges att det
planeras en utbildning avseende tidigt denna vår som ska beröra hantering av allmänna
handlingar.
Sekreterarna har ett nätverk som träffas en gång i månaden där kollegialt utbyte kring
bl.a. hantering av allmänna handlingar ges utrymme.
I intervjuerna uppges att skolorna inte använder wsds. Rektorerna har sitt eget diarium
med handlingar som upprättas och inkommer.

4.3.4.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

I intervjuerna uppges att en del av riktlinjerna och rutinerna finns tillgängliga på intranatet och en del finns tillgängliga via Docpoint, som är ett dokumenthanteringssystem som
är kopplat till wsds. Registraturen, nämndsekreterare och förvaltningssekreteraren har
full behörighet i wsds medan handläggarna har behörighet att tillföra handlingar i ett
befintligt ärende. Majoriteten av ärendena uppges registreras hos den centrala registraturen men det förekommer även att nämndsekreteraren och handläggarna på förvaltningen
registrerar.
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Postöppningsmedgivande och överlämning av uppgifter vid semester uppges i intervjuerna fungera väl på förvaltningen. Det uppges dock i intervjuerna finnas skillnader mellan
den centrala förvaltningen och sjukvårdsverksamheten. Exempelvis anges i intervjuerna
att sjuksköterskornas mailadresser förmodligen inte alltid har en ersättare vid frånvaro.
Vad gäller utbildning kring regelverket om hantering av allmänna handlingar finns enligt
de intervjuade en checklista som gås igenom vid introduktion av nya medarbetare.
Systemförvaltaren uppges årligen genomföra ett antal utbildningstillfällen för nya handläggare i WsDs och nya medarbetare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen som förväntas arbeta i W3D3 deltar på dessa.
Enligt nämndens delegationsordning har nämndens ordförande befogenhet att besluta
om utlämnande och sekretessprövning av handlingar som hänskjutits till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Enligt de intervjuade är det oftast registratorn eller chefläkaren som hanterar sekretessfrågor vid utlämning av handlingar. Enligt registrator har denne dock aldrig varit med om
att registrera ett beslut om avslag om att få ta del av en allmän handling. Förfrågningar
om att ta del av patientjournaler vidarebefordras till ansvarig handläggare.
Vad gäller utbildning för nämndens ledamöter genomfördes en utbildning i början av innevarande mandatperiod. Utbildningen innehöll bland annat sekretess och hantering av
allmänna handlingar. Under våren 2016 genomfördes en förkortad version av utbildningen för de ledamöter som då var nya i nämnden.

4.3.5.

Kultur- och fritidsnämnden

I intervjuerna uppges att det finns ett introduktionsprogram för handläggare och tjänstemän på central förvaltning. Nämndsekreteraren genomför även introduktionsutbildningar
för nya förtroendevalda. Utöver det erbjuds inga kontinuerliga utbildningar gällande hantering av allmänna handlingar.
Det mesta av nämndens handlingar hanteras genom wgds, men det finns även ett system,
Booking, där handlingar i ärenden som rör bidrag till föreningar hanteras. Ansökan och
beslut registreras dock genom WsDs.
I intervjuerna uppges att nämndsekreteraren i kultur- och fritidsnämnden hanterar i
princip samtliga allmänna handlingar, även det som enligt överenskommelsen ska hanteras av den centrala registraturen, t.ex. registrering av inkommande post. Enligt intervjuerna framgår att arbetsfördelningen fungerar eftersom förvaltningen är liten.
Det finns en lista för postöppningsmedgivanden innehållandes bl.a Rutiner för hantering
under semester/frånvaro.
Rutiner och riktlinjer finns tillgängliggjorda på regionens intränat dit samtliga handläggare har tillgång.
Vad gäller sekretessbelagda handlingar har registraturen rätt att registrera handlingen
enligt överenskommelsen. Om registraturen misstänker att sekretess föreligger brukar de
skicka handlingen till nämndsekreteraren. Enligt de intervjuade förekommer dock aldrig
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sekretessmarkering av ärenden. Det kan emellertid finnas personuppgifter som behöver
prövas som de kan lämnas ut, enligt de intervjuade.

4.3.6.

Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

Utifrån intervjuerna framgår att nämndsekreteraren och den gemensamma registraturen
hanterar registrering av nya ärenden. Handläggarna har behörighet att diarieföra handlingar på befintliga ärenden. I intervjuerna anges dock att det mesta skickas till registraturen för diarieföring.
Handläggarna har ett diariehanteringssystem som heter miljöreda där de registrerar en
del ärenden själva. Av intervjuerna framgår att vissa ärenden ibland inte förs över på rätt
sätt i WsDs, vilket tros bero på den mänskliga faktorn, och kan resultera i en del handpåläggning.
Vad gäller sekretessbelagda ärenden framgår av intervjuerna att det förekommer ett fåtal
sekretessbelagda ärenden i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Nämndsekreteraren håller tillsammans med byggnadsnämndens nämndsekreterare utbildning en gång om året som innehåller bl.a. hantering av allmänna handlingar. I intervjuerna uppges att nämnden även har tagit in externa utbildare för dessa frågor.
Det uppges även i intervjuerna att det historiskt har varit stor omsättning på chefsnivå
inom förvaltningen, vilket har påverkat följsamheten mot rutinerna negativt. Just nu pågår ett arbete med att uppdatera rutiner och samla dessa på ett och samma ställe för att
förbättra tillgängligheten.

4.3.7.

Socialnämnden

Vad gäller socialnämnden genomför systemförvaltaren introduktionskurser för nya handläggare ca tre gånger per år. I övrigt hålls interna utbildningar när personal anmäler behov av det. Nya nämndsledamöter får en introduktionsutbildning där hantering av allmänna handlingar ingår som en del i utbildningen. Enligt de intervjuade är det känt i förvaltningen att man kan vända sig till nämndsekreteraren om man behöver stöd i frågor
som berör hantering av allmänna handlingar.
Samtliga riktlinjer och rutiner avseende hantering av allmänna handlingar är tillgängliggjorda för verksamheten genom intranätet.
Nämndsekreteraren och registraturen har behörighet att lägga upp nya ärenden och diarieföra handlingar på dessa, medan handläggarna endast har behörighet att registrera
handlingar på befintliga ärenden. I intervjuerna uppges att handläggarna registrerar
handlingar på befintliga ärenden själva men tar även hjälp av registraturen och nämndsekreterare för detta.
Individärenden diarieförs inte i wsds. Handläggarna registrerar själva individärenden i
verksamhetssystemet Treserva (äldreomsorg) samt i Procapita (individ- och familjeomsorg).
Enligt nämndens delegationsordning har förvaltningschefen befogenhet att avslå begäran
om att ta del av allmän handling. Avdelningscheferna har befogenhet att avslå begäran om
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att få ta del av allmän handling för individärenden. Enligt intervjuerna görs en första
prövning om utlämnande (när det inte är självklar att uppgift kan lämnas ut) av nämndsekreteraren, men det är enligt de intervjuade alltid delegaterna som fattar det formella
beslutet om avslag. Rutinen uppges även vara att den som begär ut handlingen ska få frågan om denne vill ha ett formellt beslut om handlingen eller delar av den inte kan lämnas
ut.

4.3.8.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är en förhållandevis liten nämnd med endast fyra medarbetare i
dess förvaltning. Förvaltningen tillhör regionstyrelsen och handläggartjänsterna köps in
av Överförmyndarnämnden. Nämndsekreterarfunktionen och även i viss mån registratorsfunktionen delas av de fyra medarbetarna.
Registrering av allmänna handlingar sker i nämndens ärendehanteringssystem, Wärna.
Enligt delegeringsordningen är det nämndens ordförande som har rätt att avslå begäran
om att ta del av en allmän handling. Detta hanteras som ett delegationsbeslut och ärendet
anmäls i nämnden enligt de intervjuade.
Riktlinjer och rutiner delas enligt de intervjuade handläggarna i en gemensam mapp på
intranätet.
De två juristerna som arbetar som handläggare utbildar nämnden årligen vad gäller bl.a.
hanteringen av allmänna handlingar. Det ekonomiska läget innebär enligt de intervjuade
att fortbildning för handläggarna är begränsad.

4.3.9.

Patientnämnden och valnämnden

Vi har inte lyckats boka in intervjuer med berörda personer från patientnämnden och valnämnden.

4.3.10.

Bedömning

Vår bedömning är att berörd personal har givits tillräckliga förutsättningar för att hantera
allmänna handlingar. Berörd personal får genom intränat tillgång till regler, riktlinjer och
rutiner för hantering av allmänna handlingar. Vidare är vår bedömning att den centrala
registraturen får tillräckligt med kompetenshöjande insatser för att kunna hantera sina
uppgifter på ett ändamålsenligt sätt.
Däremot kan vi konstatera att utbudet av kompetenshöjande insatser för handläggare ute
i verksamheterna och för de förtroendevalda i respektive nämnd skiftar. Givetvis råder
olika förutsättningar mellan verksamheter vad gäller kompetens och behov.
Det framgår i intervjuerna att återrapportering till den centrala registraturen om avslag
vad gäller utlämnande av allmänna handlingar är mycket ovanligt. Detta kan tyda på bristande kunskap hos handläggare om att avslag om utlämnande är ett politiskt beslut som
fattas på delegering och därmed ska anmälas i nämnden, och följaktligen bör registreras,
vilket faller på den centrala registraturen att hantera. Samtidigt har vi i intervjusammanhang fått indikationer på att sekretessprövningen i vissa fall aldrig går så långt som till att
ett formellt beslut om avslag fattas. Detta är i förekommande fall inte en rättssaker hante-
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ring eftersom beslut om vägran om utlämnande av allmän handling ska kunna överklagas
och prövas av förvaltningsdomstol.
En risk som uppkommer med en organisation där registratorsfunktionen sitter långt från
verksamheten är att det kan ta längre tid för ärenden att hamna rätt. Exempelvis anges i
intervjuerna att den centrala registraturen ofta skickar handlingar till nämndsekreteraren
i de fall de inte vet mer specifikt vem i verksamheten som ska hantera det. Å andra sidan
medför en central registratorsfunktion mindre risk för utebliven hantering av förvaltningsbrevlådorna vid frånvaro.

4.4.

Tillämpning av regler, riktlinjer och lagstiftning

Kontrollmål: Lagstiftning och Regionens regler och riktlinjer tillämpas.
l intervjuerna uppges att lagstiftning och Regionens regler och riktlinjer följs av berörda
inom respektive nämnd. Det framgår vidare av intervjuerna att det tidigare har funnits
brister exempelvis vad gäller att receptionen ibland har missat att ankomststämpla handlingar och vidarebefordra dessa till registraturen. Dock ska, enligt de intervjuade, dessa
brister ha åtgärdats.
För att kontrollera Regionens tillämpning av lagstiftning, regionens regler och riktlinjer
vidare har två stickprovsgranskningar genomförts. Utöver det har vi i prövat regionens
riktlinjer mot offentlighets- och sekretesslagen. Vad gäller det sistnämnda har vi som vi
beskriver i avsnitt o inte funnit att gällande riktlinjer strider mot gällande lagstiftning.
Däremot konstaterar vi att flera av Regionens regler och riktlinjer är föråldrade och bör
uppdateras så att de harmoniseras med befintlig lagstiftning.

4.4.1.

Stickprov i - automatregistrerade ärenden

Det första stickprovet berör automatregistrerade ärenden, dvs. ärenden som har inkommit via regionens hemsida "Säg vad du tycker"?. Syftet är att allmänheten ska kunna ställa
frågor och lämna synpunkter som berör regionens verksamhet och på så vis ge underlag
för kvalitetsförbättringar i regionens verksamheter. När inlämnaren skickat en Säg vad du
rycker och den automatregistrerats så uppges inlämnaren få en automatisk bekräftelse att
ärendet registrerats och uppgifter om ärendenr och ärendemening. Regionens mål, som
uppges på hemsidan, är att kunna svara frågeställaren inom två veckors tid. Vad gäller
Facebook-sidan anges målet vara att besvara frågor skyndsamt.
Vi begärde ut tio avslutade ärenden för respektive nämnd. Vi fick dock endast ut fem
ärenden för respektive nämnd, med hänvisning till tidsbrist. Totalt handlar det om 30
inkomna synpunkter/frågor.

7
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Genomsnittlig svarstid (dagar) för respektive
nämnd
Gymnasier- och
vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
10

15

20

25

30

En bekräftelse utöver den automatregistrerade bekräftelsen har registrerats i tre av de 30
ärendena. Den genomsnittliga svarstiden för samtliga ärenden uppgår till 10,6 dagar (mediantid 7 dagar). Den kortaste svarstiden är o dagar och den längsta är 45 dagar. 113 av
fallen är frågeställaren anonym eller har avböjt önskemål om svar. I några fall har svar
ändå registrerats i syfte att användas om den anonyma frågeställaren skulle återkomma. I
fyra av fallen saknas registrerat svar, trots att ärendet är avslutat i diariet och frågeställaren vill bli kontaktad. I fyra fall av de 18 där svar har avgetts når regionen inte sitt mål på
svar inom 14 dagar. Ett ärende med 45 dagars svarstid drar upp genomsnittet för socialnämnden. Flera av ärendena har skickats vidare till en annan nämnd, vilket gjort att vi
inte har kunnat följa dem vidare. Efter kompletterande uppgifter i samband med faktakontrollen av den här rapporten (framgår i bilaga l, notering), kan vi konstatera att registrerade svar saknas för två frågor. I ett av fallen har byggnadsnämnden vidarebefordrat
ett ärende till tekniska nämnden. I en annan fråga för hälso- och sjukvårdsnämnden kan
vi se att förvaltningen skickat frågan vidare inom förvaltningen och samtidigt återkopplat
till frågeställaren. Vi kan dock inte se att ett slutgiltigt svar har registrerats på ärendet.

4.4.2.

Analys

Vår bedömning är att de svar som har skickats ut är sakliga och professionella. Dock anser
vi att det är en brist att registrerade svar saknas i två av de 30 ärendena. Vi vet inte om det
beror på att frågeställaren inte har fått svar eller på att svaren inte har registrerats korrekt. Oavsett anledning anser vi att det är en brist att svar inte registrerats. Vi har därför
valt att gå vidare med "stickprov 2" som beskrivs i nästa avsnitt. Vad gäller svarstiden är
vår bedömning att det i hög grad beror på frågeställningens karaktär. Mediantiden på sju
dagar anser vi är acceptabel och väl inom regionens mål på 14 dagar.

4.4.3.

Stickprov 2

I det andra stickprovet har vi genom pseudonym via e-post skickat en begäran om att få ta
del av allmän handling till respektive nämnd. Syftet har varit att se hur lång tid det tar att
få svar på en allmän fråga om information eller begäran om handling samt om handläggningen lever upp till lagstiftningens krav. Regionens mål är att kunna svara frågeställaren
skyndsamt. Totalt skickades sju mail ut, en till respektive nämndspecifik e-postadress
(förvaltningsbrevlåda).
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Nedan redovisas de e-postmeddelanden som skickades till respektive
nämnds förvaltningsbrevlådor samt de svar som erhölls.

Fråga
Kultur- och fritidsnämnden
Hej!

Vilken typ av föreningsbidrag kan nian söka från
regionen och hur gör nian det?
Mvh

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hej!

Vilka läsårstider är det som gäller för gymnasiet
under vårterminen? Har försökt leta efter det på
er hemsida men hittar det inte. Hur ser studieresultateten ut för eleverna på Wisbygymnasiet?

Resultat
E-postmeddelandet skickades till verksamhetens specifika brevlåda 2017-02-16.
Per den 2017-03-03 hade inget svar mottagits, vare sig
svar på ställd fråga eller med ett autosvar att verksamheten mottagit meddelandet.
Epostmeddelandet skickades till verksamhetens specifika
brevlåda 2017-02-16 och besvarades dagen efter. I
svarsmailet hänvisades till två olika länkar för vidare
information och svar på ställda frågor.
Något autosvar om att nämnden mottagit epostmeddelandet med ställd fråga har inte mottagits.

Mvh

Socialnämnden
Hej!

Jag undrar vem som har rätt till att få färdtjänst? Jag frågar eftersom vi tycker att min
morfar borde ansöka om detta, då vi inte tycker att han bör köra bil längre. Så därför undrar
vi lite kring vad som gäller kring detta? Kan
jag ta del av det senaste beslutet där ni beviljade färdtjänst.
Tack för hjälpen!
Vänliga hälsningar

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hej!

Vilka öppettider har Vårdcentralen i Klintehamn
och kan jag få influensavaccin där?
Mvh

E-postmeddelandet skickades till verksamhetens specifika brevlåda 2017-02-16 och besvarades samma dag.
Något automatiskt svar om att nämnden mottagit epostmeddelandet har inte mottagits.
Meddelandet hade vidarebefordrats till teknikförvaltningen för svar då tekniska nämnden fattar beslut om
färdtjänst.
Frågan besvarades med en kortfattad beskrivning kring
regleringen gällande färdtjänst. Ytterligare information
om färdtjänst bifogades e-postmeddelandet.
Begärt beslut nekades med hänvisning till att ansökan
och beslut gällande färdtjänst hanteras under sekretess.
Ett avslagsbeslut med besvärshänvisning har inte mottagits.
E-postmeddelandet skickades till verksamhetens specifika brevlåda 2017-02-17. Frågan besvarades samma dag
där nämnden informerade om att e-postmeddelandet och
ställda frågor skickats vidare till berörd vårdcentral.
Inget autosvar om att de mottagit e-postmeddelandet har
mottagits.

Byggnadsnämnden

Senare samma dag besvarade Klintehamns vårdcentral
de vidarebefordrade frågorna.
E-postmeddelandet skickades till verksamhetens specifika brevlåda 2017-02-17.

Hur många nya lägenheter planerar regionen att
färdigställa under 2017? Kan jag få ta del av aktuellt bostadsförsörjningsprogram?

2017-03-03 hade meddelandet ännu inte besvarats. Ej
heller något autosvar har mottagits.

Hej!

Mvh

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Hej!

Jag vill gärna ta del av det regelverk och de riktlinjer som gäller hantering av köldmedia i Visby?
Hälsningar
Överförmyndarnämnden
Hej

E-postmeddelandet skickades till verksamhetens specifika brevlåda 2017-02-17 och besvarades samma dag.
Något autosvar mottogs inte.
Ställd fråga besvarades med att förklara att regionen
följer de förordningar och föreskrifter som finns på området, därefter hänvisades till en bifogad utskrift om
alltomgas för ytterligare information om området.
E-postmeddelandet skickades till verksamhetens specifika brevlåda 2017-02-17 och besvarades nästkommande
vardag, 2017-02-20. Inget autosvar har mottagits.

Jag undrar vilka krav som finns på den som vill
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en ansökan
MVH

4.4.4.

j kraven på god man, därefter hänvisades till två länkar på
regionens hemsida för ytterligare information i frågan.

Analys

Totalt besvarades fem av de sju mail som vi skickade. De två mail som inte besvarades
skickades till Byggnadsnämnden samt Kultur- och fritidsnämndens nämndspecifika epostadresser. Mailet till byggnadsnämnden skickades ut den 2017-02-17 och mailet till
kultur och -fritidsnämnden den 2017-02-16.
I ett mail, det till Socialnämnden, nekades begäran om handling med hänvisning till sekretess. Inget beslut om avslag eller information om hur beslut kan överklagas bifogades
svaret.
I de fall som mail besvarades, mottogs ett svar samma dag eller nästkommande vardag.
I inget fall förekom en automatisk mottagningsbekräftelse.
Vår bedömning är att de svar som har skickats ut är sakliga och professionella.

4.4.5.

Bedömning

Vår bedömning utifrån stickprovsgranskningarna är att kontrollmålet uppfylls för samtliga nämnder som prövats bortsett från byggnadsnämnden. Den sistnämnda har inte besvarat vår inskickade fråga. Vi finner att Kultur- och fritidsnämnden efter 14 dagar inte
besvarat vår fråga, vilket är en brist. Tekniska nämnden har brustit avseende att nämnden
inte har lämnat en besvärshänvisning vid vägran om utlämnande av allmän handling.

4.5.

Anpassning till informationsteknikens krav

Kontrollmål: Regionen har anpassat sig till den nya informationsteknikens krav
exempelvis avseende e-post, sms och sociala medier

4.5.1.

Iakttagelser

Det finns en officiell regionövergripande Facebook-sida för regionen samt flera underliggande sociala-medier-sidor (se avsnitt 3.2.2). Vad gäller hanteringen av allmänna handlingar som genereras på regionens sociala medier har vi i avsnitt 3.2.2 konstaterat att det
finns regionövergripande riktlinjer för användning av sociala medier.
Tillsynen och hanteringen av den övergripande Facebook-sidan sköts av presskommunikatören. Respektive nämnd är ytterst ansvarig för att hanteringen av allmänna handlingar
på de underliggande sociala-medier-sidorna. Enligt de övergripande riktlinjerna följer
ansvaret för hanteringen befintliga chefsled.
Registraturen uppger att det förekommer att presskommunikatören översänder inkomna
ärende eller handlingar som kommit in från Facebook sidan för registrering. I de fall det
har förekommit olagliga uttryck, som exempelvis rasistiska kommentarer eller liknande så
genomför sidansvarig en bedömning om inläggen ska tas bort och registreras eller gallras.
Vad gäller kommunikationen av offentlighetsprincipen mot allmänheten finns på den regionövergripande Facebook-sidan information om:
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•

när frågor som inkommer på sidan besvaras,

•

att inlägg på sidan blir allmänna handlingar,

•

att känslig information som t.ex. personuppgifter bör undvikas i kommunikationen via Facebook-sidan,

•

att integritetskränkande uppgifter tas bort, samt att förtal och hets mot folkgrupp
m.m. tas bort.

Vad gäller telefonsamtal; Enligt de intervjuade förekommer ibland att allmänna handlingar som ska registreras inkommer via telefon eller sms. Enligt regionens riktlinjer är mediet, vilket den allmänna handlingen inkommer på inte avgörande för hur ärendet ska
hanteras. Det är enligt regionens riktlinjer innehållet som ska avgöra hanteringen av
ärendet.

4.5.2.

Bedömning

Vår bedömning är att regionen i allt väsentligt har anpassat sig till den nya informationsteknikens krav vad gäller e-post, sms och sociala medier. Det finns riktlinjer för hur allmänna handlingar som inkommer eller upprättas genom sms, telefon, e-post och sociala
medier ska hanteras.

4.5.3.

Rekommendation

Vi rekommenderar att den politiska styrningen vad gäller bedömning av risker som uppstår genom regionens närvaro på sociala medier kan stärkas (se avsnitt 3.2.3). Flera av
regionens riktlinjer som berör hanteringen av allmänna handlingar är inte politiskt antagna utan upprättade på förvaltningsnivå (se avsnitt o). Detta gäller även riktlinjer för
användning av sociala medier. Vi bedömer därför att den politiska styrningen kan stärkas.
Vad gäller den regionövergripande Facebook-sidan bör regionstyrelsen ta ställning till
huruvida brott som förtal och hets mot folkgrupp även ska polisanmälas om det skulle
förekomma på Facebook-sidan. Vi anser att information om att dessa brott även polisanmäls i så fall bör finnas med i informationstexten på Facebook-sidan.
Dokumenthanteringsplanerna är som tidigare konstaterats överlag föråldrade. För att
tydliggöra hur gallring får ske på sociala medier bör befintliga riktlinjer, som exempelvis
gallringsplaner, uppdateras så att det tydliggörs hur handlingar som inkommer på regionens sociala medier får gallras.
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Revisionell bedömning
Vår sammantagna revisionella bedömning är att regionstyrelsens och nämndernas hantering av allmänna handlingar inte är helt ändamålsenlig. Bedömningen grundar sig i vår
bedömning av respektive kontrollmål som redovisas nedan.

Kontroll mal

Bedömning

Motivering

Det finns ändamålsenliga regler och riktlinjer i Regionen avseende
hantering av allmänna
handlingar.

Ej uppfyllt

Flera av regionens regler
och riktlinjer är föråldrade
och bör ses över för att
möta kraven i nu gällande
lagstiftning. Exempelvis är
regionens arkivreglemente
från 1992. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens
dokumenthanteringsplan är
från 2006 och motsvarande
för Hälso- och sjukvårdsnämnden är från 2008.
Sedan dess har organisationsförändringar i regionen
och ny lagstiftning trätt i
kraft, vilket ställer krav på
anpassning av riktlinjerna.

Berörd personal har
givits tillräckligaförutsättningar för att hantera allmänna handlingar.

I allt väsentligt uppfyllt

Lagstiftning och Regionens regler och rikt-

Delvis uppfyllt

Vår bedömning är att berörd personal har givits
tillräckliga förutsättningar
för att hantera allmänna
handlingar. Berörd personal
får genom intränat tillgång
till regler, riktlinjer och rutiner för hantering av allmänna handlingar. Vidare
är vår bedömning att den
centrala registraturen får
tillräckligt med kompetenshöjande insatser för att
hantera sina uppgifter. Däremot skiftar utbudet av de
kompetenshöjande insatserna för handläggare och
förtroendevalda i respektive
nämnd.
Vår bedömning utifrån
stickprovsgranskningarna
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I allt väsentligt uppfyllt

5.1.

är att kontrollmålet är uppfylls för samtliga nämnder
som prövats bortsett från
byggnadsnämnden. Den
sistnämnda har inte besvarat vår inskickade fråga. Vi
finner att Kultur- och fritidsnämnden efter 14 dagar
inte har besvarat vår fråga,
vilket är en brist. Tekniska
nämnden har brustit avseende att nämnden inte har
lämnat en besvärshänvisning vid vägran om utlämnande av allmän handling.
Vår bedömning är att regionen i allt väsentligt har
anpassat sig till den nya
informationsteknikens krav
vad gäller e-post, sms och
sociala medier. Det finns
riktlinjer för hur allmänna
handlingar som inkommer
eller upprättas genom sms,
telefon, e-post och sociala
medier ska hanteras.

Rekommendationer

Vi gör inte bedömningen att regionens riktlinjer som berör hanteringen av allmänna
handlingar går emot gällande lagstiftning. Däremot rekommenderar vi en översyn av arkivreglementen och dokumenthanteringsplaner i syfte att harmonisera dessa med nuvarande organisationsstruktur och nu gällande lagstiftning. Exempelvis är vår uppfattning
utifrån vår tolkning av dokumenthanteringsplanernas syfte att dessa ska vägleda verksamheternas hantering av allmänna handlingar. För att skapa en effektiv politisk styrning
och ordning och reda i hanteringen av allmänna handlingar bör dessa dokument därför
med jämna mellanrum ses över av respektive nämnd.
Vår uppfattning är att en översyn av arkivreglemente och dokumenthanteringsplaner även
kan bidra positivt till att förtydliga gallringsrutiner för allmänna handlingar som inkommer via sociala medier.
Vi anser att nämnderna kan stärka sin politiska styrning av hanteringen av allmänna
handlingar. Ett sätt för nämnden att göra det är att fatta beslut om de mest väsentliga
riktlinjerna, som exempelvis dokumenthanteringsplanen.
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Granskning av tillämpningen av offentlighetsprincipen

14 mars 2017

Fredrik Carlsson
Projektledare

Mars 2017
Region Gotland
PwC

Carin Hultgren
Uppdragsledare
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Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-19

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-04

BUN § 46
Au § 40

Revisionsrapport. Granskning av tillämpningen av offentlighetsprincipen
BUN 2017/221

- Revisionsskrivelse samt rapport, 2017-03-14
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-11

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Förvaltningens tjänsteskrivelse inges som information till regionstyrelsen samt
revisorerna.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning av
offentlighetsprincipen. En tidigare granskning genomfördes år 2015, då barn- och
utbildningsnämnden var en av tre nämnder som granskades. Föreliggande granskning är,
för barn- och utbildningsnämndens del, en uppföljning av tidigare granskning.
Av revisionsrapporten framgår de rekommendationer som lämnades till barn- och
utbildningsnämnden vid förra granskningen samt vilka åtgärder som nämnden beslutade
vidta.
Revisorerna bedömer att nämnden har säkerställt samtliga brister och
rekommendationer som framfördes av revisorerna, efter den förra granskningen, och att
dessa har hanterats av nämnden på ett i allt väsentligt ändamålsenligt sätt.
Ärendet föredrogs på arbetsutskottets sammanträde av förvaltningschef Anders Jolby
och nämndsekreterare Nina Gustavsson.
Av föredragningen framgick bland annat att förvaltningen avser att till nämndens
sammanträde utarbeta tjänsteskrivelse och/eller svar på revisionsrapporten.
Arbetsutskottet beslutade att ta emot informationen och låta ärendet återkomma till
nämndens sammanträde i april.
Förvaltningen hade inför nämndens sammanträde utarbetat tjänsteskrivelse.
Yrk anden
Ordförande Brittis Benzler (V) föreslog, i likhet med förvaltningen, att förvaltningens
tjänsteskrivelse inges som information till regionstyrelsen samt revisorerna.

Ordförande ställde proposition på sina förslag och fann att dessa vunnit bifall.
Expedieras: Regionstyrelsen samt revisorerna
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

BUN 2017/221
11 april 2017

Nina Gustavsson
Nämndsekreterare

Barn- och utbildningsnämnden

Revisionsrapport. Granskning av tillämpningen av
offentlighetsprincipen
Förslag till beslut

•

Förvaltningens tjänsteskrivelse inges som information till regionstyrelsen samt
revisorerna.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning av
offentlighetsprincipen. En tidigare granskning genomfördes år 2015, då barn- och
utbildningsnämnden var en av tre nämnder som granskades. Föreliggande granskning
är, för barn- och utbildningsnämndens del, en uppföljning av den granskning som
genomfördes år 2015.
Av revisionsrapporten framgår de rekommendationer som lämnades nämnden vid
förra granskningen samt vilka åtgärder som nämnden beslutade vidta.
Revisorerna bedömer, vid den uppföljande granskningen, att nämnden säkerställt
samtliga brister och rekommendationer som framfördes år 2015, efter den förra
granskningen, och att dessa hanterats av nämnden på ett i allt väsentligt
ändamålsenligt sätt.
Av de övergripande rekommendationerna, som revisorerna lämnat, framgår att
samtliga nämnder kan stärka sin politiska styrning och hantering av allmänna
handlingar. Revisorerna exemplifierar detta genom att påtala att ett sätt,
för nämnden, att stärka sin politiska styrning är att fatta beslut om de mest väsentliga
riktlinjerna, som exempelvis dokumenthanteringsplanen.
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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-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2017/221

Information och fortsatt arbete

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har sedan förvaltningen bildades,
januari 2016, genomfört översyn av de båda utbildningsnämndernas (barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens) styrdokument.
Ett av motiven för översynen var att i möjligaste mån ha liknande struktur och
styrning för de båda nämnderna till den nämndgemensamma förvaltningen.
Initialt genomfördes översyn av de båda nämndernas reglementen. Beslut om
reviderade reglementen fattades av Regionfullmäktige i december 2015.
Översyn inleddes år 2016 av de båda utbildningsnämndernas delegationsordningar.
Beslut om reviderade delegationsordningar fattades av respektive nämnd i november
2016.
Under våren 2017 har ett kompetensutvecklingsarbete, riktat till beslutsfattare
och/eller rektorer samt skolassistenter inom förvaltningen, bedrivits.
Kompetensutveckling har getts inom områdena; offentlighet och sekretess, beslut
och allmän handling, med utgångspunkt från den av nämnderna beslutade
delegationsordningen. Ytterligare insatser är inplanerade under våren, 2017, dels
avseende skoljuridik för skolassistenter (april) dels avseende allmän handling,
diarieföring och arkivering (maj).
Arbetet med att utarbeta förslag till dokumenthanteringsplan för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bedrivs parallellt med en översyn av
dokumenthanteringsplanen för barn- och utbildningsnämnden. Ett av motiven för
detta är att genom liknande struktur och styrning från nämnderna underlätta för den
nämndgemensamma förvaltningen, utbildnings och arbetslivsförvaltningen.
Ärende om antagande av dokumenthanteringsplan respektive revidering av
dokumenthanteringsplan är inplanerat till respektive nämnd, GVN och BUN, för
beslut hösten 2017.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att genom den strukturerade översynen som gjorts och
kommer att göras av nämndernas styrdokument samt den kompetensutveckling som
genomförts och kommer att genomföras medför detta att de båda
utbildningsnämnderna torde ha ändamålsenliga regler och riktlinjer samt berörd
personal ha tillräckliga förutsättningar för att hantera exempelvis allmän handling.

Beslutsunderlag

Revisionsskrivelse samt rapport, 2017-03-14
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-11
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
-Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen genom registrator-rs
- Kopia carin.hultgren@pwc.com
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-04-20

GVN § 44

Revisionsrapport. Granskning av tillämpningen
av offentlighetsprincipen

GVN 2017/30
GVN AU § 36

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

•

Förvaltningens svar inges som nämndens till regionstyrelsen och de
förtroendevalda revisorerna.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av offentlighetsprincipen. Granskningen syftar till att bedöma om de
granskande nämnderna lever upp till bestämmelserna i offentlighetslagstiftningen.
Samtliga nämnder har ingått i granskningen med undantag för barn- och
utbildningsnämnden, regionstyrelsen och tekniska nämnden som hade granskning
föregående år. Dessa är det en uppföljning på i år.
Efter genomförd granskning gör PwC bedömningen att de granskade nämnderna
inte lever upp till bestämmelserna i offentlighetslagstiftningen. Resultatet varierar
dock mellan de olika nämnderna.
I rapporten lämnas ett antal rekommendationer, av vilka en berör gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN), den är:
” Dokumenthanteringsplanen är så gammal (2006) att den bland annat hänvisar till
den föregående sekretesslagen. Planen bör uppdateras i syfte att anpassas till hur
verksamheten ser ut i dag med nuvarande organisation och digitalisering av
registreringen av allmänna handlingar. I övrigt bör planen uppdateras vad gäller var,
när och hur berörd personal ska hantera olika handlingar. Formellt sett saknar
nämnden en dokumenthanteringsplan eftersom gällande dokumenthanteringsplan är
skriven för barn- och utbildningsförvaltningen. Enligt intervjuerna är en ny plan i
beredningsskedet.”
Rekommendationer fram går i granskningen som berör GVN, precis som övriga
granskade nämnder, är:
- Revidering av arkivreglemente för Gotlands kommun från 1992.
- Nämnderna bör se över och vid behov revidera direktiv och riktlinjer för
registrering, förvaring och arkivering av allmänna handlingar.
I den rekommendation som är riktat mot den regions gemensamma registraturen
förutsätter vi att regionstyrelsen kommenterar.
Gällande den kritik som riktas direkt mot nämnden har det sedan tidigare planerats in
att presentera ett förslag till en ny dokumenthanteringsplan till hösten, 2017.
Forts..

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-04-20

Forts. GVN § 44
Bedömning

Förvaltningen bedömer att genom den strukturerade översynen som gjorts och
kommer att göras av nämndernas styrdokument samt den kompetensutveckling som
genomförts och kommer att genomföras medför detta att de båda
utbildningsnämnderna torde ha ändamålsenliga regler och riktlinjer samt berörd
personal ha tillräckliga förutsättningar för att hantera exempelvis allmän handling.

Beslutsunderlag

- Revisionsskrivelse samt rapport, 2017-03-14
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-11
- Svar/information, 2017-04-11

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

GVN 2017/30
29 mars 2017

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Revisionsrapport. Granskning av tillämpningen av
offentlighetsprincipen
Förslag till beslut

•

Förvaltningens svar inges som nämndens till regionstyrelsen och de
förtroendevalda revisorerna.

Bakgrund

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av offentlighetsprincipen. Granskningen syftar till att bedöma om de
granskande nämnderna lever upp till bestämmelserna i offentlighetslagstiftningen.
Samtliga nämnder har ingått i granskningen med undantag för barn- och
utbildningsnämnden, regionstyrelsen och tekniska nämnden som hade granskning
föregående år. Dessa är det en uppföljning på i år.
Efter genomförd granskning gör PwC bedömningen att de granskade nämnderna
inte lever upp till bestämmelserna i offentlighetslagstiftningen. Resultatet varierar
dock mellan de olika nämnderna.
I rapporten lämnas ett antal rekommendationer, av vilka en berör gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN), den är:
” Dokumenthanteringsplanen är så gammal (2006) att den bland annat hänvisar till
den föregående sekretesslagen. Planen bör uppdateras i syfte att anpassas till hur
verksamheten ser ut i dag med nuvarande organisation och digitalisering av
registreringen av allmänna handlingar. I övrigt bör planen uppdateras vad gäller var,
när och hur berörd personal ska hantera olika handlingar. Formellt sett saknar
nämnden en dokumenthanteringsplan eftersom gällande dokumenthanteringsplan är
skriven för barn- och utbildningsförvaltningen. Enligt intervjuerna är en ny plan i
beredningsskedet.”
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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-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2017/30

Rekommendationer fram går i granskningen som berör GVN, precis som övriga
granskade nämnder, är:
•
•

Revidering av arkivreglemente för Gotlands kommun från 1992.
Nämnderna bör se över och vid behov revidera direktiv och riktlinjer för
registrering, förvaring och arkivering av allmänna handlingar.

I den rekommendation som är riktat mot den regions gemensamma registraturen
förutsätter vi att regionstyrelsen kommenterar.
Gällande den kritik som riktas direkt mot nämnden har det sedan tidigare planerats in
att presentera ett förslag till en ny dokumenthanteringsplan till hösten, 2017.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att genom den strukturerade översynen som gjorts och
kommer att göras av nämndernas styrdokument samt den kompetensutveckling som
genomförts och kommer att genomföras medför detta att de båda
utbildningsnämnderna torde ha ändamålsenliga regler och riktlinjer samt berörd
personal ha tillräckliga förutsättningar för att hantera exempelvis allmän handling.

Beslutsunderlag

Revisionsskrivelse samt rapport, 2017-03-14
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-11
Svar/information, 2017-04-11

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen genom registrator-rs
- Kopia carin.hultgren@pwc.com
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Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-06-14

HSN § 385

Revisionsrapport. Granskning av tillämpningen
av offentlighetsprincipen

HSN 2017/168
HSN-AU § 388

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens svar på
revisionsrapport och lämnar det som sitt eget.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att uppdatera befintlig
dokumenthanteringsplan och därefter återkomma till nämnden för beslut.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av nämndernas tillämpning av offentlighetsprincipen. En tidigare
granskning genomfördes år 2015 avgränsat till regionstyrelsen, tekniska nämnden
samt barn- och utbildningsnämnden. Föreliggande granskning syftar dels till att följa
upp föregående granskning dels till att bedöma om regionens övriga nämnder lever
upp till bestämmelserna om offentlighetsprincipen i lagstiftningen.
PwC har genomfört intervjuer med ansvariga tjänstemän, registratorer och andra
nyckelfunktioner. Genomgång av styrdokument samt stickprov av utlämnande av
allmänna handlingar samt inkommande frågor till regionen har även genomförts.
Efter genomförd granskning är den sammantagna revisionella bedömningen att
regionstyrelsen och nämndernas hantering av allmänna handlingar till största del inte
är helt ändamålsenlig. Främst är det regler och riktlinjer som är föråldrade och bör
ses över för att möta kraven i nu gällande lagstiftning och fullt ut överensstämma
med nuvarande organisation. Resultatet varierar dock mellan nämnderna.
Granskningens resultat avseende regionövergripande styrdokument, andra nämnder
samt registraturens arbete är utanför hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde
och kommenteras därför inte i detta svar.
När det gäller hälso- och sjukvårdsnämnden visar granskningen att nämnden på det
stora hela uppfyller bestämmelserna om offentlighetsprincipen i lagstiftningen. Bland
annat visade stickprovet av utlämnandet av allmänna handlingar på god hantering av
ärendena samt att den fråga som skickades in till en av vårdcentralerna besvarades av
vårdcentralen samma dag. Däremot behövs uppdatering av dokumenthanteringsplan,
arkivbeskrivning och arkivförteckning.
Idag används systemet W3D3 som regionens ärendehanterings- och diariesystem, all
data arkiveras även i pappersform. Region Gotland står inför en övergång från
pappersarkiv till e-arkiv, tidsplanen har flyttats fram flertalet gånger men
förhoppningen är att övergången sker så snart som möjligt. Det innebär att
dokumenthanteringsplanen sannolikt behöver anpassas efter ett nytt sätt att
långsiktigt lagra dokument och handlingar elektroniskt samt hur gallring ska utföras.
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-06-14

Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens samlade bedömning är att PwC:s granskning av
nämndens tillämpning av offentlighetsprincipen visar på förväntade resultat. Vissa
delar uppfylls bättre än andra. Behovet av uppdatering av dokumenthanteringsplanen
är känt inom förvaltningen och arbetet är sedan tidigare planerat att påbörjas under
våren 2017. Med en uppdaterad dokumenthanteringsplan som komplement till den
medicinska dokumenthanteringsplanen som nämnden antog för ett år sedan kommer
tillämpningen av offentlighetsprincipen förbättras än mer. Även arkivbeskrivning och
arkivförteckning kommer att ses över samt behovet av andra dokument som kan
förenkla hanteringen av offentliga handlingar. Chefläkaren arbetar för närvarande
med framtagande av ett dokument kring utlämning av journalkopia.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2017
Revisionsrapport. Granskning av tillämpningen av offentlighetsprincipen
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 388
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens svar på
revisionsrapport och lämnar det som sitt eget.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att uppdatera befintlig
dokumenthanteringsplan och därefter återkomma till nämnden för beslut.
Skickas till
Registrator-RS
Carin Hultgren, PwC

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2017/168
11 maj 2017

Elin Gottfridsson
Nämndsekreterare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Revisionsrapport. Granskning av tillämpningen av
offentlighetsprincipen
Förslag till beslut

•
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens svar på
revisionsrapport och lämnar det som sitt eget.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att uppdatera befintlig
dokumenthanteringsplan och därefter återkomma till nämnden för beslut.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av nämndernas tillämpning av offentlighetsprincipen. En tidigare
granskning genomfördes år 2015 avgränsat till regionstyrelsen, tekniska nämnden
samt barn- och utbildningsnämnden. Föreliggande granskning syftar dels till att följa
upp föregående granskning dels till att bedöma om regionens övriga nämnder lever
upp till bestämmelserna om offentlighetsprincipen i lagstiftningen.
PwC har genomfört intervjuer med ansvariga tjänstemän, registratorer och andra
nyckelfunktioner. Genomgång av styrdokument samt stickprov av utlämnande av
allmänna handlingar samt inkommande frågor till regionen har även genomförts.
Efter genomförd granskning är den sammantagna revisionella bedömningen att
regionstyrelsen och nämndernas hantering av allmänna handlingar till största del inte
är helt ändamålsenlig. Främst är det regler och riktlinjer som är föråldrade och bör
ses över för att möta kraven i nu gällande lagstiftning och fullt ut överensstämma
med nuvarande organisation. Resultatet varierar dock mellan nämnderna.
Granskningens resultat avseende regionövergripande styrdokument, andra nämnder
samt registraturens arbete är utanför hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde
och kommenteras därför inte i detta svar.
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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-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/168

När det gäller hälso- och sjukvårdsnämnden visar granskningen att nämnden på det
stora hela uppfyller bestämmelserna om offentlighetsprincipen i lagstiftningen. Bland
annat visade stickprovet av utlämnandet av allmänna handlingar på god hantering av
ärendena samt att den fråga som skickades in till en av vårdcentralerna besvarades av
vårdcentralen samma dag. Däremot behövs uppdatering av dokumenthanteringsplan,
arkivbeskrivning och arkivförteckning.
Idag används systemet W3D3 som regionens ärendehanterings- och diariesystem, all
data arkiveras även i pappersform. Region Gotland står inför en övergång från
pappersarkiv till e-arkiv, tidsplanen har flyttats fram flertalet gånger men
förhoppningen är att övergången sker så snart som möjligt. Det innebär att
dokumenthanteringsplanen sannolikt behöver anpassas efter ett nytt sätt att
långsiktigt lagra dokument och handlingar elektroniskt samt hur gallring ska utföras.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens samlade bedömning är att PwC:s granskning av
nämndens tillämpning av offentlighetsprincipen visar på förväntade resultat. Vissa
delar uppfylls bättre än andra. Behovet av uppdatering av dokumenthanteringsplanen
är känt inom förvaltningen och arbetet är sedan tidigare planerat att påbörjas under
våren 2017. Med en uppdaterad dokumenthanteringsplan som komplement till den
medicinska dokumenthanteringsplanen som nämnden antog för ett år sedan kommer
tillämpningen av offentlighetsprincipen förbättras än mer. Även arkivbeskrivning och
arkivförteckning kommer att ses över samt behovet av andra dokument som kan
förenkla hanteringen av offentliga handlingar. Chefläkaren arbetar för närvarande
med framtagande av ett dokument kring utlämning av journalkopia.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2017
Revisionsrapport. Granskning av tillämpningen av offentlighetsprincipen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Registrator-RS
Carin Hultgren, PwC
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Ärendenr RS 2017/431

Region Gotland

Handlingstyp Remissvar

Regionstyrelsen

Datum 31 augusti 2017

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Remiss SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad
Fi2207/01644/OU
Finansdepartementet har gett Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter på
SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad.
Med anledning av utredningen tillskrev Region Gotland regeringen förra sommaren. Syftet var att uppmärksamma och tydliggöra de ömsesidiga positiva effekter Svenska Spel och Gotland har för varandra. Gotland har exempelvis en
stark ställning och mycket goda förutsättningar inom digital utveckling. Som vårt
remissvar hänvisar vi till detta brev, som här bifogas.
Regionstyrelsen

Meit Fohlin
ordförande

Peter Lindvall
regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr RS 2016/458
Handlingstyp Brev

Regionstyrelsen

1(1)

Datum 4 juli 2016

Regeringen
103 33 Stockholm

Regionalpolitiska konsekvenser av Spellicensutredningen (Fi 2015:95)
Spellicensutredningen ska redovisa sina förslag om ny spelreglering inom knappt ett år.
Utredningen ska även bl.a. särskilt redogöra för konsekvenserna av sina förslag för konkurrensen mellan företag och för det allmännyttiga föreningslivet. Några särskilda arbetsmarknadsmässiga/regionalpolitiska konsekvensbeskrivningar nämns inte specifikt i
direktiven till utredningen.
I drygt 40 år har Svenska Spel, tidigare Penninglotteriet, funnits på Gotland. Svenska
Spel är, efter Region Gotland, öns största arbetsgivare, med cirka 350 arbetstillfällen.
Sambanden mellan det gotländska samhället och Svenska Spel stärker i hög grad båda
parter. Särskilt gynnar företagets verksamhet den nödvändiga breddningen av den gotländska arbetsmarknaden, och behovet av att kunna erbjuda fler högkvalificerade arbetsuppgifter. Svenska Spels bidrag till utvecklingskraften på Gotland är omfattande.
Gotland som plats, spelar i sin tur en stor roll för Svenska Spels verksamhet och tillväxt.
Här finns en rad viktiga samhälls- och utvecklingsfunktioner. Som exempel kan kompetens - och utbildningsområdet nämnas, nu genom Uppsala Universitet Campus Gotlands utbildningar. Ett annan viktig del är den goda tillgänglighet Gotland har, med hög
turtäthet inom särskilt flygtrafiken, vilket underlättar arbetspendling till framför allt
Stockholm.
För Gotland är det nödvändigt att den kompetens och utvecklingspotential som finns
kan tillvaratas. I samband med sammanslagningen av Penninglotteriet och Tipstjänst
1997 underströks vikten av verksamhet på Gotland och av att det nya bolagets huvudkontor skulle lokaliseras på Gotland. För Svenska Spel är fördelarna med att finnas på
Gotland många. Några exempel är den höga IT-komaetensen, lämpliga utbildningar,
många som gärna vill arbeta inom företagi
mhällsklimatet.

Regionstyrelsens ordförande
5tér OnoVall
Regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

l

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland

En omreglerad spelmarknad
Del 1

Betänkande av Spellicensutredningen
Stockholm 2017

SOU 2017:30

Sammanfattning

Inledning
Att reglera spelsektorn är utomordentligt komplext. Sektorn omfattar och påverkas av en rad skilda företeelser och aktörer som agerar
på marknaden med skiftande verksamheter och skilda drivkrafter –
men alla med stort engagemang. Det är spelarna, de ideella organisationerna, statligt ägda/styrda företag och onlinespelsföretag utan
licens i Sverige.
Området rymmer frågor om bl.a. konsumentskydd, läggmatcher,
problemspelande och spelmissbruk. Spelmarknaden omsätter mycket
stora belopp och ger chans till goda vinster och, framför allt för
spelarna, medför även risk för avsevärda förluster. Frågorna rör bl.a.
de ideella organisationernas och statens intressen som i många stycken skiljer sig från de övriga aktörernas intressen. Det berör många
myndigheters verksamheter; utöver den av utredningen föreslagna
Spelmyndigheten är det bl.a. Folkhälsomyndigheten, Konsumentverket, Skatteverket, Finansinspektionen, Polismyndigheten och
Åklagarmyndigheten som berörs.
Uppdraget att omreglera en marknad av så mångskiftande karaktär liknar inte en vanlig omreglering av en nationell marknad. Därför
har utredningsarbetet varit komplicerat, vilket inte minst omfattningen av betänkandet vittnar om. Samtidigt har utredningen haft
mycket kort tid – drygt ett år – på sig att ta fram ett omfattande,
sammanhängande och konsistent förslag till omreglering som förhoppningsvis svarar mot problemen och rimligt balanserar alla de
intressen som spelområdet rymmer.
Det är därför rimligt att anta att vissa saker kommer att behöva
ändras, justeras eller kompletteras – även efter att lagen trätt i kraft.
Erfarenheterna från andra omregleringar talar för detta.
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Det är utredningens uppfattning att det, efter en så omfattande
reform som denna, är angeläget att följa upp effekterna på spelområdet i olika avseenden. Regeringen bör därför formulera ett utvärderingsuppdrag att läggas på en oberoende granskare för att löpande
följa utvecklingen och värdera måluppfyllelse och andra strategiska
aspekter. Väsentliga frågor att följa upp är bl.a. marknadsutvecklingen, kanaliseringen, konsumentskyddet – med fokus på folkhälsan –
och skatteintäkterna.

Uppdraget och problemen med nuvarande reglering
Uppdraget
Utredarens uppdrag är att lämna förslag till en ny spelreglering som
bygger på ett licenssystem, där alla som verkar på den svenska spelmarknaden ska ha behörigt tillstånd – licens. De som saknar sådan
licens ska stängas ute.
Den nya spelregleringen ska främja spel som är sunt och säkert,
ha ett högt konsumentskydd och ett transparent regelverk. Vidare
ska regleringen bidra till att de negativa konsekvenserna av spelandet begränsas.
I uppdraget ingår även, så långt det är möjligt, att i den nya regleringen säkra förutsättningarna för finansiering av statens verksamhet och allmännyttiga ändamål. Den marknadsmässiga och tekniska
utvecklingen samt EU-rätten ska beaktas.
Statens roll på en omreglerad spelmarknad ska analyseras och i
tillämpliga delar ingå i regelverket.
Problemen
Betänkandet redovisar de omständigheter som nödvändiggör en omreglering, liksom de analyser och överväganden som lett fram till
lagförslaget.
Den nuvarande regleringen är väsentligen en skydds- eller förbudslagstiftning, som utgår från en rent fysisk hantering av spelverksamhet som t.ex. lotterier. Den är också en lagstiftning med syfte att
säkra överskottet av spel till staten, föreningslivet och hästsektorn.
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Dagens situation präglas av att i Sverige oreglerade, onlinebaserade och gränsöverskridande spelföretag, som i dag har en marknadsandel på cirka 23 procent, tar en ökande del av den svenska
marknaden på de reglerade företagens bekostnad.
Den statliga kontrollen som är en väsentlig del av dagens spelreglering är obefintlig när det gäller denna del av spelmarknaden. De
onlinebaserade företagen verkar skattefritt i Sverige och konsumentskyddet är begränsat. Härigenom försvåras möjligheterna att hantera
problemspelande och spelmissbruk.
I dag har AB Svenska Spel (Svenska Spel), AB Trav och Galopp
(ATG) och det ideella föreningslivet tillstånd. De utgör därmed
den reglerade delen av dagens spelmarknad.
Den nuvarande lagstiftningen är således partiell och obsolet och
svarar vare sig mot nuvarande eller framtida spelmarknad. Sverige
är inte unikt. Motsvarande förhållanden finns i flera andra länder.
Dessa länder har valt strategier med både olikheter och likheter för
att möta problem och utmaningar. Bland likheterna återfinns olika
former av licensförfaranden. Några av dessa beskrivs i betänkandet.
Marknaden
Spel om pengar är en utpräglad konsument- och massmarknad. På
denna marknad verkar aktörer med skilda ursprung, drivkrafter och
affärslogiker; vinstdrivande företag, statligt ägda/styrda företag och
ideella organisationer. Marknaden och dess lönsamhet innebär utomordentligt kraftfulla incitament för de onlinebaserade marknadsaktörerna, utan licens i Sverige, som snabbt expanderar och uppvisar god
lönsamhet. Denna del av marknaden uppvisar, även jämfört med
flera andra dynamiska marknader, snabb förändring som huvudsakligen är kundstyrd och teknikbetingad.
Spelkonsumtionen i Sverige uppgick år 2016 till 2 802 kronor per
år och person över 18 år (avser både den i Sverige reglerade marknaden och den i Sverige oreglerade marknaden). Totalt 68 procent
spelar årligen. Det blir 4 121 kronor per spelare och år (2016). Den
hittillsvarande trenden avseende spelvolym har varit ett minskat antal
spelare men en långsamt ökande spelvolym. Spelandet per person ökar
således. Onlinespel ökar och landbaserat spel minskar. Branschen
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omsatte efter utbetalda vinster cirka 21 miljarder kronor år 2016
(17 miljarder kronor exklusive den i Sverige oreglerade marknaden).
Nuvarande trend
År 2016 har den totala spelvolymen ökat med 5 procent. Spel på den
reglerade marknaden har ökat med 2 procent och spel hos de i Sverige
oreglerade onlinespelsföretagen har ökat med 16 procent netto. Om
spelarantalet finns ingen uppgift, men det finns anledning att anta
att antalet spelare har slutat att minska eller t.o.m. ökat något under
år 2016.

Utgångspunkter för och syftet med en ny spelreglering
Med den nya spellagen som främsta verktyg ska ett delvis överspelat nationellt monopol övergå till en delvis oligopolliknande del
och en delvis fri marknadsdel genom uppdelning av Svenska Spel i
en konkurrensutsatt del och en del som bl.a. har exklusiva rättigheter. Gemensamma och långsiktigt hållbara spelregler ska skapas,
ett licenssystem ska etableras som onlinespelsbolagen förhoppningsvis
ska ansluta sig till, skatteintäkter säkras, föreningslivets ganska sköra
speldomäner – väsentligen lotterier – och intäkter ska skyddas.
Vidare ska marknadsföring inom området regleras, problemspelande
stävjas och måttligt spel främjas samt spelfusk motarbetas. Spelen
ska ha ett högt konsumentskydd och god säkerhet. Lagen ska också
öppna för konkurrens och konkurrensneutralitet, etablera ett
system av sanktioner både för att styra licenshavarnas verksamhet,
men även för att kunna lagföra de som står utanför licenssystemet
men som riktar sig till den svenska marknaden.
Vidare ska den rätta mixen och avvägningen skapas mellan ramlag och detaljreglering. En av utmaningarna är att göra detta med en
verksamhet som i allt ökande takt är onlinebaserad. En del av det
globala och gränsöverskridande internet ska omgärdas med ett nationellt regelverk. Vidare ska regleras vilka som ska få licens och krav
specificeras på licenshavare och deras beteende gentemot marknad,
myndigheter och spelare.
Lagen och dess tillämpning ska således balansera och legalisera
spelkonkurrens, beskatta de för närvarande i Sverige oreglerade
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onlinebaserade företagen med 18 procent och samtidigt vara teknikoch konkurrensneutral.
De i Sverige oreglerade onlinespelsföretagen har verkat på den
svenska marknaden i cirka tjugo år. Det är på denna del av marknaden de konkurrensutsatta spelen finns. Utredningens målsättning
med den föreslagna regleringen är att så gott som allt spel som erbjuds
på marknaden ska erbjudas av företag som har licens i Sverige. Utredningens målsättning är en ”kanalisering” på 90 procent.
Regeringen och Spelmyndigheten ska med hjälp av spellagen kunna
bestämma villkoren för tillträdet till den konkurrensutsatta marknaden genom sin makt över den infrastruktur som regelgivning och
regelverk utgör.
Utöver att vara heltäckande ska lagen vara verksamhetslogisk och
konsistent. Flera av delarna ska samverka då de förutsätter varandra
i ett delvis intrikat synergistiskt förhållande. Lagen och dess effekter får inte heller genom ökad administration för företagen skapa
eller bidra till en så omfattande kostnadsmassa att licensieringsalternativet blir ointressant för i alla fall de större onlinespelsföretagen.
Det är inte möjligt att detaljreglera allt. Därför är lagen utformad
som en ramlag – med tydliga och fasta ramar. Lagen öppnar för
regeringen att utfärda förordningar och för Spelmyndigheten att utfärda föreskrifter. Genom en ramlag ökar samhällets möjligheter till
kontroll och gör att snabba åtgärder kan vidtas för att svara mot
förändringar i omvärlden. Det är ett adaptivt regelverk som enligt
utredningens mening kommer att vara robust, ändamålsenligt och
hållbart över tiden.
I sanktionsdelen föreslås höga straffsatser för tillhandahållande
av spel riktad till den svenska marknaden utan att vara licensierad
om så krävs. Betalningsförmedlingsförbud införs gentemot de som
står utanför systemet men som ändå riktar sig mot svenska kunder.
Sådan betalningsförmedling föreslås bli kriminaliserad. Däremot kommer IP-blockering inte att ingå i lagen. Utredningen föreslår dock
att internetleverantörer, på uppmaning av Spelmyndigheten, ska vara
skyldiga att visa ett varningsmeddelande när en besökare försöker
spela på olagliga sidor.
Den föreslagna omregleringen innebär att en stor del av statens
samlade arsenal av legala, ekonomiska och administrativa åtgärder
mobiliseras för att ta kontroll över spelmarknaden och över förhållanden där den gamla lagen blivit alltmer omodern.
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Marknadsuppdelningen
Enligt betänkandet kommer fördelningen av marknaden se ut enligt
följande:
Onlinespelsföretag, Svenska Spels konkurrensdel och ATG
Onlinespelsföretag, Svenska Spels konkurrensdel och ATG får med
licens verka på den konkurrensutsatta delen av marknaden. De speltyper som får erbjudas är kasinospel online, vadhållning online, poker
online och bingo online. Även landbaserad sportvadhållning och landbaserad hästvadhållning kommer att ingå i den konkurrensutsatta
delen.
ATG föreslås inte längre ha monopol på vadhållning på hästar.
Konkurrens öppnas för andra spelaktörer inom hästvadhållning. ATG
får på samma villkor som övriga spelföretag tillträde till den konkurrensutsatta spelsektorn och blir en licenshavare som andra.
Svenska Spels exklusiva rättigheter m.m.
Svenska Spels exklusiva rättigheter kommer att omfatta värdeautomater och landbaserade kasinon i därför avsedd lokal – Casino
Cosmopol AB (Casino Cosmopol). Bolaget kommer även fortsättningsvis att få konkurrera med det allmännyttiga föreningslivet i
fråga om lotterier online och landbaserat.
Det allmännyttiga föreningslivet
Här föreslås inga större förändringar. Den ideella sektorn kommer
fortsättningsvis bedriva lotteriverksamhet, såväl landbaserat som
online, och landbaserad bingo.
Följande bild från kapitel 27 i betänkandet åskådliggör marknadsuppdelningen.
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Spel

Licens från
Spelmyndigheten

Svenska Spel Alla spelföretag
– ensamrätt som uppfyller
(eller delad
kraven
ensamrätt)

Landbaserade
kasinon i därför
avsedd lokal

Statligt spel

Spel på
värdeautomater

Statligt spel

Lotteri (inkl. skraplotter) online

Statligt spel/Spel
för allmännyttiga
ändamål

X

X

Lotteri (inkl. skraplotter) landbaserat

Statligt spel/Spel
för allmännyttiga
ändamål

X

X

Lotteri i form av
tilläggsspel

Onlinespel

Ideell sektor
– ensamrätt
(eller delad
ensamrätt)

X

Lotteri i form av
Vadhållning
tilläggspel eller för
att avgöra avbrutna
vadhållningsobjekt
Bingo landbaserad

Spel för allmännyttiga ändamål

Bingo online

Onlinespel

Lokalt poolspel på
hästar

Spel för allmännyttiga ändamål

Kasinospel online

Onlinespel

Datorsimulerade
automater online

Onlinespel

Vadhållning sport
online

Vadhållning

Vadhållning sport
landbaserad

Vadhållning

Vadhållning häst
online

Vadhållning

Vadhållning häst
landbaserad

Vadhållning

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Spel

Licens från
Spelmyndigheten

Annan vadhållning
online

Vadhållning

Annan vadhållning
landbaserad

Vadhållning

Landbaserat
kommersiellt spel
– kasinospel

Landbaserat
kommersiellt spel

Svenska Spel Alla spelföretag
– ensamrätt som uppfyller
(eller delad
kraven
ensamrätt)

Ideell sektor
– ensamrätt
(eller delad
ensamrätt)

X
X
X

Landbaserat
Landbaserat
kommersiellt spel – kommersiellt spel
varuspelsautomater

X

Landbaserat
Landbaserat
kommersiellt spel – kommersiellt spel
kortspel i turneringsform

X

Spel på fartyg i
internationell trafik
– kasinospel

Spel på fartyg i
internationell trafik

X

Spel på fartyg i
internationell trafik
– penning- och
värdeautomater

Spel på fartyg i
internationell trafik

X

Varför denna indelning och vad betyder den
för respektive sektor?
Onlinespelsföretag
En stor del av de spel som föreslås konkurrensutsättas är spel som
redan erbjuds av de i Sverige oreglerade onlinespelsföretagen på den
svenska marknaden. Denna del av marknaden är med andra ord konkurrensutsatt redan i dag och kommer genom den nya lagen att
regleras på ett effektivt och säkert sätt.
De femton i Sverige börsnoterade onlinespelsföretagen representerar ett börsvärde på 69 miljarder kronor (11 miljarder kronor
år 2011) vilket speglar de stora vinster företagen gör och de ännu
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större förväntningar marknaden har. Få onlinespelföretag har så
stora vinstmarginaler som onlinespelsföretagen.
Nettoomsättningen för de i Sverige oreglerade onlinespelsföretagen var år 2016 5,1 miljarder kronor.
Statens motiv för en omreglering av spelmarknaden är att genom
reglering och licensiering få kontroll över denna del av marknaden.
Det rör bl.a. frågor avseende skatt, spelansvar och konsumentskydd.
För onlinespelsföretagen betyder det ökad legitimitet, gemensamma spelregler, jämlikare konkurrensvillkor, förutsägbarhet och
att bli en accepterad och synlig bransch. Det bedöms som positivt
för aktieägarna och börsen vilket ökar sannolikheten att de börsnoterade onlinespelsföretagen ansluter sig. Det som är negativt, ur
ett företagsperspektiv, är det administrativa merarbete som, inte minst
utifrån spelansvarsaspekten och ambitionen att stävja problemspelande samt relativt omfattande informationskrav, läggs på företagen.
En annan aspekt av regleringen är att den i dag omfattande och
till stor del olagliga marknadsföringen kommer att begränsas genom
bl.a. ett stärkt främjandeförbud. År 2015 uppgick de i Sverige oreglerade onlinespelsföretagens marknadsföring till cirka 2,3 miljarder
kronor. Övriga spelföretags marknadsföring uppgick till cirka 1 miljard kronor år 2015.
Svenska Spel – konkurrensdel och exklusiva rättigheter m.m.
Svenska Spels nettoomsättning år 2016 var cirka 9 miljarder kronor.
År 2015 tillföll 4,8 miljarder kronor statskassan. År 2016 kom
1,9 miljarder kronor från onlinespel. Det är 21 procent av bolagets
egen omsättning och 21 procent av allt onlinespel i Sverige. Svenska
Spels onlinespel ökade år 2016 med 14 procent. Det landbaserade
spelet har minskat med 3 procent under samma period. Sammantaget
ger det en oförändrad nettoomsättning.
Den framtida konkurrensdelen (Svenska Spel K) med licenser
kommer enligt utredningens förslag att omfatta sportvadhållning,
kasinospel online, poker online samt bingo online. Flera av dessa spelformer förekommer redan i dag på den konkurrensutsatta delen av
marknaden. I det framtida Svenska Spel K återfinns sportspel som
i dag utgör 20 procent av nettoomsättningen, 1,8 miljarder kronor,
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och kasinospel online som Svenska Spel i dag inte erbjuder men
kommer att så göra i ett licenssystem.
Det är således en femtedel av Svenska Spels nuvarande omsättning som föreslås läggas i Svenska Spel K. Härtill kommer Svenska
Spels planerade kasinospel online.
Utredningens förslag innebär att i Svenska Spels del med exklusiva rättigheter m.m. (Svenska Spel E) återfinns spel på värdeautomater och licens för landbaserat kasinospel i därför avsedd lokal
(Casino Cosmopol) samt lotterier, såväl landbaserade som online.
Detta motsvarar cirka 79 procent av Svenska Spels nettoomsättning.
Tre år efter ikraftträdandet av lagen beräknar utredningen att de
två delarna av Svenska Spel sammantaget kan nå en nettoomsättning
på 10 miljarder kronor. Med samma leveransandel till staten som
tidigare, dvs. cirka 55 procent, kan 5,5 miljarder kronor av dessa tillfalla staten.
Särskilt om Svenska Spels exklusiva rättigheter m.m.
Utredningens föreslagna Svenska Spel E, som motsvarar cirka 79 procent av företagets nuvarande omsättning får enligt förslaget, tillsammans med det allmännyttiga föreningslivet och på i princip samma
licensvillkor, delad ensamrätt på lotterier. Svenska Spel föreslås dock
betala skatt vilket det allmännyttiga föreningslivet inte behöver enligt förslaget.
Lotterierna bedöms ha stort värde för allmännyttan och det föreligger ingen direkt konkurrens från onlinespelsföretag eller motsvarande vilket gör att det inte heller finns något kanaliseringsbehov.
För värdeautomater föreslås fortsatt ensamrätt för Svenska Spel.
Utredningens motiv är främst ett främjande av ansvarsfullt spelande och att hämma spelande på illegala spelautomater. Den kanalisering som här kan ske och som bedöms som önskvärd är den som
går från illegala spelautomater till värdeautomater. I övrigt finns
inget kanaliseringsbehov.
Marknadsföring av spel på värdeautomater till konsument kommer inte att tillåtas. Staten kan ta andra hänsyn än ett rent kommersiellt spelföretag kan göra vilket har betydelse i detta fall.
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Frågan om värdeautomater är komplex och utredningen bedömer
att om mer väsentliga förändringar ska göras bör detta utredas särskilt, vilket tiden för denna utredning inte medgivit.
Utredningen föreslår att licens för landbaserat kasinospel i därför
avsedd lokal (Casino Cosmopol) endast ska få ges till statligt ägt
bolag. Motivet är att härigenom säkra att ett ansvarsfullt spel kan
upprätthållas, att kriminalitet motverkas, att spelrelaterad brottslighet kan minska och sociala skadeverkningar begränsas.
Hästvadhållning och ATG
Enligt utredningens förslag kommer hästvadhållning att ingå i licenssystemet och i den konkurrensutsatta delen. Det innebär att ATG
blir en aktör som andra spelföretag. Dessa spelföretag kan ingå avtal med trav- och galoppsportens organisationer som äger banorna
och övrig infrastruktur. Avtalen förhandlas fram mellan parterna
och är inte en fråga för utredningen. Regeringen föreslås, som en konsekvens av utredningens förslag, dra sig ur engagemanget i ATG
och hästsporten i den form det hittills haft.
Hästvadhållningens skattesats på spelnettot föreslås minska från
35 till 18 procent. Det motsvarar med nuvarande nettoomsättning
på cirka 3,5 miljarder kronor, en minskning med knappt 600 miljoner kronor. Totalt 1,6 miljarder kronor av det nuvarande överskottet tillfaller hästsporten, främst anläggningarna.
Med fler spelföretag i konkurrens kan sportens avtal med tillkommande spelföretag finansieras med motsvarande ATG:s eventuella minskning. Det innebär att nettot eller intäkterna för sporten
bedöms bli ungefär desamma som före omregleringen men med fler
som bidrar.
ATG bedöms få en minskning av kostnadsmassan med 100–
150 miljoner kronor givet att inget annat spelföretag kommer in på
banan. Om så blir fallet minskar ATG:s marknadsdominans i motsvarande mån.
Faktorer som talar till ATG:s fördel och som är återhållande på
konkurrenterna är att såväl varumärket ATG förknippas starkt med
sporten och säkra spel, som de inarbetade produkterna som i sig är
mycket starka varumärken samt själva spelpoolen.
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Samtidigt räknar ATG med att gå in på övriga delar av den konkurrensutsatta delen av spelmarknaden, vilket efterhand kan kompensera en del av marknadsförlusten inom hästområdet.
Omregleringen skapar en ny konkurrenssituation inom hästvadhållning. ATG förlorar en begränsad del av sin marknad och kan
kompensera detta genom att erbjuda andra spel som finns på den
konkurrensutsatta marknaden, främst de onlinebaserade spelen. Hästvadhållning förväntas få en mindre nettouppgång de närmaste åren
med onlinebaserat spel som ökar något mer än vad det landbaserade
sjunker. Statens skatteintäkter minskar med cirka 100–150 miljoner
kronor.
Det allmännyttiga föreningslivet
Enligt direktiven till utredningen är det av stor vikt att ideella, allmännyttiga organisationer kan fortsätta att utvecklas. Vidare ska
förutsättningarna för finansiering av allmännyttiga ändamål vara fortsatt goda.
Flera av de allmännyttiga föreningarna, ofta folkrörelseanknutna,
får en inte oväsentlig del av sin finansiering genom spel och lotterier.
Cirka två miljarder kronor per år går tillbaks till välgörenhet och
icke-kommersiella ändamål.
Utredningen föreslår inga större förändringar för det allmännyttiga föreningslivet. Föreningslivet kommer även fortsättningsvis
kunna bedriva lotteriverksamhet, såväl landbaserad som online samt
landbaserad bingo på en delvis skyddad marknad. De föreslås vara
fortsatt skattebefriade. I den mån föreningslivet önskar bedriva spel
som tillhör den konkurrensutsatta delen av marknaden gäller samma villkor för dem som för övriga spelföretag på den delen av marknaden. Att tillträda den konkurrensutsatta delen av marknaden med
skattefrihet blir således inte möjligt.
Inom den ideella sektorn handlar det inte om stora intäkter per
organisation i relation till övriga aktörer på spelmarknaden. Detta
med undantag för Svenska Postkodföreningen. Vinståterbetalningsprocenten för lotterier är låg.
Det är dock strategiska intäkter för civilsamhället varförutan
dessa intäkter civilsamhället sannolikt skulle vara både mindre och
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delvis förlora sitt oberoende. Företrädare för civilsamhället menar
att det är pengar med hög samhällelig och social utväxling.
De allmännyttiga föreningarnas spel och lotterier omsatte netto
3,9 miljarder kronor under år 2016 vilket är 17 procent av marknaden. Svenska Postkodföreningen stod för två miljarder kronor eller
53 procent. Volymen har ökat under senare år, med 12 procent mellan
åren 2011–2016.
Att det är en avgränsad sektor med skattefrihet och visst oligopol på lotter och bingo innebär inte att sektorn inte skulle kunna
utsättas för extern konkurrens vad gäller spelarna. Andra spelföretag
kan tänkas locka över kunder från dessa allmännyttiga lotterier och
bingo. Representanter för sektorn menar dock att risken är begränsad.
Sammanfattningsvis gör utredningen bedömningen att det allmännyttiga föreningslivet håller ställningarna på spelmarknaden med en
trolig, men begränsad, uppgång under de närmaste åren.
Samtidigt vill utredningen flagga för en viss osäkerhet vad beträffar skattefriheten som kan komma i konflikt med EU:s statsstödsregler.
EU anger i princip fyra villkor för att avvikelse i fall som dessa
ska kunna göras från statsstödsreglerna. För det första ska ett undantag tillämpas på ett icke diskriminerande sätt. Det ska därtill vara
svar på ett trängande allmänintresse och verkligen fungera utifrån
sitt syfte samt slutligen inte innebära större ingripande än vad allmänintresset motsvarar. Utredningen lutar åt att skattefrihet för
det allmännyttiga föreningslivet i detta fall torde motsvara de angivna villkoren men rekommenderar att regeringen snarast efter utredningen har presenterats gör en föranmälan eller en ”pre-notifiering”
till EU-kommissionen för att få besked i frågan.
Landbaserat kommersiellt spel m.m.
Utredningen anser att den nuvarande schablonartade modellen för
beskattning av s.k. restaurangkasinon och kasinospel på fartyg i
internationell trafik ska behållas.
Här föreligger andra skatteförhållanden än de som utredningen
föreslår för andra delar av spelmarknaden. Skatten föreslås tas ut per
spelbord med ett belopp på 5 000 kronor. Insatserna liksom vinst-
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erna är relativt låga. Om en skattesats på 18 procent skulle tillämpas
skulle man betala 34 miljoner kronor mer. I övrigt betalas 22 procent bolagsskatt. Utredningen bedömer att detta är en välfungerande
ordning som fyller sitt syfte. Likväl finns även här en statsstödsproblematik och utredningen föreslår att man även i detta fall så
snart som möjligt inleder ett s.k. pre-notifieringsförande hos EUkommissionen för att reda ut om detta är möjligt.

Uppdelningen av Svenska Spel
Som tidigare framgått föreslår utredningen en uppdelning av Svenska
Spel i en konkurrensdel och en del med exklusiva rättigheter m.m.
Svenska Spel har en dominerande ställning på marknaden och en
uppdelning av företaget bedöms av flera skäl vara grannlaga.
Möjligheterna generellt för Svenska Spel att konkurrera med en
oreglerad vinståterbetalningsprocent bedöms som goda. Dels är
Svenska Spel ett stort företag med finansiella muskler, dels – i likhet med ATG – är företaget ett starkt och inarbetat varumärke liksom dess produkter. Totalt 48 procent av dem som spelar online har
Svenska Spel som första val, trots att Svenska Spel bara har 22 procent av hela onlinespelsmarknaden.
Svenska Spel kan dra fördel av att vara en välkänd statlig aktör
med spännande spel som utöver vadhållning på sport nu även kan
erbjuda kasinospel online och övriga konkurrensutsatta spel.
Utredningen redovisar och diskuterar olika alternativ till hur uppdelningen av Svenska Spel kan hanteras i samband med en omreglering för att den ska ske så smidigt som möjligt och dessutom bidra
till marknadsbalans och konkurrensneutralitet. Ett statligt spelföretag som verkar i direkt konkurrens med andra är ju i princip som
vilket annat spelföretag som helst. Slutsatsen blir enligt utredningen
att det bästa alternativet skulle vara att avyttra konkurrensdelen.
Utredningen konstaterar dock att detta vägval är ett rent politiskt
ställningstagande med stora konsekvenser för såväl Svenska Spel som
offentligfinansiellt. Några mer konkreta förslag lämnas därför inte
rörande detta.
Det grundläggande, enligt utredningens bedömning, är att så
snart spellagen trätt i kraft, de båda delarna ska hållas lika åtskilda som
om de vore två olika företag för att undvika korssubventionering
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och för att inte rubba konkurrensneutraliteten. Eventuellt kan viss
gemensam administration och vissa gemensamma funktioner förekomma.
Några av de kritiska faktorer för ägaren att särskilt beakta vid en
eventuell försäljning är t.ex. om Svenska Spels marknadsandel initialt
ska begränsas, hur de nya ägardirektiven ska utformas, värdering av
företaget vid en avyttring och vilket samhällsansvar som bör tas för
Svenska Spels verksamhet på Gotland samt hur de små företagens
inträde på marknaden kan främjas.
Oavsett avyttring eller inte är det utredningens bedömning att
det, under förutsättning att tillräckliga åtgärder vidtas när det gäller
åtskillnaden mellan Svenska Spels båda delar, finns goda förutsättningar att en marknadssituation uppstår som ur konkurrensaspekt
har en acceptabel och fungerande aktörsbild.

Utformningen av licenssystemet
Utredningens förslag innebär att den som vill tillhandahålla eller anordna spel i Sverige ska ha licens. För s.k. registreringslotterier räcker
det dock med registrering hos kommun.
Principen innebär att kunderna, när de samarbetar med en licensierad aktör, ska vara säkra på att de har att göra med en person eller
ett företag som uppfyller ett antal grundläggande krav vilka syftar
till att skydda kunden och ge denne en rättvis och ärlig upplevelse.
Även de som innehar eller tillverkar viss spelutrustning ska ha
licens liksom de som tillverkar, tillhandahåller, installerar eller ändrar
programvara för spel i samband med onlinespel.
Vilka personer är det då som bör vara föremål för godkännande?
Utredningen föreslår att det ska vara företagets styrelse, ledning
och aktieägare ”med kvalificerat innehav” dvs. ägande motsvarande
minst tio procent.
De krav som utredningen föreslår ska ställas på sökanden är
• att denne har den insikt, erfarenhet, och organisation som krävs
för att driva den planerade verksamheten,
• att det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas i enlighet med lagen och andra författningar som
reglerar verksamheten, och
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• att sökanden också i övrigt bedöms lämplig för att driva den
planerade verksamheten. Vid denna bedömning ska sökandens
anseende och kapitalstyrka beaktas.
Om en person i verksamhetens ledning eller styrelse inte längre
uppfyller förutsättningarna enligt lagen föreslår utredningen att personen genast ska utträda ur ledningen eller styrelsen.
Undantag från licensplikt föreligger vid s.k. skicklighetsspel som
biljard, tävlingsbridge och schack eller när insatser och vinst är obetydliga eller där spelen försiggår under privata former med låga insatser och som inte har en organiserad eller professionell prägel.
Spelmyndigheten
Utredningen föreslår att Lotteriinspektionen byter namn till Spelmyndigheten.
All licensgivning tas över av Spelmyndigheten som föreslås få en
väsentligt utökad föreskriftsrätt vilket till stor del är en följd av den
nya lagens ramlagskaraktär.
Myndigheten ska svara för en enhetlig tillämpning av spellagen
och lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel och för
en ändamålsenlig tillsyn och kontroll över att lagstiftningen följs
samt verka för en sund och säker utveckling inom tillsynsområdet.
Spelmyndigheten ska således ansvara för licens-, tillstånds- och
regelgivning som rör spellagen respektive lagen om anordnande av
visst automatspel.
Vid Spelmyndigheten ska inrättas ett råd för spelmarknadsfrågor
som ska bestå av företrädare för Spelmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Finansinspektionen, Konsumentverket, Polismyndigheten
och Åklagarmyndigheten.
Spelmyndigheten ska vara huvudman för, och administrera, ett
frivilligt självavstängningssystem som är bindande för spelföretagen.
Myndigheten ska vidare vara ansvarig för en nationell plattform
mot manipulation av sporthändelser med avseende på vadhållning. I
plattformen ska ingå företrädare för de myndigheter och organisationer som regeringen bestämmer.
Myndigheten tar över den tillståndsgivning som regeringen i dag
ansvarar för avseende Svenska Spel och ATG. Utredningens förslag
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innebär ett väsentligt utökat antal licenshavare vilket i sin tur för med
sig en utökad tillsynsverksamhet. Jämfört med nuvarande Lotteriinspektionen bedöms personalstyrkan behöva utökas med 50 procent dvs. cirka 25 personer.

Spelformer och risk, spelansvarsåtgärder
och självavstängningsregister
Om riskvärdering
Utredningen belyser sambanden mellan spelform och risken att
utveckla spelberoende.
Kasinospel, spelautomater för spel om pengar (värdeautomater)
och vissa interaktiva spel online anges samstämmigt av flera undersökningar som de mest riskabla spelformerna. Det är också de mest
populära spelformerna och de som ökar mest. Utmärkande för dem
är den korta tiden för varje enskild spelomgång. Ju kortare tid mellan
satsning, utfall och möjlighet att åter kunna satsa på samma spel,
desto högre riskpotential.
Folkhälsomyndighetens undersökning Swelogs (Swedish logitudinel gambling study) visar att av de som spelar på spel med hög
riskpotential (t.ex. onlinespel och spelautomater) riskerar sju procent
att utveckla spelberoende. Motsvarande för spel med medelhög riskpotential (t.ex. sportspel och spel på hästar) är tre procent och för
spel med låg risk (lotter köpta hos ombud) bara en procent.
Denna typ av samhällelig undersökning är ett sätt att försöka bedöma risk och farlighet. Undersökningarna är dock relativt trubbiga
instrument då de utgår från kategorier av spel.
Instrument har tagits fram för att klassa grad av farlighet hos ett
specifikt spel. GAM-GaRD är ett exempel på ett sådant instrument.
Svagheten med dessa instrument är att de rymmer en hel del subjektiva moment som begränsar deras validitet.
Ett tredje sätt att bedöma spels farlighet är att utgå från statistik
över dem som söker hjälp för spelproblem. Här blir dock representativiteten problematisk.
Utredningen konstaterar att det är svårt att ange spels farlighet.
Dessutom är det så att de s.k. farliga spelen redan finns på marknaden och är de mest attraktiva. De beskrivna ansatserna har var och
en sina brister och bör troligen användas med försiktighet och kan
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möjligen komplettera varandra för att tillsammans ge en bild av
riskförhållanden inom området.
Frågan kompliceras av att även sociala och demografiska faktorer
visar samband med problemspelande. Socioekonomiskt utsatta grupper och utlandsfödda löper större risk att utveckla spelberoende.
Män och unga är andra grupper som lättare utvecklar spelproblem
jämfört med kvinnor och äldre.
Utredningen konstaterar att det inte kan garanteras att ett nytt
licenssystem inte leder till ett ökat spelande. Det går inte heller att
fastställa att ett licenssystem skulle leda till ett ökat problemspelande.
Spelansvarsåtgärder
Ett utökat spelansvar är en hörnsten i den nya spelregleringen. Den
riktar sig i stor utsträckning till spelföretagen som genom utredningens förslag får ett väsentligt vidgat åtagande.
Enligt utredningens förslag måste spelföretag vidta nödvändiga
åtgärder för att förebygga och minska problemspelande där så är
möjligt. Spelarna ska få korrekt information om hur spelet fungerar
och om riskerna med spel och hur de kan spela på ett ansvarsfullt
sätt.
En utgångspunkt enligt utredningen är att spelföretaget analyserar information från varje spelare då avvikande mönster i spelbeteendet kan leda till tidig upptäckt av problemspelande.
Utöver fortsatt åldersgräns på 18 år för att få spela och förbud
mot att ge kredit för spel lägger utredningen en rad förslag för ett
utökat spelansvar
• spelföretag måste registrera och analysera varje spelares spelbeteende,
• spelföretag ska obligatoriskt erbjuda spelare att sätta upp gränser för sitt spelande i speltid och belopp,
• spelföretag får inte erbjuda spel till en spelare som inte har en
fullgod spelarprofil hos spelanordnaren,
• spelföretag som bedömer en spelares spel som riskfyllt, t.ex.
genom att spelaren överskridit sina egna satta gränser, ska aktivt
varna spelaren om detta och ge denne möjlighet att välja om han
eller hon vill fortsätta att spela eller inte,
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• spelföretag ska ha tillgänglig information om vilken hjälp som
finns att tillgå och hur man kommer i kontakt med denna hjälp,
• spelföretag ska se till att deltagare i spel kan stänga av sig från spel
tills vidare eller för viss tid. Avstängning tills vidare ska kunna
hävas först efter 12 månader,
• onlinespelsföretag (dvs. de som erbjuder snabba spel som kasinospel online, bingo online och spel på datorsimulerade automater)
ska på sin webbplats tillhandahålla en möjlighet till omedelbar avstängning – en panikknapp – väl synlig. Denna avstängning ska
gälla i 24 timmar.
Självavstängningsregister
Utredningen föreslår att Spelmyndigheten ska upprätta och föra ett
register över spelare som tillfälligt eller permanent vill stänga av sig
för spel hos alla spelföretag. En spelare kan välja att bli införd i registret på Spelmyndighetens webbplats. Spelaren ska lämna sitt uttryckliga samtycke till att bli registrerad. Möjligheten till avstängning
gäller för alla spel som kräver att spelaren är registrerad. Uppgifterna i registret ska omfattas av sekretess. Alla spelföretag får kontinuerlig uppdatering om personerna i registret vilket innebär att de
registrerade vare sig kan logga in eller nyregistrera sig för spel. Det
blir härigenom också möjligt att förhindra reklamutskick till de avregistrerade spelarna.

Marknadsföring
Utredningen föreslår att spellagen ska innehålla grundläggande bestämmelser om marknadsföring. Måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring av spel till konsumenter. Vid bedömningen av om marknadsföringen är måttfull ska särskilt beaktas att marknadsföringen
1. på ett korrekt och balanserat sätt presenterar chanserna att vinna
så att de inte skapar intrycket av att chanserna att vinna är större
än de faktiskt är,
2. inte förmedlar bilden av spel som socialt attraktivt,
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3. inte riktar sig särskilt till barn eller ungdomar som inte har fyllt
18 år,
4. inte sker genom att använda välkända personer där det antyds
att personernas deltagande i spel har bidragit till deras framgång,
5. inte förmedlar intrycket av att deltagande i spel är en lösning på
ekonomiska problem eller kan förbättra spelarens sociala ställning,
och
6. inte förmedlar bilden av att ett erbjudande om spel är gratis, fritt
eller liknande om så inte är fallet.
Marknadsföring som strider mot kravet på måttfullhet ska vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen anses som otillbörlig mot konsumenter.
Ett förbud mot spelreklam från företag som inte har en licens
enligt spellagen när detta krävs införs i radio- och tv-lagen (2010:696)
avseende tv-sändningar, sökbar text-tv, beställ-tv och ljudradiosändningar. I radio- och tv-lagen införs vidare en bestämmelse som
innebär att ett företag vars huvudsakliga verksamhet är att anordna
och tillhandahålla spel och som inte har en licens enligt spellagen när
detta krävs inte får sponsra ett program i en tv-sändning, sökbar
text-tv, beställ-tv eller ljudradiosändning.
Bestämmelsen i radio- och tv-lagen om förbud mot produktplacering ska utvidgas till att även gälla spelprodukter från ett företag som inte har en licens enligt spellagen när detta krävs.
Marknadsföring får inte riktas direkt till spelkunder som har stängt
av sig på egen begäran eller blivit avstängda av spelföretaget. Marknadsföring får endast riktas direkt till en spelkund som sagt upp
sitt spelkonto om spelkunden i samband med uppsägningen aktivt
godkänt det.
Ett spelföretag som erbjuder en spelare en bonus för att delta i
spel ska på ett klart och tydligt sätt samtidigt informera spelaren om
villkor och regler gäller för bonusen. Där spelaren tar del av erbjudandet ska alla villkor och regler vara lätt åtkomliga. Utbetalning av
bonus ska ske så snart det är möjligt efter det att villkoret har uppfyllts.
Bonus till en enskild spelare får inte vara beroende av andra villkor än de som under samma förutsättningar erbjuds andra spelare
som spelar samma spel.
40

SOU 2017:30

Sammanfattning

En spelare ska ha minst 60 dagar på sig att uppfylla eventuella
villkor som har knutits till utbetalning av en bonus.

Vinståterbetalning, skatt och licensavgifter
Den nya regleringen ska säkra finansiering av statens verksamhet och
allmännyttiga ändamål i så hög utsträckning som möjligt. Efterfrågan på onlinespel ska kanaliseras till säkra och kontrollerade erbjudanden, på ett sätt som inte leder till ökat spelande.
Utredningen slår fast att bestämmelser om insatser, vinster och
vinståterbetalningsprocent för olika spel är centrala beståndsdelar i
spelpolitiken. Därför bör regeringen ha en generell rätt att meddela
föreskrifter om dessa frågor.
Vinståterbetalning
I nuläget föreslås inget tak på de konkurrensutsatta spelen. Vinståterbetalningsprocenten – eller priset på spel – har i och med de
onlinebaserade spelföretagens inträde på marknaden blivit en konkurrensfaktor. De i Sverige oreglerade onlinespelsföretagen ger i dag
tillbaka betydligt högre vinster än motsvarande svenska. Dessa för
spelarna förmånligare förhållanden riskerar att minska de svenska
aktörernas marknadsandelar. De i Sverige oreglerade onlinespelsföretagen har en vinståterbetalning på mellan 91–99 procent.
Enligt utredningens bedömning skulle ett tak på vinståterbetalningen riskera att minska kanaliseringen.
För de spel som föreningslivet och Svenska Spel ska få erbjuda
och som inte får erbjudas av andra spelföretag på marknaden, föreslås en vinståterbetalningsprocent som ska vara i princip densamma
för Svenska Spel respektive den ideella sektorn och uppgå till maximalt 50 procent. Detta är i linje med vad den ideella sektorn föreslagit.
För spel på värdeautomater och landbaserade kasinon i därför
avsedd lokal, där staten har fortsatt ensamrätt föreslås inte heller
någon ändring avseende vinståterbetalning. Detta främst för att det
saknas behov att kanalisera sådant spelande.
I debatten har framförts att ett lägre pris innebär ökad risk för
ökat problemspelande. Mot detta skulle kunna hävdas att lägre pris
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innebär att spelarna vinner tillbaka mer och nettoresultatet är att
deras totala utgifter på spel minskar.
Vid undersökningar av vilka faktorer som spelar roll när det gäller
problemspelande har vinståterbetalningsprocenten visat sig vara oviktig i förhållande till andra faktorer. Det är en faktor som inte ens
varit med på listan över de tio viktigaste.
Konkurrensen kommer – om inget ingripande sker – att driva
ner priserna tills intäkterna precis klarar av att täcka kostnaderna,
så att avkastningskravet kan upprätthållas. Förutom spelbolagens avkastningskrav, styrs prissänkningens storlek av vilken spelskattesats
som råder.
Skattesats och kanalisering
Utredningen föreslår en skattesats på 18 procent på spel på den konkurrensutsatta sektorn. Skattesatsen ska räknas på spelnettot dvs.
företagets behållning efter utbetalda vinster.
En viktig fråga är naturligtvis om den önskade kanaliseringen uppnås. Härvid spelar skattesatsen en viktig roll. Genom en skattesats
på 18 procent och en reglering som inte medför alltför stor administrativ börda räknar utredningen med en kanaliseringsgrad på den
konkurrensutsatta marknaden på 90 procent.
Vid försök att prognostisera kanalisering har man i de flesta fall
fokuserat på skattesatsen. Som framgått tidigare finns det även
andra väsentliga faktorer, både negativa och positiva, som kommer
att ingå i beslutsunderlaget när man ska ta ställning till om man ska
söka licens eller inte. Att efterleva det nya regelverket innebär en
väsentlig kostnad liksom den begränsning av marknadsfrihet man
underkastar sig. Informationsleveranser, tillstånd, ”återhållen” vinstmaximering för att stävja problemspelande ska adderas till den totala
kostnadsmassan. Dessutom finns sannolikt även en psykologisk
tröskeleffekt. Benägenheten att gå med ökar snabbt när man uppfattar att ”tillräckligt många” väljer att gå med i systemet.
Till det positiva med licensiering och lagstiftning framhålls gemensamma spelregler, förutsägbarhet, ökad legitimitet och trovärdighet.
Onlinespelföretagen blir en synlig och accepterad bransch.
Utredningens bedömning är att en skatt på 18 procent av spelföretagens behållning från spel är en välavvägd nivå som uppfyller direk-
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tivens krav på kanalisering, statens fortsatta möjligheter till finansiering och behovet av ett starkt konsumentskydd för svenska spelare.
Utredningen menar att föreslagna konsumentsskyddsregler är
mer ambitiösa än de är i exempelvis Danmark och i varje fall i paritet
med de i Storbritannien. Det är viktigt att regelefterlevnaden för
spelarskydd blir hög bland samtliga spelföretag efter att en ny spelreglering har trätt i kraft, och att kostnaderna för att implementera
och investera långsiktigt i konsumentskydd inte ifrågasätts p.g.a. att
skattekostnaderna anses vara för höga. Mot en sådan bakgrund anser
utredningen att det finns skäl att skattebördan för spelföretagen
inte bör överskrida 18 procent.
Utredningen föreslår även att spelaren blir skattskyldig för vinster
hos spelbolag som möjliggör deltagande i spel i Sverige utan att ha
licens om detta krävs.
Licens- och tillsynsavgifter
Utredningen föreslår att i princip alla spelföretag ska betala licensoch tillsynsavgift. Licenserna gäller för en viss tid. Vid bestämning
av beloppen har riktlinjen varit att kostnaden för det arbete som Spelmyndigheten lägger ner avseende licensgivning och tillsyn ska motsvaras av licens- och tillsynsintäkter. Avgifterna baseras på företagens
omsättning och antal spel som avses. Licensavgifterna för de konkurrensutsatta spelen varierar från 60 000 kronor till 700 000 kronor
och de motsvarande årliga tillsynsavgifterna ligger mellan 30 000 och
1 miljon kronor.

Sanktioner
Ett effektivt sanktionssystem är en förutsättning för att den föreslagna lagen ska fungera som avsetts.
Detta sammanhänger också med att de företag som väljer att arbeta
under licens inte ska utsättas för illegal konkurrens av olicensierade
spelföretag.
Grundläggande i straffbestämmelserna är att den som uppsåtligen
eller av grov oaktsamhet i Sverige tillhandahåller, i Sverige anordnar
eller annars i Sverige möjliggör deltagande i spel för personer som
är bosatta eller stadigvarande vistas här utan en licens när detta krävs
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enligt spellagen döms för olovlig spelverksamhet till böter eller fängelse
i högst två år.
Om brottet är grovt är straffet fängelse, lägst sex månader och
högst sex år.
För främjande av illegalt spel, dvs. brott mot främjandeförbudet,
anser utredningen att straffskalan ska höjas väsentligt i förhållande
till vad som gäller i dag.
Straffskalan föreslås bli densamma som för huvudbrottet dvs. från
böter eller fängelse i högst två eller, om brottet är grovt, fängelse
lägst sex månader och högst sex år.
Om spelföretag som har svensk spellicens bryter mot spellagen,
föreskrifter eller villkor meddelade med stöd av lagen ska i första hand
en sanktionsavgift påföras. Denna kan variera mellan 5 000 och
50 miljoner kronor. Sanktionsavgiften får inte överstiga tio procent
av företagets omsättning i Sverige.
Vidare föreslås att internetleverantörer ska vara skyldiga att visa
ett varningsmeddelande när en besökare försöker spela på olagliga
sidor. Meddelandet ska informera besökaren om att spelanordnaren
saknar licens i Sverige och inte står under svensk tillsyn.
Utredningen föreslår inte blockering av elektronisk kommunikation till sidor där det erbjuds spel som inte är lagliga i Sverige.
Blockering av betalningstransaktioner mellan illegala spelbolag
och spelare föreslås prövas. En sådan bör av konkurrensskäl införas
samtidigt av alla berörda parter eller betalningsförmedlare.
Förmedling av betalningstransaktioner blir kriminaliserat och
straffskalan föreslås bli böter eller fängelse i högst sex månader.
En ny brottsrubricering införs, spelfuskbrott (matchfixning och
andra typer av manipulation av utgången i ett spel). Brottet ska
kunna ge högst två års fängelse. Om brottet begåtts uppsåtligen
och utövats systematiskt eller i större omfattning eller annars varit
av särskilt farlig art klassas det som grovt, vilket ger fängelse i lägst
sex månader och högst sex år.
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•

Regionstyrelsen beslutar att till Finansdepartementet avge följande yttrande:
Region Gotland tillstyrker i huvudsak promemorians förslag. Den stränga
sekretessen kring anmälda innehav synes dock inte fullt främja lagens angivna
syfte att stärka allmänhetens förtroende.

Region Gotland har av Finansdepartementet på remiss fått promemorian Skyldighet
för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (Ds
2017:21) för synpunkter. I promemorian föreslås en ny lag med följdförfattningar om
funktionärers anmälningsskyldighet för värdepappersinnehav vid myndigheter där
insiderinformation kan förekomma. Hos dessa myndigheter skall det finnas en
mottagare av uppgifterna som skall föra en förteckning. Syftet med lagen anges vara
att stärka allmänhetens förtroende för berörda myndigheter och funktionärer.
För kommuner föreslås det vara frivilligt att avgöra om det finns behov av att vissa
arbetstagare eller uppdragstagare skall vara anmälningsskyldiga. Om kommunen så
beslutar, gäller huvudsakligen samma följdbestämmelser som för staten.
Regionstyrelseförvaltningen anser att Region Gotland bör dela promemorians
bedömning att det kan finnas behov av förtroendeskapande åtgärder om att
offentliga funktionärer inte missbrukar insiderinformation. Det är dock tveksamt om
en strängt sekretesskyddad intern förteckning över anmälda innehav tillgodoser dessa
behov. Med detta sagt bör förslagen tillstyrkas i övrigt.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
fi.registrator@regeringskansliet.se.
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1

Promemorians huvudsakliga
innehåll

I denna promemoria behandlas frågan om hur reglerna om
skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av
finansiella instrument bör se ut. I promemorian föreslås att de
nuvarande bestämmelserna i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument tas in i en ny
lag benämnd lagen om skyldighet för vissa offentliga funktionärer
att anmäla innehav av finansiella instrument. Det föreslås att lagen
om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument upphävs och att bestämmelserna som gäller anmälningsskyldighet för funktionärer vid värdepappersinstitut och börser
flyttas till lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
Förslaget innebär att de som ingår i en myndighets ledning ska
vara anmälningsskyldiga för sina innehav av finansiella instrument
om det behövs med hänsyn till förekomsten av insiderinformation
inom myndigheten. Det föreslås att det, liksom i dag, är regeringen
som ska avgöra om en myndighet som omfattas av bestämmelserna.
Regeringen föreslås kunna bestämma det genom föreskrifter eller
ett beslut. Anmälningsskyldigheten ska omfatta myndighetens
ledning, dvs. samtliga styrelseledamöter i styrelsemyndigheter,
samtliga nämndledamöter i nämndmyndigheter och myndighetschefen i enrådighetsmyndigheter. Vidare ska myndigheten, liksom
i dag, besluta att ytterligare arbetstagare och uppdragstagare ska
vara anmälningsskyldiga om det behövs med hänsyn till deras
tillgång till insiderinformation.
Kommuner och landsting föreslås även i fortsättningen få
besluta om anmälningsskyldighet för anställda och uppdragstagare
inom kommunen eller landstinget.
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Det lagfästs att statsråden är anmälningsskyldiga och att
Regeringskansliet ska besluta om anmälningsskyldighet för
anställda och uppdragstagare vid myndigheten, om det behövs med
hänsyn till deras tillgång till insiderinformation.
Som utgångspunkt omfattar anmälningsskyldigheten alla typer
av finansiella instrument som innehas av den som omfattas av
anmälningsskyldighet. Regeringen föreslås dock få meddela föreskrifter om att även finansiella instrument som den anmälningsskyldige indirekt förfogar över ska anmälas och att vissa finansiella
instrument ska undantas från anmälningsskyldighet. I promemorian görs överväganden beträffande sådana föreskrifter, som
bl.a. innebär att även finansiella instrument som den anmälningsskyldige i egenskap av vårdnadshavare har rätt att fatta placeringsbeslut om bör anmälas och att andelar i värdepappersfonder bör
undantas från anmälningsskyldigheten. I promemorian görs även
överväganden beträffande verkställighetsföreskrifter om hur anmälningsskyldigheten ska fullgöras och hur en myndighet eller en
kommun ska fatta beslut om och hantera de anmälningar som görs.
Vidare föreslås följdändringar i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument och offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).
Författningarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Lagen om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument
föreslås upphävas vid samma tidpunkt.
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2

Författningsförslag

2.1

Förslag till lag om skyldighet för vissa offentliga
funktionärer att anmäla innehav av finansiella
instrument

Härigenom föreskrivs följande.
1 § I denna lag finns bestämmelser om skyldighet för vissa
offentliga funktionärer vid statliga myndigheter och kommuner att
anmäla innehav av finansiella instrument.
Lagen gäller inte myndigheter under riksdagen och inte heller de
allmänna pensionsfonderna.
Det som anges om kommuner i denna lag avser även landsting.
2§

I denna lag betyder
finansiellt instrument: det som anges i 1 kap. 4 § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden,
insiderinformation: sådan information som anges i artikel 7
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av
den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv
2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG.
3 § Om det behövs med hänsyn till förekomsten av insiderinformation inom en myndighet, ska de som ingår i myndighetens
ledning vara anmälningsskyldiga för sina innehav av finansiella
instrument.
Regeringen får meddela föreskrifter om eller besluta vid vilka
myndigheter en sådan anmälningsskyldighet ska gälla.
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En myndighet som omfattas av meddelade föreskrifter eller ett
beslut enligt andra stycket ska besluta att andra arbetstagare och
uppdragstagare vid myndigheten ska vara anmälningsskyldiga, om
det behövs med hänsyn till deras tillgång till insiderinformation.
4 § Om det behövs med hänsyn till förekomsten av insiderinformation inom en kommun, får kommunen besluta att de
arbetstagare eller uppdragstagare som kommunen bestämmer ska
vara anmälningsskyldiga för sina innehav av finansiella instrument.
5 § Statsråden ska vara anmälningsskyldiga för sina innehav av
finansiella instrument.
Regeringskansliet är den myndighet som avses i 7 § när det
gäller statsråden.
Regeringskansliet ska besluta att arbetstagare och uppdragstagare vid myndigheten ska vara anmälningsskyldiga, om det
behövs med hänsyn till deras tillgång till insiderinformation.
6 § Finansiella instrument som den anmälningsskyldige indirekt
förfogar över ska, i den utsträckning som regeringen föreskriver,
likställas med sådana som den anmälningsskyldige innehar och
därmed omfattas av anmälningsskyldigheten enligt denna lag.
7 § Den som omfattas av anmälningsskyldighet ska till myndigheten respektive kommunen anmäla sitt innehav av finansiella
instrument och ändringar i innehavet. Om den som är anmälningsskyldig inte innehar några finansiella instrument, ska han eller hon
lämna uppgift om det.
Myndigheten respektive kommunen ska föra en förteckning
över anmälningarna.
8§

Regeringen får meddela föreskrifter om
1. att finansiella instrument som den anmälningsskyldige
indirekt förfogar över ska anmälas, och
2. att vissa finansiella instrument ska undantas från anmälningsskyldighet.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om hur anmälningsskyldigheten ska fullgöras och om
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hur en myndighet eller en kommun ska fatta beslut om och hantera
de anmälningar som görs.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
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Förslag till lag om upphävande av lagen
(2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa
innehav av finansiella instrument

Härigenom föreskrivs att lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument ska upphöra
att gälla vid utgången av juni 2018.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980)
om handel med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om
handel med finansiella instrument1 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.
1 a §2
För övervakningen av att
För övervakningen av att
lag
följs,
liksom
denna lag följs, liksom lagen denna
(2000:1087) om anmälnings- prospektförordningen och lagen
skyldighet för vissa innehav av (2006:451) om offentliga uppfinansiella instrument, prospekt- köpserbjudanden på aktiemarkförordningen
och
lagen naden, får Finansinspektionen
(2006:451) om offentliga upp- begära att
köpserbjudanden på aktiemarknaden, får Finansinspektionen
begära att
1. ett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter,
handlingar eller annat,
2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken inställer
sig till förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.
Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet
skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.
Vid tillämpningen av 2, 2 b och 4 kap. gäller inte första
stycket 2.
Om en begäran från en utländsk myndighet enligt 6 § avser en
fråga som rör reglering som motsvarar den i 2, 2 b eller 4 kap.,
gäller inte första stycket 2.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1
2

Lagen omtryckt 1992:558.
Senaste lydelse 2016:1308.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden

Härigenom föreskrivs att det i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden ska införas tre nya paragrafer, 1 kap. 15–
17 §§, och närmast före 1 kap. 15 och 17 §§ nya rubriker av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 kap.
Anmälningsskyldighet1
15 §2
Den som är anställd eller uppdragstagare i ett värdepappersinstitut eller en börs och som
normalt kan antas ha tillgång till
insiderinformation,
ska
till
arbetsgivaren skriftligen anmäla
innehav av finansiella instrument
och ändringar i innehavet.
Vid tillämpningen av första
stycket ska finansiella instrument
som ägs av make eller sambo till
den anmälningsskyldige likställas
med den anmälningsskyldiges
egna. Detsamma gäller finansiella
instrument som ägs av omyndiga
barn som står under den anmälningsskyldiges vårdnad.

1
2

Tidigare rubrik närmast före 15 § upphävd genom 2009:715.
Tidigare 15 § upphävd genom 2009:715.
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16 §3
Värdepappersinstitut
och
börser ska föra förteckning över
sådana anmälningar om innehav
av finansiella instrument som
gjorts enligt 15 §.
Bemyndigande
17 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vilka
som är anmälningsskyldiga enligt
15 § och vad en förteckning enligt
16 § ska innehålla.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

3

Tidigare 16 § upphävd genom 2015:960.
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Förslag till lag om ändring i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs att 30 kap. 6 § och 32 kap. 6 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

30 kap.
6 §1
Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i
övervakning eller kontroll för sådan uppgift om en enskilds
ekonomiska eller personliga förhållanden som på begäran har
lämnats av någon som är skyldig att lämna uppgifter till myndigheten, om övervakningen eller kontrollen sker enligt
1. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
2. lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet,
3. lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa
innehav av finansiella instrument,
3. lagen (2004:299) om in4. lagen
(2004:299)
om
låningsverksamhet,
inlåningsverksamhet,
4. lagen
(2006:451)
om
5. lagen
(2006:451)
om
offentliga uppköpserbjudanden offentliga uppköpserbjudanden
på aktiemarknaden,
på aktiemarknaden,
5. lagen (2012:735) med
6. lagen (2012:735) med
kompletterande bestämmelser kompletterande bestämmelser
till EU:s blankningsförordning, till EU:s blankningsförordning,
eller
eller
7. lagen (2013:287) med
6. lagen (2013:287) med
kompletterande bestämmelser kompletterande bestämmelser
till EU:s förordning om OTC- till EU:s förordning om OTCderivat, centrala motparter och derivat, centrala motparter och
transaktionsregister.
transaktionsregister.
1

Senaste lydelse 2016:1314.
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Om en uppgift som avses i första stycket rör den som
övervakningen avser, gäller sekretessen endast om denne kan antas
lida skada eller men om uppgiften röjs och sekretessen inte
motverkar syftet med uppgiftsskyldigheten.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo
år.
32 kap.
6§
Sekretess gäller för uppgift om innehav av finansiella instrument
som har lämnats till en myndighet, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör lider skada eller
men och uppgiften har lämnats till följd av anmälningsskyldighet
enligt
1. ett särskilt beslut enligt 11 §
lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav
av finansiella instrument,
2. 9 kap.
5§
lagen
1. 9 kap.
5§
lagen
(1988:1385)
om
Sveriges (1988:1385)
om
Sveriges
riksbank,
riksbank,
2. 7 kap. 2 § lagen (2000:192)
3. 7 kap. 2 § lagen (2000:192)
om allmänna pensionsfonder om allmänna pensionsfonder
(AP-fonder),
(AP-fonder),
4. 5 kap. 2 § lagen (2000:193)
3. 5 kap. 2 § lagen (2000:193)
om Sjätte AP-fonden, eller
om Sjätte AP-fonden,
4. 14 a § första och andra
5. 14 a § första och andra
styckena lagen (2002:1023) med styckena lagen (2002:1023) med
instruktion för Riksrevisionen.
instruktion för Riksrevisionen,
eller
5. lagen (2018:000) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av
finansiella instrument.
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För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo
år.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller för uppgifter som har lämnats före
ikraftträdandet.
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Förslag till förordning om skyldighet för vissa
offentliga funktionärer att anmäla innehav av
finansiella instrument

Regeringen föreskriver följande.
Inledande bestämmelser
1 § I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar
lagen (2018:000) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att
anmäla innehav av finansiella instrument.
Förordningen är meddelad med stöd av
– 3 § lagen om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att
anmäla innehav av finansiella instrument i fråga om 3 §,
– 8 § lagen om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att
anmäla innehav av finansiella instrument i fråga om 5–7 §§,
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Om en förordning innehåller en bestämmelse som avviker från
denna förordning, gäller den bestämmelsen.
2 § Förordningen gäller beträffande Regeringskansliet, de myndigheter som anges i 3 § och de myndigheter som regeringen på
annat sätt beslutar ska omfattas av 3 § lagen (2018:000) om
skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av
finansiella instrument.
Bestämmelserna i 5 och 6 §§, 7 § andra stycket samt 8 och 9 §§
gäller även beträffande de kommuner och landsting som utnyttjar
den befogenhet som anges i 4 § lagen om skyldighet för vissa
offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella
instrument.
Bestämmelserna i 5, 6, 8 och 9 §§ samt 10 § första stycket gäller
även för statsråden. Regeringskansliet är den myndighet som avses
i 9 och 10 §§ när det gäller statsråden.
Offentliga funktionärer som omfattas
3 § Myndighetschefen eller, i förekommande fall, ledamöterna i
styrelsen eller nämnden vid följande myndigheter ska vara
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anmälningsskyldiga enligt 3 § lagen (2018:000) om skyldighet för
vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella
instrument.
– Ekobrottsmyndigheten
– Polismyndigheten
– Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
– Kustbevakningen
– Statens haverikommission
– Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
– Inspektionen för strategiska produkter
– Kommerskollegium
– Exportkreditnämnden
– Försvarsmakten
– Försvarets materielverk
– Totalförsvarets forskningsinstitut
– Läkemedelsverket
– Folkhälsomyndigheten
– Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
– Pensionsmyndigheten
– Riksgäldskontoret
– Finansinspektionen
– Ekonomistyrningsverket
– Skatteverket
– Konjunkturinstitutet
– Kammarkollegiet
– Statistiska centralbyrån
– Strålsäkerhetsmyndigheten
– Affärsverket svenska kraftnät
– Statens energimyndighet
– Energimarknadsinspektionen
– Post- och telestyrelsen
– Trafikverket
– Sjöfartsverket
– Luftfartsverket
– Transportstyrelsen
– Konkurrensverket
– Sveriges geologiska undersökning
– Patent- och registreringsverket
– Bolagsverket
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– Verket för innovationssystem
– Tillväxtverket
– Statens jordbruksverk
– Myndigheten för press, radio och tv
– Arbetsförmedlingen
Beslut om anmälningsskyldighet
4 § Myndighetens ledning beslutar om anmälningsskyldighet för
arbetstagare och uppdragstagare enligt 3 § tredje stycket lagen
(2018:000) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att
anmäla innehav av finansiella instrument.
Beslutsrätten får inte delegeras.
Omfattning av anmälningsskyldigheten
5 § Följande finansiella instrument ska likställas med den
anmälningsskyldiges egna, om de inte är undantagna enligt 6 eller
7 §, och omfattas därmed av anmälningsskyldigheten:
1. Finansiella instrument som ingår i en försäkring och som den
anmälningsskyldige har rätt att fatta placeringsbeslut om.
2. Finansiella instrument som den anmälningsskyldige i egenskap av vårdnadshavare av underårigt barn har rätt att fatta placeringsbeslut om.
3. Finansiella instrument som innehas av en juridisk person över
vilken den anmälningsskyldige har ett bestämmande inflytande.
6 § Innehav av andelar i värdepappersfonder som avses i 1 kap. 1 §
första stycket 25 lagen (2004:46) om värdepappersfonder och
sådana fondföretag som avses i 1 kap. 7 § samma lag behöver inte
anmälas.
7 § En myndighet får bestämma att anmälningsskyldigheten för
sådana arbetstagare och uppdragstagare som omfattas av anmälningsskyldighet efter beslut enligt 4 § ska gälla endast vissa särskilt
angivna finansiella instrument eller vissa typer av finansiella
instrument. Ett sådant beslut fattas på samma sätt som beslut enligt
4 § och beslutsrätten får inte delegeras.
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En kommun eller ett landsting får besluta att anmälningsskyldigheten ska gälla endast vissa särskilt angivna finansiella
instrument eller vissa typer av finansiella instrument.
Tidpunkter och form för anmälan
8 § Anmälan om det fullständiga innehavet av finansiella
instrument ska göras så snart en anställd eller uppdragstagare fått
kännedom om att han eller hon är anmälningsskyldig och därefter
årligen senast den 31 januari. Om den som är anmälningsskyldig
inte innehar några finansiella instrument som omfattas av anmälningsskyldighet, ska han eller hon anmäla det vid samma tidpunkt.
Förändringar av innehavet av finansiella instrument ska anmälas
senast sju dagar efter det att förändringen gjordes.
Vid regelbundet sparande i andelar i andra fonder än sådana som
avses i 6 § ska anmälan om vilket belopp sparandet avser göras vid
det första förvärvet och därefter vid förändringar av beloppet och
om sparandet upphör. Årlig anmälan enligt första stycket ska
göras.
9 § Anmälan ska göras i sådan form att den utgör en allmän
handling. I övrigt bestämmer myndigheten respektive kommunen
formen för anmälan.
Mottagare av anmälan
10 § Anmälan ska lämnas till den arbetstagare eller uppdragstagare som utses av myndighetens ledning. En myndighet får träffa
överenskommelse med en annan myndighet om att samordna
mottagandet av anmälningar.
Om den som ska ta emot anmälningar själv omfattas av
anmälningsskyldighet, ska han eller hon lämna sin anmälan till
myndighetschefen.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
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3.1

Allmänna regler för att förhindra
marknadsmissbruk

3.1.1

EU:s marknadsmissbruksförordning

Med marknadsmissbruk avses insiderhandel, marknadsmanipulation och obehörigt röjande av insiderinformation, dvs. vissa olagliga beteenden på finansmarknaderna. Bestämmelserna för att
förhindra marknadsmissbruk består av dels regler på EU-nivå, dels
regler på nationell nivå.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av
den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) började tillämpas den 3 juli 2016. Förordningen
innehåller bl.a. förbud mot insiderhandel och olagligt (obehörigt)
röjande av insiderinformation.
I korthet avses med insiderinformation icke offentliggjord
information av specifik natur som hänför sig till en emittent eller
ett finansiellt instrument och som, om den blev offentlig, sannolikt
skulle ha en väsentlig inverkan på priset på instrumentet eller ett
relaterat derivatinstrument (artikel 7 i marknadsmissbruksförordningen). Med finansiellt instrument avses överlåtbara värdepapper,
penningmarknadsinstrument, fondandelar och derivatinstrument.
Med emittent avses ett bolag som har gett ut finansiella instrument,
t.ex. aktier, som handlas på en reglerad marknad eller handelsplattform (artikel 3.1.21 i samma förordning). Information ska
anses ha väsentlig påverkan på priset om en förnuftig investerare
sannolikt skulle utnyttja informationen som en del av grunden för
sitt investeringsbeslut.
Den som har insiderinformation får inte röja den för andra om
det inte är berättigat (artikel 10 i marknadsmissbruksförordningen).
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Förbudet mot insiderhandel innebär att det är otillåtet att
utnyttja den fördel som det ger att förfoga över insiderinformation,
t.ex. genom att förvärva eller avyttra det finansiella instrument som
informationen rör (artiklarna 8 och 14 i marknadsmissbruksförordningen). Insiderhandel innefattar också att, på grundval av
insiderinformation, rekommendera eller förmå en annan person att
ägna sig åt insiderhandel.
I marknadsmissbruksförordningen finns regler som syftar till
dels att förhindra marknadsmissbruk, dels att marknadsmissbruk
ska upptäckas och kunna utredas. En emittent ska föra en
förteckning över vilka anställda och uppdragstagare som har
tillgång till insiderinformation (insiderförteckning) (artikel 18). De
personer som tas upp på förteckningen ska informeras om vad
detta innebär och emittenten ska vidta alla rimliga åtgärder för att
se till att alla personer som förekommer på förteckningen
skriftligen bekräftar att de är medvetna om de skyldigheter som
detta medför och de sanktioner som är tillämpliga vid överträdelser
av förbuden mot marknadsmissbruk.
Vidare ska personer i ledande ställning hos en emittent samt
dem närstående personer anmäla sina transaktioner i aktier eller
skuldinstrument som är utgivna av den emittenten eller derivat som
är kopplade till sådana aktier eller skuldinstrument (artikel 19 i
marknadsmissbruksförordningen). Anmälningsskyldigheten gäller
transaktioner som sammanlagt under ett kalenderår överstiger ett
visst angivet tröskelvärde. Med personer i ledande ställning avses
styrelseledamöter, verkställande direktör och vissa andra ledande
befattningshavare (artikel 3.1.25 i samma förordning). Anmälan ska
göras till emittenten och den behöriga myndigheten, som i Sverige
är Finansinspektionen. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål
och senast tre affärsdagar efter det datum då transaktionen
utfördes.
3.1.2

Ny svensk lagstiftning

I samband med att marknadsmissbruksförordningen beslutades
antogs även Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/57/EU
av den 16 april 2014 om straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk (marknadsmissbruksdirektivet). Direktivet kompletterar
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marknadsmissbruksförordningen i syfte att säkerställa ett effektivt
genomförande av förordningens bestämmelser. Direktivet har
genomförts i svensk rätt genom lagen (2016:1307) om straff för
marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, som trädde i kraft
den 1 februari 2017. Samma datum trädde även lagen (2016:1306)
med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning i kraft (se prop. 2016/17:22).
Den nya lagstiftningen innebär bl.a. följande.
 Vid sidan av straff införs även administrativa sanktioner. Detta
innebär att Finansinspektionen, genom sanktionsföreläggande,
kan besluta om en sanktionsavgift på upp till ett belopp som i
kronor motsvarar 5 000 000 euro för den som gjort sig skyldig
till exempelvis insiderhandel.
 I de allvarligare fallen är huvudregeln att åtal ska väckas.
Samtidigt skärps straffskalorna för marknadsmissbruksbrott så
att grova brott kan ge upp till sex års fängelse.
 Skydd för visselblåsare införs, bl.a. genom skydd för uppgift om
identiteten hos den som anmält en misstänkt överträdelse till
Finansinspektionen och en möjlighet att åsidosätta tystnadsplikt för att anmäla misstänkta överträdelser.
3.1.3

Övrig lagstiftning

I lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av
finansiella instrument finns bestämmelser om att den som är
anställd eller uppdragstagare vid ett värdepappersinstitut eller en
börs och som normalt kan antas ha tillgång till insiderinformation
ska anmäla innehav av finansiella instrument och ändringar i
innehavet (12–14 §§). Anmälan ska göras till arbetsgivaren.
Anmälningsskyldigheten omfattar även närstående till den som
omfattas av anmälningsskyldigheten. Värdepappersinstitut och
börser ska föra förteckning över anmälningarna.
Finansinspektionen har meddelat föreskrifter och allmänna råd
om anmälningsskyldigheten vid värdepappersinstitut och börser
(Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd [FFFS 2002:8]
om förteckning över vissa innehav av finansiella instrument).
Föreskrifterna innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som ska
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ingå i de förteckningar som instituten och börserna ska föra samt
om att grunderna för hur personkretsen som omfattas av anmälningsskyldigheten har bestämts ska dokumenteras av instituten och
börserna. De allmänna råden omfattar bl.a. vilka kategorier av
anställda och uppdragstagare vid ett värdepappersinstitut respektive
en börs som vanligen bör omfattas av anmälningsskyldigheten.
Vidare har Svenska Fondhandlareföreningen som en del av självregleringen inom branschen beslutat om kompletterande regler
som en gemensam standard för föreningens medlemsföretag.

3.2

Begränsning av statliga arbetstagares rätt att ha
vissa bisysslor

3.2.1

Lagen om offentlig anställning

Regler om bisysslor finns i lagen (1994:260) om offentlig
anställning (LOA). En arbetstagare får enligt LOA (7 §) inte ha
någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet
som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares
opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende
(förtroendeskadlig bisyssla). Arbetsgivaren är skyldig att informera
sina anställda om vilka förhållanden som kan göra en bisyssla
otillåten (7 a §). Samtidigt är arbetstagaren skyldig att på begäran
upplysa arbetsgivaren om sina bisysslor (7 b §). En arbetsgivare är
skyldig att genom beslut förbjuda förtroendeskadliga bisysslor i
vissa fall (7 c §).
3.2.2

Egen handel med finansiella instrument i förhållande
till reglerna om bisysslor i lagen om offentlig
anställning

Frågan om en statlig arbetstagares egen handel med finansiella
instrument kan innebära en otillåten förtroendeskadlig bisyssla har
prövats av Arbetsdomstolen (AD) i rättsfallet AD 1991 nr 99.
Den första frågan som prövades i rättsfallet är om egen handel
med finansiella instrument kan anses innebära att utöva verksamhet
i LOA:s mening. När det gäller den frågan hänvisar AD i dom-
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skälen till bisyssleutredningens betänkande (SOU 1969:6 s. 77–79)
och anför följande.
Uttrycket utöva verksamhet markerar att bisysslor i en vidsträckt
bemärkelse åsyftas. I princip avses varje sysselsättning vid sidan av
tjänsten. Den närmare bestämningen av vad som ska läggas in i ordet
verksamhet bör ske med utgångspunkt från vad det intresse kräver
som ska skyddas med bestämmelsen, nämligen bevarandet av
allmänhetens förtroende för offentliga tjänstemäns opartiskhet i
tjänsteutövningen. Detta intresse kan innebära att tjänstemän i några
fall måste avstå också från mera enstaka transaktioner. Som exempel
kan nämnas att en tjänsteman inte bör skuldsätta sig hos eller på annat
sätt ställa sig i beroende av någon, över vars verksamhet han i sin tjänst
övar tillsyn.

Vidare framgår av AD:s referat av bisyssleutredningens
betänkande, att aktiviteter som typiskt sett hör hemma på privatlivets område faller utanför begreppet att utöva en verksamhet,
såsom detta begrepp används i det aktuella sammanhanget. Som
exempel nämns dispositioner inom hushållet och dispositioner av
familjerättslig karaktär, om de gäller den offentlige tjänstemannen
själv eller någon närstående. Men enbart den omständigheten att en
åtgärd utgör led i förvaltningen av egen förmögenhet innebär enligt
utredningen inte med nödvändighet att åtgärden typiskt sett hör
hemma på privatlivets område. Av de offentliga tjänstemännen
måste krävas att de av hänsyn till vikten av att bevara förtroendet
för opartiskhet i tjänsteutövningen finner sig i vissa begränsningar i
detta avseende. Beskaffenheten och omfattningen av sådana
begränsningar får enligt utredningen variera i huvudsak efter
förhållandena i tjänstemannens huvudtjänst. Som exempel nämns
att en tjänsteman i vissa fall bör avstå från att vara engagerad i
branscher som är föremål för hans verksamhet i tjänsten.
I uttrycket verksamhet ligger att en aktivitet från tjänstemannens sida förutsätts. Att en tjänsteman får en gåva eller vid ett
arvsskifte tilldelas viss egendom uppfyller enligt utredningen inte
detta krav. Bestämmelsen om bisysslor kan sålunda enligt
utredningen inte hindra tjänstemannen från att äga och uppbära
utdelning av aktier i företag som står under hans tillsyn i
tjänsteutövningen. Den kan däremot hindra att tjänstemannen själv
eller genom någon annan vidtar förvaltningsåtgärder såsom att
delta i bolagsstämma, om förvaltningsåtgärderna kan innebära att
förtroendet för tjänstemannens opartiskhet rubbas.
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I anslutning till referatet av utredningens betänkande citerar AD
också vad föredragande departementschefen anförde i prop.
1970:72 s. 75:
Enligt utredningen träffar förbudet varjehanda sysslor vid sidan av den
anställning som får anses vara tjänstemannens huvudtjänst. Det är
givet att också tillfällig eller kortvarig verksamhet på fritiden kan vara
oförenlig med tjänsten. Lika givet är att som utredningen framhåller –
förbudet inte skall anses träffa sådan verksamhet som typiskt sett får
anses höra hemma på området för den anställdes privatliv och vad
därmed omedelbart har samband. Detta behöver knappast sägas ut i
lagtexten.

AD anför därefter följande.
Som framgår av det nyss redovisade avsnittet i bisyssleutredningens
betänkande kan i förevarande sammanhang inte dras någon skarp gräns
mellan på ena sidan vad som hör till privatlivets område och på andra
sidan sådan verksamhet vid sidan av arbetstagarens tjänst som inte kan
tillåtas med hänsyn till risker för skada på förtroendet för berörda
arbetstagares opartiskhet i tjänsteutövningen eller på myndighetens
anseende för att opartiskhet iakttas i dess verksamhet. Som har
framhållits i betänkandet måste av arbetstagare i offentlig tjänst krävas,
att de vid förvaltningen av sina privata tillgångar finner sig i vissa
begränsningar med hänsyn till intresset av att undvika risker av nyss
nämnt slag.

AD resonerar därefter om förutsättningarna för att värdepappershandel ska anses vara förtroendeskadlig bisyssla. AD anser
att det måste vara en utgångspunkt att varje arbetstagare har sin
frihet vid förvaltningen av sin privata ekonomi. För att dispositioner och annan verksamhet inom den ramen ska träffas av
förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor bör fordras, att det föreligger omständigheter som på ett mer påtagligt sätt talar för att det
i det enskilda fallet finns en oacceptabel risk för förtroendeskada.
AD tar i domskälen också upp kopplingen till bestämmelserna i
den vid tiden för domen nyligen införda insiderlagen (1990:1342)
och anför följande.
Ett uttalat syfte med insiderlagens regler rörande offentliganställda är
emellertid som framgått att motverka uppkomsten av förtroendeskada
på grund av otillbörligt utnyttjande av särskild tillgång till information.
Samtidigt är detta en form av förtroendeskada som i vart fall inte hör
till dem som främst stått i blickpunkten vid tillkomsten av bestämmelsen i LOA. Enligt AD:s mening bör de överväganden och värderingar
som ligger till grund för insiderlagen därför tillmätas saklig tyngd vid
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tillämpningen av LOA i situationer där det är fråga om offentliganställda arbetstagares transaktioner med värdepapper för egen räkning.
I sådana situationer bör följaktligen och vid en bedömning enligt LOA
särskild vikt fästas vid frågan, huruvida arbetstagaren i sin tjänst har en
ställning med vilken följer insyn i omständigheter av betydelse för
värdepappersmarknaden i allmänhet eller för kursutvecklingen för
olika slags värdepapper. Beträffande arbetstagare utan sådan insynsställning kan det enligt arbetsdomstolens mening endast mer undantagsvis anses föreligga utrymme för att med åberopande av LOA ingripa mot värdepapperstransaktioner som sker inom ramen för arbetstagarens förvaltning av sina privata tillgångar.

3.3

Nuvarande reglering av anmälningsskyldighet
inom statliga myndigheter och kommuner

3.3.1

Statliga myndigheter

Lagreglering
Enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av
finansiella instrument får regeringen, om det behövs med hänsyn
till tillgången på kurspåverkande information inom en myndighet,
besluta att det vid myndigheten ska föras en förteckning över
innehav av finansiella instrument avseende ledamöterna i styrelsen
samt de arbetstagare, uppdragstagare och andra funktionärer som
myndigheten bestämmer med hänsyn till deras insynsställning
(11 §). Den som omfattas av en sådan förteckning ska till
myndigheten skriftligen anmäla sitt innehav av finansiella
instrument och ändringar i innehavet.
Av samma lag följer att Finansinspektionen övervakar att
bestämmelserna i lagen följs (17 §). Det innebär att de statliga
myndigheter som enligt regeringens beslut ska föra förteckning
över vissa arbetstagares m.fl. innehav av finansiella instrument står
under Finansinspektionens tillsyn i detta avseende. Finansinspektionen kan dock inte besluta om några sanktioner. Finansinspektionens tillsyn är riskbaserad. Enligt uppgift från Finansinspektionen har någon tillsyn över anmälningsskyldigheten inom statliga
myndigheter och kommuner därför inte förekommit.
För Riksbanken, Riksrevisionen och AP-fonderna finns motsvarande regler om skyldighet för anställda m.fl. att anmäla innehav
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av finansiella instrument i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,
lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen, lagen
(2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) och lagen
(2000:193) om Sjätte AP-fonden.
Sekretess gäller för uppgift om innehav av finansiella instrument
som har lämnats till en myndighet, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör lider skada eller
men och uppgiften har lämnats till följd av anmälningsskyldighet
enligt de lagar som anges ovan (32 kap. 6 § offentlighets- och
sekretesslagen [2009:400]). För uppgift i en allmän handling gäller
sekretessen i högst tjugo år. Det skaderekvisit som ställs upp i
sekretessbestämmelsen är omvänt, vilket innebär att vid en
bedömning av om en uppgift kan lämnas ut är presumtionen att
den är hemlig.
Enligt förarbetena skulle en total offentlighet av gjorda
anmälningar innebära ett allvarligt ingrepp i den personliga
integriteten (prop. 1990/91:42 s. 49). Något behov som motiverar
ett sådant ingrepp ansågs inte föreligga i detta sammanhang,
eftersom de berörda personerna normalt inte har den anknytning
till de finansiella instrumenten som är typisk för personer med
insynsställning i ett aktiemarknadsbolag.
Motiven för regleringen
Den nuvarande regleringen av skyldighet för offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument infördes genom
den numera upphävda insiderlagen, som trädde i kraft den 1 januari
1991 (prop. 1990/91:42 s. 46–49). När insiderlagen upphävdes
överfördes den utan någon ändring i sak till lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, som trädde i
kraft den 1 januari 2001 (prop. 1999/2000:109 s. 64). Före 1991
omfattades inte offentliga funktionärer av något förbud mot
insiderhandel. Som motiv för att införa ett sådant förbud anfördes
följande (prop. 1990/91:42 s. 46).
Vissa offentliga funktionärer kan ha kännedom om omständigheter
rörande ett enskilt aktiebolag, som kan påverka kursen på aktierna i
bolaget, t.ex. vid tillståndsgivning och offentlig upphandling. De kan
också ha kännedom om omständigheter som påverkar marknadsläget i
stort, t.ex. anställda vid Statistiska centralbyrån som känner till inne-
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hållet i ännu icke publicerad ekonomisk statistik. Andra exempel är
funktionärer som har kännedom om kommande ränteförändringar
eller ändringar i skattelagstiftningen. Det är angeläget att förhindra att
dessa offentliga funktionärers handel för egen räkning med fondpapper leder till att allmänhetens förtroende för myndigheterna
skadas. Det är även av stor vikt att funktionärernas opartiskhet och
myndigheternas anseende inte ifrågasätts på grund av misstankar om
otillbörligt utnyttjande av icke offentlig information.

Samtidigt infördes möjligheten att ålägga offentliga funktionärer
skyldighet att anmäla innehav av fondpapper och förändringar i
innehavet. Anmälningsskyldigheten ansågs primärt ha funktionen
att underlätta tillsynen över att förbuden följs av de berörda och att
minska deras benägenhet för otillåten handel (samma prop. s. 47).
Det anfördes också att förtroendet för funktionärerna och myndigheten naturligtvis kan stärkas om anmälningsskyldighet gäller.
Vidare anförde det föredragande statsrådet följande.
På grund av att icke offentliggjord kurspåverkande information kan
finnas tillgänglig i så många olika sammanhang hos myndigheter ser
jag det svårt att i lagform ange bestämda kategorier av funktionärer
som skall vara anmälningsskyldiga.
Anmälningsskyldigheten bör endast avse sådana funktionärer som på
grund av sin ställning i en myndighet normalt har tillgång till icke
offentliggjord information som kan påverka kursen på fondpapper och
likställda värdepapper. För det övervägande antalet myndigheter torde
det inte vara behövligt med en anmälningsskyldighet.
Enligt min mening bör regeringen avgöra, vilka myndigheter under
regeringen som skall kunna ålägga sina anställda m.fl. anmälningsskyldighet. Därefter är den lämpligaste lösningen att låta myndigheten
avgöra vilka som har en sådan ställning att de skall omfattas av
anmälningsskyldighet. Den anmälningsskyldighet som jag föreslår för
offentliga funktionärer går avsevärt mycket längre än den som gäller
personer med insynsställning i aktiemarknadsbolag. Den innebär en
skyldighet för funktionären att anmäla hela sitt innehav av sådana
fondpapper som definieras eller skall behandlas som fondpapper enligt
2 §. Regeln innebär en avsevärd integritetskränkning. Jag anser att
regeln är av grundläggande natur när det gäller bl.a. statstjänstemännens rättsställning. Förutsättningen för åläggande av anmälningsskyldigheten måste därför enligt 11 kap. 10 § regeringsformen (RF)1
framgå i lag.
1

Denna bestämmelse finns numera i 12 kap. 7 § RF.
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Etiska riktlinjer
Inom många myndigheter finns internt fastställda styrande
dokument med etiska riktlinjer för de anställda. Syftet med dessa är
att ge vägledning inför problem som måste lösas av de anställda
genom eget omdöme och egen känsla för vad som är rätt eller fel,
lämpligt eller olämpligt. Sådana etiska riktlinjer kan innehålla råd i
fråga om handel med finansiella instrument. De etiska riktlinjerna
tar inte sin utgångspunkt i tvingande lagstiftning, utan liknar mer
den självreglering som finns på den finansiella marknaden genom
t.ex. Svenska Fondhandlareföreningens rekommendationer. Etiska
riktlinjer kan också tjäna som vägledning vid bedömning av vilken
typ av handel med finansiella instrument som kan komma i
närheten av vad som är en förtroendeskadlig bisyssla (se avsnitt
3.2).
Som exempel kan nämnas att Regeringskansliets etiska riktlinjer
(dnr FA2014/00534/JA) innehåller ett avsnitt med rubriken
”Förbud mot insiderhandel och skyldighet att anmäla innehav av
finansiella instrument”. I avsnittet anges bl.a. att anställda som har
tillgång till information som i hög grad kan påverka kursen på
finansiella instrument för vissa branscher eller företag helt bör
avstå från att handla med aktier i dessa branscher eller företag.
Vidare bör ett eventuellt innehav av finansiella instrument vara
långsiktigt för tjänstemän som hanterar känslig information för
värdepappersmarknaden. Normalt bör instrumenten behållas i
minst tre månader. Tjänstemän som hanterar känslig information
bör också undvika att under de 30 dagar som närmast föregår
offentliggörandet av väsentlig ekonomisk information, t.ex.
budgetpropositionen eller den ekonomiska vårpropositionen, köpa
och sälja värdepapper.
3.3.2

Kommuner

Kommuner har motsvarande befogenhet som regeringen (se avsnitt
3.3.1) i fråga om ledamöter och ersättare i kommunala organ samt
arbetstagare, uppdragstagare och andra funktionärer hos
kommunen (11 § lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav
av finansiella instrument).
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Enligt regeringsformen finns i riket kommuner på lokal och
regional nivå (1 kap. 7 §). Enligt kommunallagen (1991:900) är
Sverige indelat i kommuner och landsting (1 kap. 1 §). När
anmälningsskyldigheten infördes 1991 användes benämningarna
kommun respektive landstingskommun i den numera upphävda
kommunallagen (1977:179) som gällde vid den tidpunkten.
Begreppet kommun i lagen om anmälningsskyldighet får därmed
anses avse både kommuner och landsting i den nuvarande
kommunallagens mening.
3.3.3

Tillämpning av reglerna för statliga myndigheter

Regeringen har senast den 25 juni 2015 (dnr Fi2015/03496/V)
beslutat att det vid 43 namngivna myndigheter ska föras en sådan
förteckning över innehav av finansiella instrument som avses i
lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument (11 §). Myndigheterna finns förtecknade i bilaga 1.
Sedan beslutet fattades har två av myndigheterna, Försvarsexportmyndigheten och Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut, upphört med sin verksamhet. Regeringen har också senast
den 4 oktober 2014 (dnr SB2014/6519/RCK) beslutat att det i
Regeringskansliet ska föras en sådan förteckning. Regeringskansliets förteckning består av en delförteckning som förs av
rättschefen i Statsrådsberedningen och en delförteckning för varje
departement. Anmälningsskyldigheten omfattar därmed för
närvarande 42 myndigheter. Av de 41 myndigheterna utöver
Regeringskansliet leds 16 av en styrelse (styrelsemyndigheter) och
25 av en myndighetschef (enrådighetsmyndigheter). Totalt finns
det cirka 240 statliga myndigheter om man exkluderar domstolar,
utlandsmyndigheter och AP-fonder.
Av uppgifter som lämnats av de berörda myndigheterna som
svar på en enkätundersökning som genomfördes av Finansdepartementet i oktober 2016 framgår bl.a. följande.
 Totalt omfattas knappt 3 700 personer av anmälningsskyldigheten, varav cirka 600 personer inom Regeringskansliet.
 Antalet personer som omfattas inom respektive myndighet
varierar kraftigt. Inom sex av myndigheterna omfattas alla
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anställda av anmälningsskyldigheten. Inom fyra myndigheter
omfattas mellan en och fyra personer.
 Myndigheter (med undantag av Regeringskansliet) med flest
anmälningsskyldiga är Läkemedelsverket (796), Finansinspektionen (375) och Statistiska centralbyrån (cirka 300).
 Myndigheter med minsta antalet anmälningsskyldiga är
Kommerskollegium (1), Jordbruksverket (2) och Konjunkturinstitutet (3).
 Inom Regeringskansliet finns de flesta anmälningsskyldiga inom
Finansdepartementet (cirka 300) och Näringsdepartementet
(cirka 100).
 Beslut om vilka som ska omfattas inom myndigheten fattas av
myndighetens ledning (styrelse/myndighetschef) inom nästan
alla myndigheter. I övrigt anges chefsjurist, stabschef, avdelningschef och närmaste chef som beslutsfattare.
Beträffande Regeringskansliet kan tilläggas att statsråden enligt
frivilligt åtagande även anmäler närståendes innehav av finansiella
instrument. Som närstående räknas makar, sambor, registrerade
partner och minderåriga barn. Statsråden har även träffat en
överenskommelse om att efterge sekretessen för uppgifter om eget
innehav av finansiella instrument.

3.4

Behovet av en översyn

3.4.1

Utgångspunkt för översynen

Utgångspunkt för översynen är att regelverket ska utformas så att
det görs en rimlig avvägning mellan möjligheterna att uppnå syftet
(se avsnitt 4.1) och samtidigt både begränsa integritetsintrånget för
den enskilde och den administrativa bördan för den enskilde och
myndigheten.
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Skälen för översynen

Regleringen av skyldigheten för vissa offentliga funktionärer att
anmäla innehav av finansiella instrument infördes den 1 januari
1991 och har därefter inte ändrats. Däremot har det omgivande
regelverket för att bekämpa marknadsmissbruk utvecklats och
ändrats, senast genom EU:s marknadsmissbruksförordning och ny
svensk lagstiftning (se avsnitt 3.1). Även formerna för ledning och
styrning av statliga myndigheter har ändrats sedan de nuvarande
reglerna om anmälningsskyldighet infördes. Det finns därför skäl
att anpassa terminologin till den som nu används på området.
Flera av de berörda myndigheterna har pekat på problem vid
tillämpning av regelverket och efterlyst klarlägganden och förtydliganden. Det har inte heller gjorts någon övergripande bedömning
av hur väl det nuvarande regelverket uppfyller sina syften i
förhållande till dels den administrativa bördan som regelverket
medför för myndigheter och enskilda, dels ingreppet i den
personliga integriteten för de enskilda som omfattas av
anmälningsskyldigheten.
Mot denna bakgrund finns det skäl att göra en översyn av
regelverket för offentliga funktionärers skyldighet att anmäla
innehav av finansiella instrument.
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4.1

Syfte med regelverket

Promemorians bedömning: Det övergripande syftet med
anmälningsskyldigheten bör vara att den ska bidra till att stärka
allmänhetens förtroende för de myndigheter och offentliga
funktionärer som omfattas.
Skälen för promemorians bedömning: När anmälningsskyldigheten för offentliga funktionärer infördes 1991, skedde det i
anslutning till den översyn av insiderlagstiftningen som ledde till
att insiderlagen infördes (se avsnitt 3.3.1). Med offentliga funktionärer avsågs arbetstagare och uppdragstagare i staten och kommuner. Som exempel på uppdragstagare angavs valda ledamöter och
ersättare i statliga och kommunala organ samt utsedda ledamöter i
statliga myndigheters styrelser (prop. 1990/91:42 s. 46). Det angavs
att anmälningsskyldigheten skulle ha funktionen att både underlätta tillsynen av att förbuden i insiderlagen följdes av de berörda
och att minska deras benägenhet för otillåten handel. Det var alltså
frågan om förtroendet för de finansiella marknaderna som stod i
fokus när regelverket infördes. Dessutom framhölls att förtroendet
för funktionärerna och myndigheterna kunde stärkas genom
anmälningsskyldigheten (samma prop. s. 47).
Sedan anmälningsskyldigheten infördes har vikten av att statliga
myndigheter och de som är verksamma inom dem har ett högt
förtroende hos allmänheten fått ökad tyngd. Det framgår bl.a. av
Värdegrundsdelegationens slutrapport Att säkerställa en god statsförvaltning (dnr S2012/09080/ESA). Att reglerna om anmälningsskyldighet kan förknippas med reglerna om förtroendeskadliga
bisysslor framgår av den dom från Arbetsdomstolen som redovisas
i avsnitt 3.2.2. Mot den bakgrunden bör anmälningsskyldigheten ha
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till främsta syfte att bidra till att stärka allmänhetens förtroende för
de myndigheter och offentliga funktionärer som omfattas och den
bör utformas med hänsyn till detta syfte.
Anmälningsskyldigheten kan användas för att underlätta tillsynen av att förbudet mot insiderhandel följs. De lämnade uppgifterna bör också kunna användas för tillsyn över att förbudet mot
otillåtna bisysslor följs av de statligt anställda samt för uppföljning
av hur myndigheternas etiska riktlinjer eller liknande dokument
följs när det gäller egen handel med finansiella instrument. Anmälningsskyldighetens främsta funktion är dock att göra den anmälningsskyldige uppmärksam på vikten av att tillämpliga regler följs
och minska benägenheten för handel med finansiella instrument
som kan vara förtroendeskadlig.

4.2

En ny lag

Promemorians förslag: Bestämmelser om anmälningsskyldighet inom myndigheter för vissa innehav av finansiella instrument tas in i en ny lag om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument.
Promemorians bedömning: Den nya lagen bör kompletteras
av en förordning som preciserar bestämmelserna i lagen.
Skälen för promemorians förslag och bedömning: När anmälningsskyldigheten för offentliga funktionärer infördes, ansågs den
innebära en avsevärd integritetskränkning för de personer som omfattades (prop. 1990/91:42 s. 48). Sedan dess har skyddet mot
intrång i den personliga integriteten förstärkts genom införandet av
en särskild bestämmelse i regeringsformen (2 kap. 6 § andra
stycket). En skyldighet att anmäla innehav av finansiella instrument, som rör en enskilds ekonomiska förhållanden, utgör
visserligen en integritetskränkning. Det kan dock konstateras att
skyldighetens omfattning och art inte är sådan att den kan anses
utgöra ett sådant ”betydande intrång” som avses i den särskilda
bestämmelsen i regeringsformen.
Bestämmelser om anmälningsskyldighet för innehav av
finansiella instrument bör emellertid anses vara av grundläggande
natur när det gäller statligt anställdas rättsställning (12 kap. 7 §
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regeringsformen), vilket innebär att förutsättningarna för att ålägga
någon en sådan anmälningsskyldighet måste framgå i lag (prop.
1990/91:42 s. 48). Grunderna för anmälningsskyldigheten bör
därför framgå i lag. I den mån bestämmelserna inte gäller statligt
anställda utan uppdragstagare eller kommunanställda finns det i
stället ett krav på lagform när det gäller skyldigheter för enskilda
(8 kap. 2 § första stycket 2 regeringsformen), vilket en skyldighet
att anmäla innehav av finansiella instrument är. Riksdagen kan dock
bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter på området (8 kap.
3 § regeringsformen).
När anmälningsskyldigheten infördes var den en del av ny
finansmarknadslagstiftning för att motverka insiderhandel (prop.
1990/91:42). Kopplingen till dåvarande lagen (1976:600) om
offentlig anställning gjordes dock tydlig, genom att det i den lagen
(6 kap. 3 §) infördes en upplysning om att det i insiderlagen fanns
bestämmelser om åläggande för arbetstagare att anmäla innehav av
fondpapper. När LOA infördes togs dock hänvisningen till
insiderlagen bort då den ansågs onödig (prop. 1993/94:65 s. 56).
Lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument innehåller, sedan ett flertal bestämmelser utmönstrades
den 1 februari 2017, endast ett fåtal bestämmelser. I sak är det
endast bestämmelserna om anmälningsskyldighet inom myndigheter och anmälningsskyldighet för anställda och uppdragstagare
vid värdepappersinstitut och börser som finns kvar. Eftersom det
övergripande syftet med anmälningsskyldigheten bör vara att
stärka allmänhetens förtroende för de myndigheter och offentliga
funktionärer som omfattas, är det lämpligare att bestämmelser om
anmälningsskyldighet för vissa offentliga funktionärer tas in i en
särskild lag som inte har samband med den rättsliga reglering som
gäller på finansmarknaden. Bestämmelserna om värdepappersinstitut och börser kan tas in i den reglering som gäller dessa
företags verksamhet (se avsnitt 4.5). Den nya lagen bör få rubriken
lag om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla
innehav av finansiella instrument.
Som framgår i avsnitten 4.3.2–4.3.5 finns behov av att precisera
bestämmelserna i vissa avseenden genom föreskrifter som meddelas
av regeringen. Sådana föreskrifter tas lämpligen in i en förordning
som kompletterar den nya lagen.
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4.3

Omfattning och utformning av
anmälningsskyldigheten

4.3.1

Vilka offentliga funktionärer bör vara
anmälningsskyldiga?

Promemorians förslag: Om det behövs med hänsyn till förekomsten av insiderinformation inom en myndighet, ska de som
ingår i myndighetens ledning vara anmälningsskyldiga för sina
innehav av finansiella instrument. Regeringen får meddela föreskrifter om eller besluta vid vilka myndigheter en sådan
anmälningsskyldighet ska gälla. En myndighet som omfattas av
sådana föreskrifter eller ett sådant beslut ska besluta att andra
arbetstagare och uppdragstagare vid myndigheten ska vara
anmälningsskyldiga, om det behövs med hänsyn till deras
tillgång till insiderinformation.
Statsråden ska vara anmälningsskyldiga för sina innehav av
finansiella instrument.
Regeringskansliet ska besluta att anställda och uppdragstagare vid myndigheten ska vara anmälningsskyldiga, om det
behövs med hänsyn till deras tillgång till insiderinformation.
Promemorians bedömning: Regeringen bör göra en prövning av vilka myndigheter som ska omfattas av anmälningsskyldigheten enligt det nya regelverket. När en myndighet
beslutar om vilka personer utöver myndighetens ledning som
ska omfattas av anmälningsskyldigheten, bör myndigheten noga
överväga om behovet av anmälningsskyldighet är så stort att det
uppväger integritetsintrånget för den enskilde och den administrativa bördan för den enskilde och myndigheten. I första hand
bör det vara beslutsfattare inom myndigheten som åläggs
anmälningsskyldighet. Arbetstagare och uppdragstagare som
inte har beslutsfattande ställning bör omfattas av anmälningsskyldighet endast om det finns särskilda skäl för det. Om det
inom myndigheten finns tydliga och väl genomarbetade etiska
riktlinjer som behandlar frågan om innehav och handel med
finansiella instrument, kan antalet personer som omfattas av
anmälningsskyldigheten begränsas och myndigheten kan t.ex. i
stället se till att de anställda skriftligen till myndigheten
bekräftar att de tagit del av de etiska riktlinjerna.
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Skälen för promemorians förslag och bedömning
Regeringen bör bestämma vid vilka myndigheter
anmälningsskyldighet ska gälla
Den nuvarande ordningen när det gäller anmälningsskyldighet
innebär att regeringen med stöd av lagen om anmälningsskyldighet
för vissa innehav av finansiella instrument (11 §) beslutar om vilka
myndigheter under regeringen som ska föra en förteckning över
vissa offentliga funktionärers innehav av finansiella instrument.
Även i den nya regleringen bör det vara regeringen som avgör vid
vilka myndigheter anmälningsskyldighet ska gälla.
Beslutet ska grundas på en bedömning av förekomsten av
kurspåverkande information inom en myndighet. Uttrycket
kurspåverkande information fanns tidigare i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden (1 kap. 10 § och 15 kap. 6 § första
stycket 3), men har i samband med införandet av den nya regleringen om marknadsmissbruk utmönstrats och ersatts med
uttrycket insiderinformation (se prop. 2016/17:22 s. 184–186). Det
är lämpligt att uttrycket kurspåverkande information ersätts av
uttrycket insiderinformation även när det gäller anmälningsskyldighet. Termen insiderinformation definieras i marknadsmissbruksförordningen (se avsnitt 3.1.1).
När anmälningsskyldigheten infördes 1991 motiverades
modellen med att det är svårt att i lagform närmare ange omfattningen av anmälningsskyldigheten (prop. 1990/91:42 s. 46–48).
Samtidigt konstaterades att det för det övervägande antalet myndigheter inte torde vara nödvändigt med en anmälningsskyldighet.
Som exempel på vad som kan leda till att kurspåverkande information finns tillgänglig inom en myndighet nämndes bl.a. verksamhet
med tillståndsgivning och offentlig upphandling. Vidare nämndes
omständigheter som kan påverka marknadsläget i stort, såsom
innehållet i ännu inte publicerad ekonomisk statistik, kommande
beslut som påverkar ränteläget eller planerade skatteändringar.
Detta är alltjämt verksamheter som kan innebära att det inom
myndigheten finns tillgång till insiderinformation.
För närvarande omfattas 42 myndigheter (inklusive Regeringskansliet) av anmälningsskyldigheten, vilket motsvarar cirka 17 procent av det totala antalet statliga myndigheter om man exkluderar
domstolar, utlandsmyndigheter, AP-fonder och myndigheter under
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riksdagen. Flertalet myndigheter omfattas alltså inte av anmälningsskyldigheten. I samband med beredningen av de regelbundet
återkommande regeringsbesluten om vilka myndigheter som ska
omfattas av anmälningsskyldigheten finns det dock en risk att
tyngdpunkten läggs vid om nya myndigheter ska omfattas och att
mindre vikt läggs vid att pröva om någon myndighet inte längre
bör göra det. När den föreslagna nya lagen om skyldighet för vissa
offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument
införs, bör regeringen därför göra en prövning av vilka myndigheter som ska omfattas av anmälningsskyldigheten. En utgångspunkt för prövningen bör vara om det vid myndigheten sker t.ex.
upphandling eller tillståndsgivning som har sådan omfattning eller
inriktning att det inom myndigheten kan finnas insiderinformation
i sådan utsträckning att det motiverar anmälningsskyldighet. Liksom i dag kan även förekomsten av information som kan påverka
marknaden i stort motivera anmälningsskyldighet. Enbart förekomsten av t.ex. upphandling eller tillståndsgivning inom en
myndighet bör dock inte ligga till grund för att anmälningsskyldighet ska gälla, om den typen av verksamhet är av mindre omfattning
eller i huvudsak avser företag som inte är emittenter av finansiella
instrument.
Den nya lagen kommer att kompletteras av en ny förordning
och det kan därför vara lämpligt att i den förordningen ange de
myndigheter som ska omfattas av reglerna om anmälningsskyldighet. I vissa fall kan det dock vara lämpligare att avgöra detta genom
ett förvaltningsbeslut. Det förfarandet kan vara lämpligt när det
gäller myndigheter som ska bedriva verksamhet under en begränsad
tid, t.ex. kommittéer.
Myndighetens ledning bör omfattas av anmälningsskyldigheten
I lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument anges att anmälningsskyldigheten vid de angivna myndigheterna ska avse ledamöterna i styrelsen samt de arbetstagare,
uppdragstagare eller andra funktionärer som myndigheten bestämmer med hänsyn till deras insynsställning (11 §). När reglerna om
anmälningsskyldighet ursprungligen infördes i insiderlagen 1991
reglerades myndigheternas ledningsformer i den numera upphävda
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verksförordningen (1987:1100). Ledningsuppgifterna var delade
mellan styrelsen och myndighetschefen samtidigt som myndighetschefen regelmässigt ingick i myndighetens styrelse. Genom att
anmälningsskyldigheten enligt lag avser ledamöterna i styrelsen
uppnåddes att myndighetens högsta ledning omfattades av anmälningsskyldigheten.
Numera regleras myndigheternas ledningsformer i myndighetsförordningen (2007:515). Enligt myndighetsförordningen leds en
myndighet av en myndighetschef (enrådighetsmyndighet), en
styrelse (styrelsemyndighet) eller en nämnd (nämndmyndighet)
(2 §). I styrelsemyndigheter ingår myndighetschefen i styrelsen,
men får inte vara styrelsens ordförande eller vice ordförande
(10 § andra stycket).
De flesta myndigheter är enrådighetsmyndigheter. Av de
41 myndigheter utöver Regeringskansliet som f.n. omfattas av
anmälningsskyldigheten är 25 enrådighetsmyndigheter och
16 styrelsemyndigheter. Eftersom lagen om anmälningsskyldighet
för vissa innehav av finansiella instrument inte har anpassats till
förändringarna i myndigheternas ledningsformer, grundas sedan
2008 anmälningsskyldighet för myndighetschefen inom de
enrådighetsmyndigheter som omfattas av anmälningsskyldigheten
på beslut inom myndigheten. Sådana beslut fattas med stöd av
bestämmelsen i lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av
finansiella instrument om att anmälningsskyldigheten ska avse de
funktionärer som myndigheten bestämmer med hänsyn till deras
insynsställning.
Det är lämpligt att nu återgå till den ursprungliga ordningen.
Enligt den nya lagen om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument bör det därför
gälla att myndighetens ledning ska omfattas av anmälningsskyldigheten i de berörda myndigheterna.
Från myndighetshåll har frågan väckts om verkligen alla
styrelseledamöter bör omfattas av anmälningsskyldigheten. Man
har pekat på vilka uppgifter en myndighets styrelse har enligt
myndighetsförordningen och gjort bedömningen att det inte är
självklart att en styrelseledamot har tillgång till insiderinformation
även om det skulle finnas sådan inom myndigheten. Mot detta kan
hävdas att en styrelseledamot får antas vara välinformerad om
viktiga förhållanden inom en myndighet. Vidare är det över-
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gripande syftet med anmälningsskyldigheten att den ska bidra till
att stärka förtroendet för både myndigheterna och styrelseledamöterna. Att vara ledamot i en statlig myndighets styrelse
innebär en sådan förtroendeställning att en styrelseledamot måste
vara beredd att acceptera det intrång i den personliga integriteten
som anmälningsskyldigheten medför.
Andra funktionärer bör vara anmälningsskyldiga endast om
myndigheten beslutar det
Den nuvarande ordningen, som innebär att respektive myndighet
som omfattas av anmälningsskyldigheten får bestämma vilka
funktionärer vid myndigheten som ska anmäla sitt innehav av
finansiella instrument, bör gälla även i fortsättningen. När en
myndighet fattar ett sådant beslut ska det ske med hänsyn till
vilken tillgång till insiderinformation som de berörda personerna
har. Som skäl för denna ordning angavs när den infördes, att det är
svårt att i lagform ange bestämda kategorier av funktionärer som
ska vara anmälningsskyldiga, eftersom insiderinformation kan
finnas tillgänglig i så många olika sammanhang hos myndigheter
(prop. 1990/91:42 s. 47 f.). Denna bedömning är fortfarande giltig.
Av de uppgifter som de berörda myndigheterna har lämnat som
svar på den enkätundersökning som Finansdepartementet har
genomfört (se avsnitt 3.4) framgår att variationen mellan myndigheterna är stor när det gäller omfattningen av anmälningsskyldigheten. Inom fem myndigheter omfattas alla anställda, medan fyra
myndigheter har begränsat antalet till en till fyra personer. Att
antalet varierar är naturligt, eftersom beslutet om anmälningsskyldighet ska grundas på tillgången till insiderinformation hos de
personer som omfattas. Hur många som har tillgång till insiderinformation i sådan omfattning att den motiverar anmälningsskyldighet är naturligtvis beroende av myndighetens verksamhet
och organisation. Mot bakgrund av den stora variationen är det
dock motiverat att närmare överväga de kriterier som bör ligga till
grund för beslut om anmälningsskyldighet för andra än myndighetens ledning.
En utgångspunkt för sådana överväganden bör vara avvägningen
mellan att uppnå syftet med anmälningsskyldigheten och att samtidigt begränsa integritetsintrånget för den enskilde samt den
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administrativa bördan för både den enskilde och myndigheten. Som
nämns ovan har styrelseledamöter en sådan ställning att de måste
vara beredda att acceptera det intrång i den personliga integriteten
som anmälningsskyldigheten medför. Detsamma kan sägas om
sådana ledande befattningshavare inom en myndighet som har
utsetts av regeringen och som kan få tillgång till insiderinformation. För övriga anställda som kan få tillgång till insiderinformation
bör dock hänsynen till den personliga integriteten väga tyngre. För
att omfattas av anmälningsskyldighet bör de ha tillgång till insiderinformation i större omfattning och med viss regelbundenhet.
Exempelvis kan arbetet vid en tillsyns- eller tillståndsprövningsenhet på en myndighet innebära insyn i bolag som har gett ut
finansiella instrument som handlas på en reglerad marknad eller
handelsplattform, och kännedom om beslut som kan få stor
ekonomisk betydelse för bolagen. Mot bakgrund av att syftet med
anmälningsskyldigheten är att bidra till att upprätthålla förtroendet
för myndigheten och de berörda funktionärerna, bör det dock i
första hand vara beslutsfattare inom myndigheten som åläggs
anmälningsskyldighet. Arbetstagare och uppdragstagare som inte
har beslutsfattande ställning bör omfattas av anmälningsskyldighet
endast om det finns särskilda skäl för det. Sådana skäl kan vara att
det är fråga om särskilt känslig information eller om en myndighet
där förtroendet för de anställdas integritet och opartiskhet är
särskilt viktig. Exempelvis vid en åklagarkammare som utreder vissa
typer av ekonomisk brottslighet kan det vara befogat att de flesta
anställda är anmälningsskyldiga.
Som framgår i avsnitt 3.3.1 finns det inom många myndigheter
etiska riktlinjer som bl.a. ger vägledning i fråga om de anställdas
egen handel med finansiella instrument. Det kan vara lämpligt att i
sådana riktlinjer upplysa om att bestämmelserna i marknadsmissbruksförordningen om förbud mot insiderhandel och
obehörigt röjande av insiderinformation gäller för alla som har
tillgång till insiderinformation, även om myndigheten eller
personerna inte omfattas av anmälningsskyldighet för innehav av
finansiella instrument. Bestämmelsernas relevans för myndigheten
i fråga bör belysas. En myndighet kan också ha andra rutiner som
uppfyller syftet att avhålla anställda eller uppdragstagare från att
utnyttja insiderinformation. En myndighet kan t.ex. välja att i
samband med känsliga ärenden föra en förteckning över vilka
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personer som har tillgång till insiderinformation på liknande sätt
som görs av bolag som omfattas av EU:s marknadsmissbruksförordning (se avsnitt 3.1.1). Om det inom en myndighet finns
sådana riktlinjer eller rutiner kan antalet personer som omfattas av
anmälningsskyldighet begränsas. Myndigheten kan t.ex. i stället
begära att de anställda skriftligen bekräftar till myndigheten att de
tagit del av riktlinjerna.
En myndighets beslut om vilka arbetstagare och uppdragstagare
inom myndigheten som utöver myndighetens ledning ska omfattas
av anmälningsskyldigheten bör fattas av myndighetens ledning.
Detta bör anges i den nya förordningen. Skäl för denna beslutsordning, som redan nu tillämpas av de flesta myndigheter som
omfattas av anmälningsskyldigheten, är att ett sådant beslut innebär ett betydande ingrepp i den personliga integriteten.
Anmälningsskyldighet för statsråd och för anställda och uppdragstagare
i Regeringskansliet
De senaste åren har regeringen fattat beslut om anmälningsskyldighet för statsråden. Regeringen har också beslutat om
anmälningsskyldighet för anställda och uppdragstagare i Regeringskansliet.
De myndigheter som regeringen beslutar ska omfattas av
anmälningsskyldigheten är myndigheter under regeringen. Statsråden tillhör inte någon sådan myndighet. Deras uppdrag regleras i
stället i regeringsformen. De intar därför en särställning jämfört
med övriga personer som omfattas av anmälningsskyldighet enligt
nuvarande reglering. För vissa myndigheter framgår anmälningsskyldigheten direkt i lag (se lagen om Sveriges riksbank, lagen med
instruktion för Riksrevisionen, lagen om allmänna pensionsfonder
[AP-fonder] och lagen om Sjätte AP-fonden). Det är lämpligt att
anmälningsskyldigheten för statsråden framgår direkt i den nya
lagen. Statsråden bör, liksom i dag, anmäla sitt innehav av
finansiella instrument till Regeringskansliet.
Myndigheten Regeringskansliet omfattas inte av myndighetsförordningen. Regeringskansliet har bl.a. en annan ledningsform än
någon av dem som anges i den förordningen. Enligt förordningen
(1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet är statsministern chef för myndigheten (5 §). Statsministern kommer enligt
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förslaget i denna promemoria att i egenskap av statsråd omfattas av
anmälningsskyldighet enligt den nya lagen. Anmälningsskyldigheten kommer således inte att följa av att statsministern är chef för
myndigheten Regeringskansliet. Regeringskansliet kan därmed inte
pekas ut av regeringen som en myndighet där de som ingår i
ledningen ska vara anmälningsskyldiga. Vidare är Regeringskansliet
en myndighet där det alltid kommer att finnas insiderinformation.
Det är därför lämpligt att det i lagen anges att Regeringskansliet
ska besluta om anmälningsskyldighet för anställda och uppdragstagare vid myndigheten, om det behövs med hänsyn till deras
tillgång till insiderinformation.
Bör anmälningsskyldigheten omfatta anhöriga?
När de nuvarande reglerna om anmälningsskyldighet infördes,
prövades om även anhöriga till de anmälningsskyldiga skulle
omfattas av anmälningsskyldigheten. Det konstaterades då att det
skulle innebära ett alltför stort ingrepp i den personliga integriteten
att ålägga närstående anmälningsskyldighet (prop. 1990/91:42
s. 48). Det finns inte skäl att nu göra någon annan bedömning.
Däremot är det lämpligt att i den nya förordningen föreskriva
anmälningsskyldighet för sådana finansiella instrument som den
anmälningsskyldige i egenskap av vårdnadshavare av underårigt
barn har rätt att fatta placeringsbeslut om (se avsnitt 4.3.2). Liksom
i dag kan dock en anmälningsskyldig frivilligt åta sig att anmäla
även närståendes innehav.
4.3.2

Vilka finansiella instrument bör omfattas?

Promemorians förslag: Anmälningsskyldighet enligt lagen om
skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav
av finansiella instrument ska omfatta alla typer av finansiella
instrument. Med finansiella instrument avses detsamma som i
lagen om värdepappersmarknaden. I förekommande fall ska en
anmälningsskyldig anmäla att han eller hon inte innehar några
finansiella instrument. Finansiella instrument som den anmälningsskyldige förfogar över indirekt ska, i den utsträckning
regeringen föreskriver, likställas med sådana som den
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anmälningsskyldige innehar. Regeringen får meddela föreskrifter om att även finansiella instrument som den anmälningsskyldige indirekt förfogar över ska anmälas och om undantag
från anmälningsskyldigheten.
Promemorians bedömning: I förordning bör det anges att
en myndighet får besluta att anmälningsskyldigheten för andra
än myndighetens ledning ska omfatta endast vissa särskilt
angivna finansiella instrument eller vissa typer av finansiella
instrument. Innehav av andelar i värdepappersfonder och motsvarande utländska fonder som hör hemma inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) bör, om inte regeringen
beslutar annat för en myndighet, undantas från anmälningsskyldighet. Vidare bör det i förordning anges att finansiella
instrument som innehas indirekt via en kapitalförsäkring ska
likställas med egna instrument och omfattas av anmälningsskyldigheten. Detsamma bör gälla för finansiella instrument
som den anmälningsskyldige fattar placeringsbeslut om i
egenskap av vårdnadshavare för ett underårigt barn och finansiella instrument som innehas av en juridisk person över vilken
den anmälningsskyldige har ett bestämmande inflytande.
Skälen för promemorians förslag och bedömning: Den
nuvarande ordningen innebär att anmälningsskyldigheten avser alla
typer av finansiella instrument. Definitionen av begreppet finansiella instrument finns i lagen om värdepappersmarknaden (1 kap.
4 §). Finansiella instrument är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och finansiella derivatinstrument. Med överlåtbara värdepapper avses sådana värdepapper,
utom betalningsmedel, som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden. Som exempel anges bl.a. aktier samt obligationer och
andra skuldförbindelser. Med penningmarknadsinstrument avses
statsskuldväxlar, inlåningsbevis, företagscertifikat och andra
instrument som normalt omsätts på penningmarknaden, dock inte
betalningsmedel.
Anmälningsskyldigheten avser enligt gällande rätt endast finansiella instrument som innehas av den som omfattas av skyldigheten.
Det innebär att sådana finansiella instrument som den anmälningsskyldige förfogar över indirekt t.ex. inom premiepensionssystemet,
tjänstepensionsförsäkringar och privata kapitalförsäkringar inte
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omfattas. I dessa fall är det staten eller t.ex. ett försäkringsföretag
som formellt äger instrumenten. Däremot omfattar anmälningsskyldigheten finansiella instrument som är placerade på investeringssparkonto och inom individuellt pensionssparande, eftersom
dessa sparformer avser individuellt ägda tillgångar (se lagen
[2011:1268] om investeringssparkonto och lagen [1993:931] om
individuellt pensionssparande). Enligt det nuvarande regelverket
avser anmälningsskyldigheten vidare alla typer av finansiella
instrument och den kan inte inskränkas (prop. 1990/91:42 s. 98).
Även i det nya regelverket bör utgångspunkten vara att anmälningsskyldigheten ska avse alla typer av finansiella instrument. För
att underlätta tillsynen över att anmälningsskyldigheten fullgörs
bör den som är anmälningsskyldig även anmäla att han eller hon
inte innehar några finansiella instrument om så är fallet.
Däremot bör det finnas en möjlighet för regeringen att meddela
föreskrifter som utvidgar anmälningsskyldigheten.
Som nämns ovan omfattar anmälningsskyldigheten i dag inte
placeringar som sker inom ramen för en kapitalförsäkring. I sådana
fall ägs de finansiella instrumenten nämligen formellt av försäkringsgivaren. Den som innehar försäkringen kan dock styra över
placeringarna på samma sätt som om de finansiella instrumenten
innehades direkt av försäkringstagaren. De finansiella instrumenten
kan utgöras av andelar i värdepappersfonder men även av aktier.
Anmälningsskyldigheten omfattar inte heller placeringar som den
anmälningsskyldige gör för ett underårigt barn i egenskap av
vårdnadshavare. Eftersom den anmälningsskyldige i båda dessa fall
fattar beslut om placeringarna och normalt förfogar över instrumenten som om de vore den anmälningsskyldiges egna, är det rimligt
att de omfattas av anmälningsskyldigheten på samma sätt som
placeringar i finansiella instrument för egen räkning. Det
administrativa merarbete som en sådan skyldighet kan förväntas
medföra är begränsat, och uppvägs av att anmälningsskyldigheten
på så sätt bättre uppfyller sitt syfte. Regeringen bör därför få
föreskriva att finansiella instrument som den anmälningsskyldige
indirekt förfogar över ska omfattas av anmälningsskyldigheten. I
förordning bör anges att placeringar inom ramen för en kapitalförsäkring och instrument som den anmälningsskyldige i egenskap
av vårdnadshavare har rätt att fatta placeringsbeslut om ska
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behandlas som om de instrumenten innehades av den anmälningsskyldige.
Detsamma bör gälla finansiella instrument som innehas av t.ex.
ett bolag i vilket den anmälningsskyldige innehar minst hälften av
röstetalet för aktierna. På så sätt omfattas transaktioner som den
anmälningsskyldige gör inom ramen för en verksamhet i
bolagsform som drivs av den anmälningsskyldige själv. Detta bör
uttryckas så att anmälningsskyldighet bör gälla för finansiella
instrument som innehas av en juridisk person över vilken den
anmälningsskyldige har ett bestämmande inflytande.
Regeringen bör även få föreskriva om undantag från anmälningsskyldigheten.
Ett sådant undantag bör gälla sparande som sker genom förvärv
av andelar i värdepappersfonder eller motsvarande utländska fonder
som hör hemma i ett annat land inom EES (se 1 kap. 1 § första
stycket 9 och 25 lagen [2004:46] om värdepappersfonder). Det som
avses är sådana fonder som omfattas av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av
lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva
investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), det s.k.
UCITS-direktivet. Eftersom det finns krav på betydande
diversifiering av placeringarna inom sådana fonder, är det i de flesta
fall inte sannolikt att placeringar i andelar i sådana fonder skulle
grunda sig på insiderinformation.
Det kan dock finnas myndigheter med tillgång till t.ex. allmän
ekonomisk eller branschspecifik information som gör att även
andelar i värdepappersfonder bör omfattas av anmälningsskyldigheten. Regeringen bör därför ha möjlighet att för en viss
myndighet besluta att undantag från anmälningsskyldigheten inte
ska gälla för andelar i värdepappersfonder och motsvarande utländska fonder som hör hemma i ett annat land inom EES. Det kan i så
fall lämpligen anges i förordningen med instruktion för myndigheten.
De berörda myndigheterna bör även få besluta att anmälningsskyldigheten för andra än dem som ingår i myndighetens ledning
ska avse endast särskilt angivna finansiella instrument eller typer av
finansiella instrument. På så sätt kan anmälningsskyldigheten
anpassas efter den typ av insiderinformation som finns inom
myndigheten.
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Syftet med de nämnda undantagen är att begränsa den
administrativa bördan utan att möjligheterna att uppnå syftet med
anmälningsskyldigheten nämnvärt minskar.
4.3.3

Hur bör anmälningsskyldigheten fullgöras?

Promemorians bedömning: Regeringen kan meddela
verkställighetsföreskrifter om hur anmälningsskyldigheten ska
fullgöras. I förordning bör det anges att anmälan ska lämnas in
senast sju dagar efter dagen för förvärv eller avyttring av ett
finansiellt instrument samt att en årlig uppdatering av hela
innehavet, eller uppgift om att den anmälningsskyldige inte
innehar några finansiella instrument som omfattas av anmälningsskyldighet, ska lämnas in senast den 31 januari varje år. Vid
regelbundet sparande i andelar i fonder som omfattas av
anmälningsskyldighet bör anmälan om beloppet göras vid det
första förvärvet och därefter vid förändring av beloppet och om
sparandet upphör.
Anmälan bör göras i sådan form att den utgör en allmän
handling. I övrigt bör varje myndighet få anpassa formerna för
hur anmälningsskyldigheten ska fullgöras till det som bedöms
vara lämpligt för den aktuella myndigheten. Även detta bör
anges i förordning.
Skälen för promemorians bedömning: För att uppnå större
enhetlighet har flera av de myndigheter som omfattas av anmälningsskyldigheten efterlyst tydligare regler om hur den ska
fullgöras. Tydliga regler om detta förenklar myndigheternas
hantering av anmälningsskyldigheten, eftersom varje myndighet då
inte behöver ta ställning till vilka rutiner som ska gälla. Det är
lämpligt att regeringen meddelar föreskrifter om hur anmälningsskyldigheten ska fullgöras.
Tidsfristen för när anmälan ska ske bör vara lika för alla
personer som omfattas av anmälningsskyldigheten. Enhetliga
tidsfrister i fråga om när anmälan av förändring av innehavet ska
ske och när en årlig uppdatering av hela innehavet ska göras bör
därför anges i förordning. För att syftet med anmälningsskyldigheten ska uppnås är det viktigt att anmälan om förändring
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av innehav av finansiella instrument sker i direkt anslutning till
transaktionen. Den årliga uppdateringen bör göras så snart som den
anmälningsskyldige haft möjlighet att stämma av uppgifterna mot
årsbesked från bank eller liknande dokument. Lämpliga tidsfrister
är därför sju dagar efter dagen för förvärv eller avyttring av ett
finansiellt instrument och en månad efter årsskiftet för uppdatering
av det totala innehavet av finansiella instrument.
Inom flera myndigheter tillämpas en ordning som innebär att
regelbundet månadssparande i andelar i fonder inte behöver
anmälas mer än en gång om året, så länge som beloppet för
månadssparandet är oförändrat. Som framgår av avsnitt 4.3.2 bör
sparande i andelar i vissa fonder helt undantas från anmälningsskyldighet. För sådana andelar som omfattas av anmälningsskyldighet bör modellen med enbart årlig anmälan tillämpas så
länge beloppet för månadssparandet är oförändrat.
När det gäller formen för hur anmälan ska fullgöras bör det vara
ett krav att den görs i sådan form att den utgör en allmän handling.
Detta bör anges i förordningen. Det innebär att anmälningarna ska
diarieföras hos myndigheten. Som framgår av avsnitt 3.3.1 omfattas
uppgifterna i anmälan i regel av sekretess.
I övrigt bör varje myndighet själv få bestämma formen för
anmälan. På så sätt kan myndigheten anpassa anmälningsskyldigheten till det som bedöms vara lämpligt.
4.3.4

Hur bör myndigheterna hantera anmälningarna?

Promemorians förslag: En myndighet som tar emot anmälningar om innehav av finansiella instrument ska föra en
förteckning över anmälningarna.
Promemorians bedömning: Regeringen kan meddela verkställighetsföreskrifter om hur en myndighet ska fatta beslut om
och hantera de anmälningar som görs. I förordning bör det
anges att varje myndighet som omfattas av reglerna om anmälningsskyldighet ska utse en person som ska ta emot anmälningarna och ansvara för den fortsatta hanteringen av dem inom
myndigheten. Uppdraget att ta emot anmälningar bör ges till
någon som är anställd hos en annan myndighet eller till en
särskilt anlitad uppdragstagare.
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Skälen för promemorians förslag och bedömning: Den
nuvarande ordningen innebär att anmälningarna om innehav av
finansiella instrument ska lämnas till myndigheten. Som framgår i
avsnitt 3.3.1 omfattas anmälningarna av sekretess. Flera myndigheter har pekat på behovet av närmare vägledning om hur de ska
hantera anmälningarna.
Det kan först konstateras att det inte är självklart att alla
anmälningar ska göras till myndigheten. Enligt gällande rätt
omfattas myndigheternas ledning av anmälningsskyldigheten, och
det kan då uppfattas som att myndighetschefen gör en anmälan till
sig själv. En jämförelse kan göras med bestämmelserna om
bisysslor i LOA. Anställda ska anmäla sina bisysslor till myndigheten. Chefer för myndigheter under regeringen ska dock anmäla
till regeringen vilka bisysslor de har (7 d § LOA och 3 § anställningsförordningen [1994:373]). Att införa motsvarande ordning
när det gäller innehav av finansiella instrument skulle dock föra för
långt.
På samma sätt som enligt nuvarande reglering bör myndigheten
föra en förteckning över anmälningarna. Detta bör anges i den nya
lagen. Hur en sådan förteckning bör föras kan variera beroende på
myndighetens verksamhet och hur många som omfattas av anmälningsskyldighet. I vart fall bör det antecknas att anmälningsskyldigheten har fullgjorts.
I den utsträckning en myndighet väljer att behandla uppgifter i
anmälningarna helt eller delvis automatiserat eller i annat fall i ett
register, gäller naturligtvis att myndigheten ska följa Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning), benämnd dataskyddsförordningen (se
artiklarna 2.1 och 4.6 i dataskyddsförordningen). Dataskyddsförordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018 och kommer bl.a.
att få till följd att den nu gällande personuppgiftslagen (1998:204)
kommer att upphävas. Det kan konstateras att det är fråga om
behandling av uppgifter om namn och innehav av finansiella
instrument, men inte s.k. känsliga personuppgifter (se artikel 9.1 i
dataskyddsförordningen och 13 § personuppgiftslagen). En förutsättning för att behandling av personuppgifter ska vara tillåten
enligt dataskyddsförordningen är att någon av de rättsliga grunder
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som anges i förordningen föreligger. Enligt förordningen är
behandling av personuppgifter tillåten t.ex. om den är nödvändig
för att fullgöra en rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c) eller för att
utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e) och om grunden
för behandlingen har fastställts i unionsrätten eller i nationell rätt
(artikel 6.3). Enligt den nya lagen om skyldighet för vissa offentliga
funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument ska
myndigheterna föra en förteckning över vissa anställdas och
uppdragstagares innehav av finansiella instrument. Denna förteckning förs i syfte att underlätta tillsynen av att förbudet mot
otillåtna bisysslor och förbudet mot insiderhandel följs, men även
för uppföljning av hur myndigheternas etiska riktlinjer följs när det
gäller egen handel med finansiella instrument (se avsnitt 4.1). Det
får anses röra sig om en sådan uppgift av allmänt intresse som avses
i dataskyddsförordningen.
Regeringen bör meddela verkställighetsföreskrifter om hur en
myndighet ska fatta beslut om och hantera de anmälningar som
görs. Det är lämpligt att i förordning föreskriva att det inom en
myndighet som omfattas av reglerna ska utses en särskild person
som är mottagare av anmälningarna. Mottagaren bör ansvara för
den fortsatta hanteringen av anmälningarna inom myndigheten.
Det innebär att mottagaren ska se till att anmälningarna förtecknas
och diarieförs. Mottagaren bör vidare granska anmälningarna och
vidta de åtgärder som han eller hon bedömer vara lämpliga.
Granskningen bör avse om handeln med finansiella instrument
har en sådan omfattning och inriktning att den ligger i farlig närhet
av vad som kan bedömas vara en otillåten bisyssla eller om den är
olämplig med hänsyn till myndighetens etiska riktlinjer. I så fall
kan ett samtal om detta med den berörda personen eller dennes
närmaste chef vara en lämplig åtgärd. Om granskaren misstänker
att den anmälningsskyldige kan ha gjort sig skyldig till insiderhandel är det lämpligt att anmäla detta till Finansinspektionen.
Sekretessen hindrar inte att en sådan anmälan görs (se 32 kap. 6 a §
offentlighets- och sekretesslagen).
Uppgiften att ta emot anmälningarna ställer krav på goda
kunskaper om både offentlig förvaltning och finansiella instrument
hos den person som utses till mottagare. Att myndighetens ledning
regelmässigt tillhör den grupp som omfattas av anmälningsskyldigheten samtidigt som anmälningarna i regel omfattas av
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sekretess innebär att det också ställs stora krav på integritet hos
mottagaren. För att vidga kretsen av personer som kan komma i
fråga för uppgiften, bör en myndighet kunna utse någon som är
anställd hos en annan myndighet till mottagare, eller anlita en
uppdragstagare för uppgiften. Det bör anges i förordningen att en
myndighet får träffa överenskommelse med en annan myndighet
om att samordna mottagandet av anmälningar.
Om den som är utsedd till mottagare själv omfattas av anmälningsskyldighet, bör mottagarens anmälan göras till myndighetschefen.
4.3.5

Kommuner och landsting

Promemorians förslag: Om det behövs med hänsyn till förekomsten av insiderinformation inom en kommun, får
kommunen besluta att de arbetstagare eller uppdragstagare som
kommunen bestämmer ska vara anmälningsskyldiga för sina
innehav av finansiella instrument. Den anmälningsskyldige ska
anmäla sitt innehav till kommunen och kommunen ska föra en
förteckning över anmälningarna. Detsamma ska gälla landsting.
Bemyndigandet för regeringen att meddela föreskrifter ska
omfatta även kommuner och landsting.
Skälen för promemorians förslag: Som framgår i avsnitt 3.3.2
har kommuner motsvarande befogenhet som regeringen i fråga om
ledamöter och ersättare i kommunala organ samt arbetstagare,
uppdragstagare och andra funktionärer hos kommunen (11 § lagen
om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument). Bestämmelsen omfattar även landsting. Kommuner och
landsting bör även i fortsättningen ha motsvarande befogenheter i
fråga om anmälningsskyldighet för innehav av finansiella instrument som de statliga myndigheter som regeringen beslutar om. I
den nya lagen om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att
anmäla innehav av finansiella instrument bör det anges uttryckligen
att det som anges om kommuner även avser landsting. Anmälningarna bör ske till kommunen respektive landstinget som bör föra en
förteckning över anmälningarna.
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På samma sätt som föreslås i avsnitten 4.3.2–4.3.4 när det gäller
anmälningsskyldigheten inom myndigheter, bör regeringen få
meddela föreskrifter om hur anmälningsskyldigheten ska fullgöras
och vad anmälningsskyldigheten ska omfatta. Regeringen bör också
meddela verkställighetsföreskrifter om hur kommunen eller landstinget ska fatta beslut om och hantera de anmälningar som görs.

4.4

Tillsyn över myndigheternas hantering av
anmälningsskyldigheten

Promemorians förslag: Befogenheten för Finansinspektionen
att begära uppgifter m.m. för övervakningen av att anmälningsskyldigheten följs tas bort.
Promemorians bedömning: Någon särskild tillsyn över
myndigheternas, kommunernas och landstingens hantering av
anmälningsskyldigheten är inte motiverad. Uppföljning av
anmälningsskyldigheten vid statliga myndigheter bör ske inom
ramen för regeringens löpande myndighetsstyrning.
Skälen för promemorians förslag och bedömning: Anmälningsskyldigheten inom myndigheter och kommuner enligt lagen
om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument omfattas av Finansinspektionens tillsyn (11 och 17 §§).
Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument har
Finansinspektionen befogenhet att bl.a. begära in uppgifter för
övervakningen av att lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument följs (6 kap. 1 a §).
Finansinspektionens tillsyn är riskbaserad. Med den utgångspunkten har någon tillsyn över myndigheter och kommuner enligt
lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument inte utförts.
Att Finansinspektionen fick uppgiften att utöva tillsyn hänger
samman med att anmälningsskyldigheten inom myndigheter och
kommuner infördes som en del av insiderlagstiftningen på finansmarknadsområdet. Förslaget i denna promemoria att överföra
bestämmelserna om anmälningsskyldighet inom myndigheter och
kommuner från lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav
av finansiella instrument till en ny, särskild lag innebär att det inte
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längre är motiverat att låta Finansinspektionen utöva tillsyn över
att regelverket följs. Finansinspektionen övervakar dock att
reglerna om insiderhandel m.m., som gäller för var och en, följs (se
avsnitten 3.1.1 och 3.1.2).
Någon särskild tillsyn över tillämpningen av regler som gäller
för offentliga funktionärer finns inte. Uppföljning av myndigheternas hantering i dessa avseenden sker inom ramen för
regeringens löpande myndighetsstyrning. Vidare kan förhållanden
på området komma att granskas av Riksrevisionen, om revisionen
själv beslutar om en sådan granskning. Det finns mot denna
bakgrund inte skäl att föreskriva någon särskild form för tillsyn
över tillämpningen av de nya regler om anmälningsskyldighet för
innehav av finansiella instrument som föreslås i denna promemoria.
När lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument upphävs bör, som en följdändring, befogenheten
för Finansinspektionen att begära in uppgifter för övervakningen
av att lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument följs tas bort. Någon motsvarande befogenhet
enligt den nya lagen om skyldighet för vissa offentliga funktionärer
att anmäla innehav av finansiella instrument föreslås alltså inte.

4.5

Övriga lagändringar

Promemorians förslag: Lagen om anmälningsskyldighet för
vissa innehav av finansiella instrument upphävs. Bestämmelserna
i den lagen om anmälningsskyldighet för arbetstagare och
uppdragstagare i värdepappersinstitut och börser överförs till
lagen om värdepappersmarknaden. Följdändringar görs i
offentlighets- och sekretesslagen.
Skälen för promemorians förslag: Som anförs i avsnitt 4.2
innehåller lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av
finansiella instrument sedan den 1 februari 2017 endast ett fåtal
bestämmelser. Vid den tidpunkten trädde den nya regleringen på
marknadsmissbruksområdet i kraft, och ett antal bestämmelser i
nämnda lag upphävdes. Om bestämmelserna i lagen om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument
som avser offentliga funktionärer förs över till en ny lag, återstår

55

Ett nytt regelverk

Ds 2017:21

endast bestämmelserna som avser anställda och uppdragstagare i
värdepappersinstitut och börser. Dessa bestämmelser bör lämpligen
föras över till lagen om värdepappersmarknaden. Lagen om värdepappersmarknaden innehåller bestämmelser om bl.a. den verksamhet som drivs av värdepappersinstitut och börser. I första
kapitlet i den lagen finns bestämmelser om tystnadsplikt som även
gäller anställda. Bestämmelserna om anmälningsskyldighet bör
införas i anslutning till de bestämmelserna. Lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument kan därmed
upphävas.
När anmälningsskyldigheten infördes 1991 övervägdes behovet
av sekretess (prop. 1990/91:42 s. 48 f.). Det konstaterades då att en
total offentlighet av de offentliga funktionärernas innehav av
finansiella instrument skulle innebära ett allvarligt ingrepp i den
personliga integriteten. Något behov som motiverade ett sådant
ingrepp ansågs inte föreligga. Det finns inte skäl att nu göra någon
annan bedömning. Sekretessbestämmelsen (32 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen) bör dock justeras med anledning av att
bestämmelserna om anmälningsskyldighet kommer att finnas i en
ny lag.

4.6

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Promemorians förslag: Lagen om skyldighet för vissa offentliga
funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument ska
träda i kraft den 1 juli 2018. Lagen om anmälningsskyldighet för
vissa innehav av finansiella instrument ska upphävas vid samma
tidpunkt. Äldre bestämmelser om sekretess ska gälla för
uppgifter som har lämnats före ikraftträdandet.
Skälen för promemorians förslag: De nya reglerna bör träda
i kraft så snart som möjligt med hänsyn till den tid som krävs för
beredningen av förslaget. De föreslagna författningsändringarna
bör träda i kraft den 1 juli 2018. Lagen om anmälningsskyldighet
för vissa innehav av finansiella instrument bör upphöra att gälla vid
samma tidpunkt.
Några särskilda övergångsbestämmelser när det gäller anmälningsskyldigheten är inte nödvändiga. Det bör dock införas en
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övergångsbestämmelse till den föreslagna ändringen i offentlighetsoch sekretesslagen för att säkerställa att sekretessen även i fortsättningen gäller för uppgifter som har lämnats före ikraftträdandet
(avsnitt 4.5).
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5

Förslagens konsekvenser

Förslagen i denna promemoria innebär att det nuvarande
regelverket om vissa offentliga funktionärers skyldighet att anmäla
innehav av finansiella instrument moderniseras och förtydligas.
Genom förslaget att regeringen ska få meddela föreskrifter ökar
möjligheterna att smidigt anpassa regelverket till ändrade förhållanden på finansmarknaderna och den statliga myndighetsstyrningen.
Möjligheterna ökar att begränsa anmälningsskyldigheten för de
offentliga funktionärer som inte ingår i en myndighets ledning.
Antalet personer som omfattas av anmälningsskyldigheten kommer
sannolikt att minska, vilket innebär att integritetsintrånget
minskar. Samtidigt införs regler som i några fall innebär att
anmälningsskyldigheten ökar i omfattning. Sammantagna kan
förslagen förväntas innebära att syftet med regelverket kan uppnås
med mindre administrativ börda för berörda myndigheter och
anmälningsskyldiga.
Förslagen har inga statsfinansiella konsekvenser.
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6.1

Förslaget till lag om skyldighet för vissa
offentliga funktionärer att anmäla innehav av
finansiella instrument

1§
I paragrafen anges lagens tillämpningsområde. Lagen innehåller
bestämmelser om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att
anmäla innehav av finansiella instrument. Sådana bestämmelser
finns i dag i lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av
finansiella instrument, som föreslås bli upphävd (se avsnitten 4.2
och 4.6).
Med offentliga funktionärer avses arbetstagare och uppdragstagare inom staten och kommunerna. Med uppdragstagare avses
t.ex. valda ledamöter och ersättare i statliga och kommunala organ,
utsedda ledamöter i statliga myndigheters styrelser och nämnder
samt utsedda ledamöter, sakkunniga och experter i statliga
kommittéer.
I andra stycket anges att lagen inte gäller för myndigheter under
riksdagen och inte heller för de allmänna pensionsfonderna. När
det gäller Riksbanken och Riksrevisionen finns i stället bestämmelser i lagen om Sveriges riksbank respektive lagen med instruktion
för Riksrevisionen. När det gäller AP-fonderna finns bestämmelser
om anmälningsskyldighet i lagen om allmänna pensionsfonder
(AP-fonder) och lagen om Sjätte AP-fonden.
Av tredje stycket följer att även landsting omfattas av det som
anges om kommuner.
Övervägandena finns i avsnitt 4.2.
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2§
Paragrafen innehåller definitioner som har betydelse för tillämpningen av lagen. Med finansiellt instrument avses detsamma som i
lagen om värdepappersmarknaden. Med insiderinformation avses
detsamma som i regleringen på marknadsmissbruksområdet (se
avsnitt 3.1.1).
Övervägandena finns i avsnitten 4.3.1 och 4.3.2.
3§
Paragrafen innehåller den grundläggande bestämmelsen om
anmälningsskyldighet vid de myndigheter som regeringen
bestämmer ska omfattas av lagen. I sak motsvarar paragrafen delar
av 11 § första stycket lagen om anmälningsskyldighet för vissa
innehav av finansiella instrument.
Första stycket innebär att de som ingår i en myndighets ledning
ska omfattas av anmälningsskyldighet om det behövs med hänsyn
till förekomsten av insiderinformation inom myndigheten. Enligt
andra stycket får regeringen besluta genom föreskrifter eller
förvaltningsbeslut vilka myndigheter som ska omfattas av
bestämmelsen. Regeringens beslut fattas mot bakgrund av förekomsten av insiderinformation inom en myndighet. Insiderinformation kan finnas tillgänglig inom en myndighet vars verksamhet exempelvis består av tillståndsgivning eller offentlig upphandling. Vid vissa myndigheter kan det finnas information om
omständigheter som kan påverka marknadsläget i stort, såsom
innehållet i ännu inte publicerad ekonomisk statistik, kommande
beslut som påverkar ränteläget eller planerade skatteändringar
(jfr prop. 1990/91:42 s. 46).
Anmälningsskyldigheten omfattar myndighetens ledning, dvs.
samtliga styrelseledamöter i styrelsemyndigheter, samtliga nämndledamöter i nämndmyndigheter och myndighetschefen i enrådighetsmyndigheter (jfr 2 § myndighetsförordningen).
Om regeringen har beslutat att en myndighets ledning omfattas
av anmälningsskyldighet, ska myndigheten enligt tredje stycket
besluta att även andra arbetstagare och uppdragstagare vid
myndigheten ska omfattas av anmälningsskyldigheten om det
behövs med hänsyn till deras tillgång till insiderinformation.
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Syftet med anmälningsskyldigheten är i första hand att den ska
bidra till att upprätthålla förtroendet för myndigheten och de
berörda funktionärerna. Det bör därför i första hand övervägas om
beslutsfattare inom myndigheten bör vara anmälningsskyldiga. Om
det vid myndigheten finns arbetstagare, utöver myndighetschefen,
som är utsedda av regeringen, bör dessa normalt omfattas av
anmälningsskyldighet även om de har begränsad tillgång till
insiderinformation. Arbetstagare och uppdragstagare som inte har
beslutsfattande ställning bör omfattas av anmälningsskyldighet
endast om det finns särskilda skäl för det, t.ex. mot bakgrund av att
det är fråga om särskilt känslig information eller en verksamhet där
förtroendet för de anställdas integritet och opartiskhet är särskilt
viktig.
För Regeringskansliet gäller i stället 5 §.
Övervägandena finns i avsnitt 4.3.1.
4§
Paragrafen innehåller bestämmelser om anmälningsskyldighet inom
kommuner. Paragrafen motsvarar i sak 11 § andra stycket lagen om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.
Med kommun avses även landsting (se 1 § tredje stycket).
Befogenheten motsvarar den befogenhet som regeringen har enligt
3 § (se författningskommentaren till den bestämmelsen).
Övervägandena finns i avsnitt 4.3.5.
5§
Paragrafen innehåller bestämmelser om anmälningsskyldighet för
statsråd och om anmälningsskyldighet för anställda och uppdragstagare i Regeringskansliet.
Enligt första stycket är statsråden anmälningsskyldiga för sina
innehav av finansiella instrument. Statsrådens anmälningsskyldighet följer därmed, till skillnad från nuvarande reglering, av lag.
Av andra stycket följer, genom hänvisningen till 7 §, att ett
statsråd ska anmäla sitt innehav av finansiella instrument till
Regeringskansliet.
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Av tredje stycket följer att Regeringskansliet ska besluta om
anmälningsskyldighet för anställda och uppdragstagare vid
myndigheten, om det behövs med hänsyn till deras tillgång till
insiderinformation (jfr 3 § tredje stycket och författningskommentaren till den bestämmelsen).
Övervägandena finns i avsnitt 4.3.1.
6§
Paragrafen innehåller bestämmelser om anmälningsskyldighet för
finansiella instrument som den anmälningsskyldige indirekt
förfogar över.
Paragrafen innebär att anmälningsskyldigheten enligt 3–5 §§ i
vissa fall omfattar finansiella instrument som den anmälningsskyldige indirekt förfogar över. Det gäller under förutsättning att
regeringen har meddelat föreskrifter om det med stöd av
bemyndigandet i 8 § 1.
Övervägandena finns i avsnitt 4.3.2.
7§
Paragrafen reglerar hur anmälningsskyldigheten ska fullgöras.
Första stycket första meningen motsvarar i sak 11 § tredje
stycket lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av
finansiella instrument. Av andra meningen följer att anmälningsskyldigheten även omfattar uppgift om att den anmälningsskyldige
inte innehar några finansiella instrument.
Andra stycket motsvarar i sak delar av 11 § första stycket lagen
om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument.
Regeringen kan meddela verkställighetsföreskrifter om hur
anmälningsskyldigheten ska fullgöras och hur en myndighet eller
en kommun ska hantera anmälningarna (se 8 § andra stycket).
Övervägandena finns i avsnitt 4.3.5.
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8§
Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen att meddela
föreskrifter och en upplysningsbestämmelse.
De föreskrifter som beslutas med stöd av paragrafen får avse
både myndigheter och kommuner (inklusive landsting).
Övervägandena finns i avsnitten 4.3.2–4.3.5.

6.2

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:980)
om handel med finansiella instrument

6 kap. 1 a §
Paragrafen innehåller bestämmelser om Finansinspektionens rätt
att hämta in bl.a. de uppgifter eller handlingar som behövs för
inspektionens övervakning av att bestämmelserna i angivna
författningar och angiven EU-förordning följs.
Ändringen i första stycket innebär att hänvisningen till lagen om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument tas
bort, eftersom den lagen upphävs.
Övervägandena finns i avsnitt 4.4.

6.3

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden

1 kap.
15 §
Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om skyldighet för
vissa anställda och uppdragstagare i ett värdepappersinstitut eller en
börs att till arbetsgivaren anmäla innehav av finansiella instrument.
Den motsvarar i sak 12 § lagen om anmälningsskyldighet för vissa
innehav av finansiella instrument (se prop. 1999/2000:109 s. 73–
76).
Uttrycket ”icke offentliggjord information om förhållanden
som kan påverka kursen på finansiella instrument” byts ut mot
”insiderinformation”, för att bättre stämma överens med den nya
regleringen om marknadsmissbruk i svenska författningar och i
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direkt tillämpliga EU-rättsakter (prop. 2016/17:22). Av artikel
7.1 d i Europaparlaments och rådets förordning (EU) nr 596/2014
av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) framgår att t.ex. information om ännu inte genomförda handelsorder avseende finansiella instrument kan utgöra
insiderinformation.
Liksom enligt nuvarande bestämmelser i lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument omfattas inte
bara anställda i svenska värdepappersinstitut utan även de utländska
företag som driver värdepappersrörelse från filial här i landet (prop.
1999/2000:109 s. 73). Det följer av definitionen av värdepappersinstitut i 5 § 27.
Övervägandena finns i avsnitt 4.5.
16 §
Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om förteckningar
av sådana anmälningar som görs enligt 15 §. Den motsvarar 13 §
första stycket lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av
finansiella instrument (se prop. 1999/2000:109 s. 73–76).
Övervägandena finns i avsnitt 4.5.
17 §
Paragrafen, som är ny, innehåller bemyndiganden i anslutning till
15 och 16 §§. Den motsvarar i sak 14 § lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.
Övervägandena finns i avsnitt 4.5.

6.4

Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)

30 kap. 6 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om sekretess för uppgift om en
enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden som finns hos
Finansinspektionen till följd av inspektionens övervakning enligt
uppräknade lagar.
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I första stycket tas punkten 3 bort eftersom lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument upphävs.
32 kap. 6 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om sekretess för uppgift om
innehav av finansiella instrument som har lämnats till en myndighet
till följd av anmälningsskyldighet enligt uppräknade lagar.
Ändringen i första stycket görs som en följd av att lagen om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument
upphävs och bestämmelsen i 11 § den lagen, som reglerar
anmälningsskyldighet för offentliga funktionärer vid myndigheter
och kommuner, ersätts av den nya lagen om skyldighet för vissa
offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella
instrument.
Övervägandena finns i avsnitt 4.5.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Punkten 1 anger när lagen träder i kraft.
Av punkten 2 följer att den äldre lydelsen av 30 kap. 6 § och
32 kap. 6 § gäller för uppgifter som har lämnats före den 1 juli
2018.
Övervägandena finns i avsnitt 4.6.
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Myndigheter som ska föra en
förteckning över innehav av finansiella
instrument

Regeringen beslutade den 25 juni 2015 att följande myndigheter ska
föra en företeckning enligt 11 § (2000:1087) lagen om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument
(dnr Fi2015/03496/V).
Ekobrottsmyndigheten
Polismyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kustbevakningen
Statens haverikommission
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Inspektionen för strategiska produkter
Kommerskollegium
Exportkreditnämnden
Försvarsmakten
Försvarets materielverk
Försvarsexportmyndigheten (myndigheten har upphört)
Totalförsvarets forskningsinstitut
Läkemedelsverket
Folkhälsomyndigheten
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Pensionsmyndigheten
Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut (myndigheten
har upphört)
Riksgäldskontoret
Finansinspektionen
Ekonomistyrningsverket
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Skatteverket
Konjunkturinstitutet
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Strålsäkerhetsmyndigheten
Affärsverket svenska kraftnät
Statens energimyndighet
Energimarknadsinspektionen
Post- och telestyrelsen
Trafikverket
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Transportstyrelsen
Konkurrensverket
Sveriges geologiska undersökning
Patent- och registreringsverket
Bolagsverket
Verket för innovationssystem
Tillväxtverket
Statens jordbruksverk
Myndigheten för press, radio och tv
Arbetsförmedlingen
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Kronologisk förteckning

1. Elektronisk övervakning
av kontaktförbud. Ju.
2. Åldersdifferentierat underhållsstöd
och höjt grundavdrag för
bidragsskyldiga föräldrar. S.
3. Genomförande av ICT-direktivet. Ju.
4. Sjukpenning i avvaktan på slutligt
beslut. S.
5. Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. N.
6. Förslag till lag om ersättning
till personer som har fått ändrad
könstillhörighet fastställd i vissa fall. S.
7. Kommunikation för vår gemensamma
säkerhet. Uppdrag om en utvecklad
och säker kommunikationslösning
för aktörer inom allmän ordning,
säkerhet, hälsa och försvar. Ju.
8. Kultursamverkan för ett Sverige
som håller ihop. Framtida inriktning
och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellen. Ku.
9. Förstärkt rehabilitering för återgång
i arbete. S.
10. ILO:s konvention om anständiga
arbetsvillkor för hushållsarbetare. A.
11. Ändrade regler om retroaktivitet
avseende efterlevandestöd. S.
12. Om förenklat beslutsfattande och
särskilda boendeformer för äldre. S.
13. Skadeståndets bestämmande
vid finansiell rådgivning. Fi.
14. Vissa ändringar i läkemedelslagen. S.
15. Ökat konsulärt skydd för
unionsmedborgare och deras
familjemedlemmar. Genomförande av
direktiv (EU) 2015/637. UD.
16. Arbetsplatsinspektioner och höjd
särskild avgift. Ju.
17. En ny lag om försäkringsdistribution.
Fi.
18. Karensavdrag – en mer rättvis
självrisk. S.

19. Anpassningar av de fastighetsrättsliga,
associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen.
Ju.
20. Regionalt utvecklingsansvar
i Stockholms, Kalmar och Blekinge
län. Fi.
21. Skyldighet för vissa offentliga
funktionärer att anmäla innehav av
finansiella instrument. Fi.
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Arbetsmarknadsdepartementet

Socialdepartementet

ILO:s konvention om anständiga
arbetsvillkor för hushållsarbetare. [10]

Åldersdifferentierat underhållsstöd och
höjt grundavdrag för bidragsskyldiga
föräldrar. [2]

Finansdepartementet

Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut. [4]

Skadeståndets bestämmande vid finansiell
rådgivning. [13]

Förslag till lag om ersättning till personer
som har fått ändrad könstillhörighet
fastställd i vissa fall. [6]

En ny lag om försäkringsdistribution. [17]
Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms,
Kalmar och Blekinge län. [20]
Skyldighet för vissa offentliga
funktionärer att anmäla innehav av
finansiella instrument. [21]
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och säker kommunikationslösning
för aktörer inom allmän ordning,
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Regionstyrelsen

Naturvårdsverkets förstudie inför ett eventuellt
nationalparksbildande i Bästeträskområdet
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsens arbetsutskott finner att ”Förstudie nationalpark Bästeträsk” i
huvudsak besvarar de frågor som angavs i direktivet. Regionstyrelsens
representant i styrgruppen uppdras förmedla arbetsutskottets detaljsynpunkter på
utkastet.

Sammanfattning

Förstudie nationalpark Bästeträsk har genomförts av Naturvårdsverket, Havs- och
vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland. Syftet med
förstudien har varit att ge Naturvårdsverket underlag för att kunna ta ställning till om
ett projekt för bildande av en nationalpark kan startas. Länsstyrelsen har varit
utförare av arbetet med förstudien på uppdrag av Naturvårdsverket.
Förstudien har kartlagt vad de som bor, verkar i och/eller har intresse av området
tycker om en eventuell nationalpark. Vidare har förstudien kartlagt hur området
används idag samt vilka utmaningar och möjligheter som finns i området och som
behöver hanteras i en eventuell fortsatt nationalparksprocess.
Resultatet visade bland annat att en klar majoritet, 90 procent, av de 165 intervjuade
personerna/företrädarna var positiva till bildandet av en nationalpark.
Regionstyrelseförvaltningen har studerat utkastet till förstudierapport och kan
konstatera att samtliga de fem övergripande mål som förstudien skulle besvara har
berörts i rapporten, om än i varierande grad.
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Ärendebeskrivning

Naturvårdsverket har uppdraget att skydda skog, mark och vatten från exploatering i
syfte att trygga naturens mångfald i Sverige. För detta ändamål finns en rad
skyddsformer, där nationalpark är den högsta skyddsnivån och tillika den
internationellt mest välkända. Sveriges nationalparker ska
•

var för sig och tillsammans väl representera utbredda eller unika svenska
landskapstyper i ett system över landet,

•

omfatta hela landskapsavsnitt på normalt minst 1 000 hektar,

•

till sin kärna och huvuddel vara natur med ursprunglig karaktär,

•

vara storslagna eller särpräglade i sitt slag, vara intressanta som sevärdheter
och ha höga naturvärden samt

•

kunna skyddas effektivt och samtidigt utnyttjas för forskning, friluftsliv och
turism.

Lagrum för att utse nationalparker finns i form av miljöbalkens sjunde kapitel och
nationalparksförordningen. I en nationalpark äger staten marken.
Gotlands län har sedan tidigare en nationalpark, Gotska Sandön. Området kring
Bästeträsk på norra Gotland är – även i ett europeiskt perspektiv – ett unikt område
med mycket höga naturvärden. Området har de kvaliteter som krävs för att kunna
utses till nationalpark och har funnits med i den svenska nationalparksplanen sedan
2007. Området finns för närvarande med i Naturvårdsverkets genomförandeplan för
vilka nationalparker verket avser att arbeta med de närmaste fem åren. Huvuddelen
av området ingår i eller är av regeringen föreslaget till det europeiska nätverket
Natura 2000.
En process för att bilda en nationalpark utgörs av fyra steg, som i varierande grad
innehåller ett antal delmoment.
1. Förstudie
2. Förberedelse inför att bilda nationalpark
3. Beslut om nationalpark
4. Invigning
Därefter vidtar skötsel som följer en framtagen skötselplan.
Naturvårdsverket framhåller att information och dialog med lokala aktörer ska löpa
som en röd tråd genom hela arbetet. Delaktighet gör att en nationalpark får en bättre
utformning. Även när det gäller förvaltning finns exempel, inte minst internationellt,
på att den blir bättre med lokal förankring, vilket i sin tur gör att acceptansen för
regleringar och inskränkningar i nyttjanderätt etc. då blir högre.
Formellt sett är det riksdagen som beslutar att en nationalparks får bildas, medan det
är regeringen som beslutar om syfte, avgränsning och förordning för parken.
Historiskt har ingen nationalpark i Sverige bildats på en plats där den berörda
kommunen varit emot en nationalpark.
Som framgår av ovan, är ”förstudie” den första fasen i Naturvårdsverkets process för
att bilda en nationalpark. Det är viktigt att understryka att denna fas rymmer både
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diskussioner mellan berörd kommun och länsstyrelse, en första kartläggning av vad
lokalbefolkning, företag och organisationer tycker om en nationalpark i området samt
exempelvis kommunikation med allmänheten. Fasen ska tillräckligt underlag för att
Naturvårdsverket ska kunna fatta beslut om att starta en process för att bilda
nationalpark, dvs. gå in i fas två, förberedelsefasen, ovan.
Det första steget i en eventuell process för att bilda en nationalpark i
Bästeträskområdet inleddes i mars 2016 genom diskussioner på ledningsnivå mellan
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland. I juni samma år
informerades allmänheten via media om att en förstudie skulle tas fram och i oktober
startade själva arbetet.
Syftet med förstudien har varit att
•

identifiera vilka möjligheter och utmaningar Naturvårdsverket behöver
beakta för att kunna planera en genomförandeprocess inför bildande av en
eventuell nationalpark.

•

ta reda på vilka intressen som finns i området så att en eventuell
genomförandeprocess kan planeras.

•

ge ett underlag så att Naturvårdsverket kan fatta beslut om den fortsatta
processen med att skydda naturvärdena i området.

Länsstyrelsen har varit utförare av arbetet med förstudien på uppdrag av
Naturvårdsverket. Arbetet har följt Naturvårdsverkets modell för projektarbete.
Även Havs- och vattenmyndigheten har deltagit aktivt i arbetet. Samtliga fyra
myndigheter har varit representerade i både styr- och arbetsgrupp. Region Gotland
har haft politisk representation från regionstyrelsen i styrgruppen och
tjänstemannarepresentation i arbetsgruppen.
När det gäller de rent redaktionella bidragen till förstudiens text har Region Gotlands
tjänstemän producerat texter om regionalt tillväxtarbete, betydelsen av Bästeträsk
som råvattentäkt, vattenskyddsområdet, forskningsstationen Ar och
markanvisningstävlingen för kvarnbyggnaden på samma fastighet.
Arbetet med förstudien avslutades i juli 2017. Redan under tidig höst 2017 är det
planerat att Naturvårdsverket ska fatta beslut om hur en eventuell fortsatt
nationalparksprocess kan komma att se ut.
Tidigare ärenden och andra processer som rör förstudieområdet
Olika delar av Bästeträskområdet (här liktydigt med det förstudieområde som
beskrivs på s. 18–19 i förstudien) har under lång tid varit föremål för många
ställningstaganden och rättsliga prövningar. I stort sett alla dessa har mer eller mindre
haft koppling till områdets naturresurser och/eller naturvärden; kalken, vattnet,
naturvärdena. Region Gotland har beretts tillfälle att yttra sig i många fall, exempelvis
kring Länsstyrelsens uppdrag 2014 att identifiera och föreslå Naturvårdsverket nya
Natura 2000-områden på Gotland (RS 2015/39).
Region Gotland är genom ägandet av forskningsstationen vid Ar i Fleringe
markägare i området. Vid en eventuell nationalparksbildning kommer bebyggda
fastigheter inte att ingå i nationalparken.
Region Gotland fick 2009 vattendom på att utnyttja Bästeträsk som råvattentäkt för
dels allmän vattenförsörjning, dels för att förse forskningsstationen vid Ar med
vatten. Sjön förser idag Fårösund och Bungenäs med vatten via ett nybyggt
3 (6)

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/664

vattenverk. Bästeträsk har en äldre form av vattenskydd som tillkom 1973. Tekniska
nämnden har ansökt om att få bilda ett nytt vattenskyddsområde med moderna
föreskrifter anpassade till dagens lagstiftning. Arbetet är långt framskridet.
Centralt under senare år har varit mark- och miljödomstolarnas prövning av nya
täkttillstånd samt förnyelse/utökning av befintliga täkttillstånd för kalkindustrin i
området. Region Gotland har yttrat sig i många av dessa ärenden, exempelvis kring
företaget Nordkalks planerade täkt vid Bunge Ducker 1:64, ett ärende som startade
2007 och fortfarande inte är avgjort.
En rättsprövning har också gjorts huruvida det var rätt av regeringen att i augusti
2015 fatta beslut att föreslå EU-kommissionen nya områden för bevarande av
livsmiljöer samt vilda djur och växter för att på så sätt uppfylla EU:s art- och
habitatdirektivet. Högsta Förvaltningsdomstolen fann i juni 2017 att regeringen
rättsligen handlat rätt och att beslutet ska stå fast (mål 6337-15).
Bedömning

Av minnesanteckningarna från det möte den 30 juni 2017 mellan Naturvårdsverket,
Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland
framgår att parterna diskuterade och enades om bland annat följande:
”Regionstyrelse har möte i AU den 15 augusti och diskuterar förstudierapporten.
Tommy Gardell tar Regionens synpunkter till styrgruppen för förstudien till den 18
augusti.”
”Styrgruppen för förstudien diskuterar respektive organisationens synpunkter,
förankrar eventuella förändringsförslag inom respektive organisation och återkopplar
till projektgruppen så att det finns en slutlig version av rapporten för samtliga fyra
organisationer att ställa sig bakom den 30 augusti.”
Naturvårdsverkets representant i styrgruppen gjorde sedan ett förslag på
förtydligande i minnesanteckningarna: ”Det som organisationerna behöver ta
ställning till är om förstudierapporten har svarat på de frågor som angavs i direktivet
(övergripande mål på sidan 9 i utkastet som delades ut på mötet) och om svaren
beskrivs tillräckligt tydligt.”
Dessa övergripande mål var
1. Kartläggning av hur området används idag
2. Kartläggning av inställningen hos lokalbefolkning, företag och organisationer
till en nationalpark i området.
3. Kartläggning av vilka utmaningar som finns i området och som behöver
hanteras i en eventuell fortsatt nationalparksprocess.
4. Kartläggning av vilka möjligheter som redan nu kan identifieras i området för
att bygga vidare på vid ett eventuellt beslut om nationalpark.
5. Kartläggning av vilka aktörer som har intressen i området.
Regionstyrelseförvaltningen har studerat utkastet till förstudierapport (daterad 30 juni
2017) och kan konstatera att samtliga fem övergripande mål berörs i rapporten, om
än i varierande grad.
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Mål nummer två, kartläggningen av inställningen till nationalpark, framgår tydligt av
rapporten. Av de 165 personer (juridiska personer inkluderade) rapportförfattarna
varit i kontakt med är 149 personer, eller 90 procent, positiva till en nationalpark i
området och fem personer negativa. Elva personer har inte berört frågan, förhållit sig
neutrala eller är på gång att avyttra sin fastighet. Markägarna som deltagit i
intervjuerna representerar ett ägande av 87 procent av marken inom
förstudieområdet.
Kalkbolagen som deltog samt Försvarsmakten var inte emot naturskyddsåtgärder
eller en nationalpark på Gotland, utan förespråkade en samexistens mellan naturvård
och annan verksamhet.
Som rapporten konstaterar (s.72) redovisas ”mångfalden av synpunkter och inte hur
många som har samma synpunkt”. Eftersom arbetsmetodiken för kartläggningen i
första hand varit intervjuer är kvantifieringar svåra att göra. Det kanske är en
nödvändighet när det gäller att på kort tid sammanställa synpunkter från 165
intervjuade personer/företrädare, men som mottagare är det svårt att bilda sig en
uppfattning om exempelvis hur vanlig en synpunkt är.
Det går att argumentera för att speciellt området ”utmaningar” är något för grunt
beskrivet. Å andra sidan fanns i Naturvårdsverkets direktiv en tydlig instruktion om
att förstudien inte skulle ge svar på hur eventuella risker beaktas och målkonflikter
ska lösas.
Likaså hade direktivet en tydlig avgränsning i form av att förstudien inte ska visa hur
en blivande nationalpark kan bidra till regional utveckling och ökad sysselsättning i
området.
Skälet var att dessa frågeställningar är exempel på frågor som kommer att bearbetas
senare, under en eventuellt fortsatt genomförandeprocess. Hur och när, kommer att
planeras utifrån resultaten från förstudien.
Målkonflikten kring ny och i några fall utvidgad kalkbrytning i området kontra
bevarande av naturvärden är dessutom föremål för juridiska prövningar och därför
inte närmare behandlat än det som förts fram i intervjuerna.
Regionstyrelseförvaltningen har argumenterat för att en relativt sett lång generell text
kring den regionala tillväxtpolitiken finns med som bilaga och att även en text kring
Bästeträsks betydelse för norra Gotlands vattenförsörjning gavs utrymme i
förstudien.
Sammanfattningsvis gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att
förstudierapporten uppfyller de övergripande mål som återgavs ovan.
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Beslutsunderlag

RS 2016/664. Naturvårdsverkets förstudie inför ett eventuellt nationalparksbildande i
Bästeträskområdet. Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-07 med
bilagor.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Bilagor
1.

Förstudie nationalpark Bästeträsk. Naturvårdsverket rapport. Utkast 2017-06-30

2.

Regionalt tillväxtarbete. Bilaga till förstudien ovan.

3.

Beställning. Förstudie om bildande av nationalpark Bästeträsk. Naturvårdsverket ärendenr
NV-04905-16, 2016-11-25

4.

Projektplan. Förstudie nationalpark Bästeträsk (Dnr 511-3378-16). Länsstyrelsen på
Gotland, 2017-02-22
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NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 0000
Förstudie nationalpark Bästeträsk

Förord
För oss är det av central betydelse att få ta del av de frågor och funderingar som en
eventuell nationalpark på norra Gotland kan ge upphov till. Vi har valt att genomföra
en förstudie för att ta reda på hur de som bor och verkar i området ser på möjligheter
och utmaningar med en eventuell ny nationalpark. I juni 2016 beslutade Region
Gotland, Havs-och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och
Naturvårdsverket att gemensamt påbörja denna förstudie om en ny nationalpark på
norra Gotland.
Norra Gotland har unika naturvärden ur ett internationellt perspektiv. Att området
finns med i nationalparksplanen är därför närmast självklart. Förstudien bekräftar
bland annat bilden av området som unikt men också att det finns ett starkt stöd hos
människor som bor och verkar i området för att bevara naturvärdena i området. Det
finns även en stark önskan att kunna fortsätta nyttja området för friluftsliv och att
utveckla friluftslivet. Andra intressen som lyfts fram är möjligheten till både småoch storskalig kalkbrytning samt jakt och fiske. En nationalpark på norra Gotland är
något nästan alla tillfrågade är positiva till. Skälen till detta är mångskiftande. Två
skäl som många lyfter fram är att en nationalpark skulle ge bättre möjligheter att
utveckla en hållbar besöksnäring och att långsiktigt skydda vattentillgångarna på
norra Gotland.
Den förstudie som nu är färdigställd, ett år efter det att vi tillsammans beslutade om
att påbörja den, kommer att vara ett bra underlag för ett beslut om hur vi ska gå
vidare i processen med att skydda naturvärdena och utveckla friluftslivet i området.
Stockholm och Visby xx xx 2017
Björn Sjöberg, avdelningschef

Havs- och vattenmyndigheten
Peter Molin, länsråd

Länsstyrelsen i Gotlands län
Claes Svedlindh, avdelningschef

Naturvårdsverket
Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande
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Sammanfattning
Förstudie nationalpark Bästeträsk har genomförts av Havs- och vattenmyndigheten,
Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsverket och Region Gotland. Syftet med förstudien är
att ge ett underlag för att kunna ta ställning till om ett projekt för bildande av en nationalpark
kan startas. Länsstyrelsen har varit utförare av arbetet med förstudien på uppdrag av
Naturvårdsverket.
Förstudien har kartlagt vad de som bor och verkar i och har intresse av området tycker om en
eventuell nationalpark. Det är markägarnas synpunkter om området tillsammans med
föreningarnas och andra intressenters inspel som utgör underlaget till rapporten.
Länsstyrelsen har bland annat bjudit in till samtal och organiserat fältvandringar. I mötena
med markägare och intressenter har länsstyrelsen fått ta del av hur människor använder
området och vad de ser för möjligheter och utmaningar med en eventuell nationalpark.
Värdet av lokal förankring för att bygga förtroende har blivit tydlig.
Av de 165 personer vi pratat med är 149 personer positiva till en nationalpark i området och
fem personer vill inte att en nationalpark bildas. Elva personer har inte berört frågan,
förhållit sig neutrala eller är på gång att avyttra sin fastighet. De två kalkbolagen och
Försvarsmakten är inte emot naturskyddsåtgärder eller en nationalpark på Gotland och
förespråkar en samexistens mellan naturvård och annan verksamhet.
Synpunkter om vattnet finns med i de flesta samtal. De vi talat med är oroliga för att vattnet
ska ta slut eller förstöras. En återkommande synpunkt berör betet; det är viktigt att det finns
betesdjur i området och flertalet ser igenväxning som en utmaning. Alla nyttjar området för
rekreation och de nämner nätet av de små grusvägarna som en stor tillgång för området. De
vi träffat berättar om sina naturupplevelser, att de uppskattar områdets karaktär, avskildhet
och naturvärden. De ser möjligheter med en nationalpark för att utveckla en hållbar
besöksnäring och ett ökat friluftsliv. Oro för att förvaltningen och skötseln av området inte
genomförs på ett tillräckligt bra sätt för att bevara naturvärdena för framtiden finns också
med i samtalen.
Förstudien omfattar ett stort, relativt opåverkat område med flera sällsynta naturtyper som är
sammanlänkade i ett funktionellt ekosystem. . Här ligger Bästeträsk, Gotlands största sjö,
omgiven av små och näringsfattiga sjöar och myrar. Områdets stora och opåverkade
mosaiker med alvarmarker, kalkhällar, tallskogar, agmyrar och vätar är unika. Området hyser
en rik biologisk mångfald och utgör lokal många rödlistade arter.
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Uppdraget
Organisation
Fyra organisationer i samverkan
Förstudie nationalpark Bästeträsk är ett samarbete mellan de fyra organisationerna Havs- och
vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsverket och Region Gotland.
Samarbetet började med ett gemensamt pressmeddelande och en fältvandring sommaren
2016. Nu startar förstudien om en nationalpark i Bästeträsk på Gotland. Bästeträsk är ett
unikt område med höga naturvärden. Nu ska Naturvårdsverket, Havs- och
vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland se hur området kan skyddas
som nationalpark. Det inledande arbetet startar genom dialog med de som bor i, verkar i
eller har intresse av området. Pressmeddelande, 2016-06-22
Länsstyrelsen har varit utförare av arbetet med förstudien på uppdrag av Naturvårdsverket.
Organisationerna har haft 18 gemensamma projektgruppsmöten och tre styrgruppsmöten.
I styrgruppen har ingått en representant från varje organisation.
Projektgruppsmedlemmar har varit Länsstyrelsens båda projektledare samt kommunikatör,
Naturvårdsverkets projektledare och en person från vardera Havs- och vattenmyndigheten
och Region Gotland. Inom organisationerna har det interna arbetet pågått i arbetsgrupper.
Arbetsgrupperna har bildat interna referensnätverk. Alla som deltagit från de fyra
organisationerna återfinns i Kontaktlistan.
Organisationen har följt Naturvårdsverkets nya arbetsmodell för projektarbete.
Projektgruppen har arbetat med styrdokumenten Beställning från Naturvårdsverket samt
Projektplan, Kommunikationsplan, Tidplan och Kontaktlista framtagna av Länsstyrelsen.
Arbetet med förstudien avslutades i juli 2017. Under hösten 2017 planerar Naturvårdsverket
att fatta beslut om hur en eventuell fortsatt process kan komma att se ut.
Länsstyrelsens uppdrag att genomföra förstudien
Länsstyrelsens projektledare, Karolina Johansson och Jenny Lundahl, har tillsammans lett
den operativa delen av arbetet med förstudien. Länsstyrelsens kommunikatörer har arbetat
med att göra projektet synligt för våra målgrupper enligt Kommunikationsplanen.
Länsstyrelsen har tagit fram dokumenten Projektplan och Kommunikationsplan som sedan
beslutats av styrgruppen. Länsstyrelsen har lett och protokollfört projektgruppens möten.

Open Standards for the Practice of Conservation
Att använda metoden Open Standards ingick i vårt uppdrag. Vi har genomfört två
workshops under sammanlagt sju dagar då medlemmar i projektgruppen arbetat tillsammans.
Vi har med hjälp av metoden systematiserat och strukturerat vårt material.
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Arbete med Open Standards. Foto Anna Redmalm.

Samarbeten
Vi har haft ett samarbete med Uppsala universitet/Campus Gotland och etnologen Anders
Häggström. Anders har följt med på flera av samtalen och lyssnat för att samla information
till ett eget forskningsprojekt inom programmet Hållbara besök.

Geografiska avgränsningar
Området för förstudien är beläget på norra Gotland och är det land- och vattenområde som
avgränsas av Fårösundsvägen, väg 148, och kuststräckan mellan Storugns och Fårösund. I
förstudien ingår även angränsande marina miljöer.

Syfte och mål
Syfte
•
•
•

identifiera vilka möjligheter och utmaningar Naturvårdsverket behöver beakta för
att kunna planera en genomförandeprocess inför bildande av en eventuell
nationalpark.
ta reda på vilka intressen som finns i området så att en eventuell
genomförandeprocess kan planeras.
ge ett underlag så att Naturvårdsverket kan fatta beslut om den fortsatta
processen med att skydda naturvärdena i området.

Övergripande mål
1. Kartläggning av hur området används idag
2. Kartläggning av inställningen hos lokalbefolkning, företag och organisationer till
en nationalpark i området.
3. Kartläggning av vilka utmaningar som finns i området och som behöver hanteras i
en eventuell fortsatt nationalparksprocess.
4. Kartläggning av vilka möjligheter som redan nu kan identifieras i området för att
bygga vidare på vid ett eventuellt beslut om nationalpark.
5. Kartläggning av vilka aktörer som har intressen i området.
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Kommunikationsmål
A. Målgrupperna har kunskap om arbetet med förstudien.
B. Målgrupperna vet vad en nationalpark innebär och hur bildandeprocessen ser ut.
C. Målgrupperna har fått lämna synpunkter till förstudien och känner till hur dessa
har tagits omhand.
D. Nyckelpersoner känner till förstudien och står bakom den.

Prioriteringsgrund
Vi vill få fram så många synpunkter som möjligt.
Vi vill ta reda på det som vi inte redan vet.
Vi vill få målgrupperna att se möjligheten att framföra sina synpunkter i arbetet med
förstudien.

Strategival
Det här är första gången en förstudie genomförs för att belysa förutsättningarna
för bildande av en eventuell nationalpark. Det finns inte färdiga mallar eller arbetssätt för en
förstudie. Vi har valt att samla information genom samtal och workshops. Dessa har
genomförts i dialog.
Vi har anpassat våra aktiviteter för att låta många komma till tals genom bland annat samtal i
smågrupper där alla lyssnas på.
Vi har jobbat för att skapa delaktighet och satsat på många möten med människor och
organisationer på plats i området. Vi ville vända på varje sten och ta reda på sådant som vi
inte redan vet. Alla synpunkter, åsikter och svar var tillåtna och välkomna.
Vi var öppna med vår information. Det skulle vara lätt att ta till sig informationen och lätt att
följa förstudien.
Vi har berättat vad en nationalpark är och att staten äger all mark i en nationalpark.
Vi har träffat alla som har velat träffa oss. Vi har påbörjat en kartläggning och det kan finnas
fler organisationer och föreningar i området som vi inte hunnit träffa. Det finns fortsatt
möjlighet till delaktighet.

Målgrupper
Målgrupp 1
Markägare, fastighetsägare och arrendatorer i förstudieområdet.
Målgrupp 2
Organisationer, föreningar och övriga med verksamhet i förstudieområdet.
Målgrupp 3
Övriga med intresse i förstudieområdet.
Kategorisering
I kartläggningen har vi delat in personerna i kvinna, man och juridisk person.
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Sveriges nationalparker
Nationalparker i Sverige
Sveriges nationalparker har betydelse både som naturlandskap med höga värden och som
besöksmål. De är även viktiga för information och kunskapsspridning om landets natur.
Genom den särskilda uppmärksamhet som nationalparker har såväl nationellt som
internationellt kan de också ge stöd för regional och lokal utveckling som turistmål.
Sverige har idag 29 nationalparker. Kosterhavets nationalpark som bildades 2009 är Sveriges
yngsta nationalpark. Sveriges nästa nationalpark planeras att bli Åsnens nationalpark med
invigning nästa år.

Smedbocken är en karaktärsart för förstudieområdet. I Sverige finns den bara på Gotland och även här är
den ovanlig. Foto Magnus Martinsson.

Nationalparksplan för Sverige – långsiktig plan
Arbetet med att inrätta nationalparker har en hundraårig historia i Sverige och har resulterat i
att det idag finns 29 nationalparker. Det finns ett behov av att förbättra nätverket av
nationalparker och därför har en långsiktig plan tagits fram. Nationalparksplanen från 2008
är inte kopplad till något regelverk eller lagstiftning utan den är en förteckning över områden
som är lämpliga att ingå i Sveriges nät av nationalparker.
De viktigaste utgångspunkterna för urval och bedömning av områden till
nationalparksplanen är miljöbalkens bestämmelser, internationella kriterier och en
systematisk grundprincip för fördelning av nationalparker i ett nät över landet.
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Sveriges nationalparker ska
•
var för sig och tillsammans väl representera utbredda eller unika svenska
landskapstyper i ett system över landet
•
omfatta hela landskapsavsnitt på normalt minst 1 000 ha
•
till sin kärna och huvuddel vara natur med ursprunglig karaktär
•
vara storslagna eller särpräglade i sitt slag, vara intressanta som sevärdheter och
ha höga naturvärden
•
kunna skyddas effektivt och samtidigt utnyttjas för forskning, friluftsliv och turism
utan att naturvärdena skadas
Totalt föreslås 13 nya nationalparker i nationalparksplanen. Om alla förslag genomförs får
Sverige 40 nationalparker.
Nationalparksplan för Sverige – genomförande 2015-2020
I genomförandeplanen beskriver Naturvårdsverket de områden som prioriteras för
nationalparksbildning fram till år 2020. Planen redovisar också hur arbetet med enskilda
nationalparker bör genomföras. Planen har utgått från Nationalparksplan för Sverige –
långsiktig plan och genomförandeplanen för perioden 2009 -2013. Av de föreslagna
områdena för nya nationalparker är fortfarande tolv kvar att genomföra. I genomförandeplan
2015–2020 föreslår Naturvårdsverket att prioritera följande fem områden:
•
•
•
•
•

Bästeträsk, Gotlands län
Nämdöskärgården, Stockholms län
Reivo, Norrbottens län
Vålådalen-Sylarna-Helags, Jämtlands län
Åsnen, Kronobergs län

Gotlandssnok, Natrix natrix gotlandica, är en endmisk art och finns bara på Gotland. Gotlandssnoken är
vanlig i området. Foto Magnus Martinsson.
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Mångfalden av sjöar och våtmarker med sjön Nyrajsu i förgrunden. Foto Gunnar Britse.

Tidigare områdesskyddsarbete
Kungliga vetenskapsakademien skrev 1938 till Kungl. Maj:t om det skyndsamma behovet av
en vetenskaplig utredning rörande frågan om avsättandet av typiska exempel på gotländska
myrar och träsk såsom naturreservat i ändamål att bevara dessa åt framtiden och den
naturhistoriska forskningen. I utredningen fanns Bästeträsk med bland ett urval av åtta träsk.
Något beslut om skydd resulterade utredningen inte i.
Naturvårdsverket uppmärksammande Bästeträsks unika kvaliteter i början av 1970-talet och
ingav en begäran om skydd enligt 8§ miljöskyddslagen för Bäste träsk och dess
tillrinningsområde. Kungl. Maj:t meddelade den 23 april 1973 beslut om skydd av
Bästeträsk och dess tillrinningsområde enligt Jordbruksverkets begäran.
Kunskapen om de unika kvaliteterna medförde att Naturvårdsverket tog med området i sin
redovisning för fysisk riksplanering 1971. Intresset för Bästeträsk och sjöns
tillrinningsområde hade sin grund i olika vetenskapliga publikationer bland annat från
Uppsala universitet. Dessa publikationer lade grunden till att de gotländska träsken,
däribland Bästeträsk, uppmärksammades av International Biological Program (IBP) och
International Union for Conservation of Nature. De för Gotland typiska, näringsfattiga och
kalkrika sjöarna listades som några av de allra mest skyddsvärda insjövattnen i världen med
stöd av UNESCO. I Project Aqua, IBP Handbook No 21, listas 19 sötvattenområden i
Sverige som särskilt skyddsvärda. Bästeträsk inkluderades i ett av dessa områden och de
särskilt skyddsvärda sjöarna på Gotland beskrevs på följande sätt: Sjöarna är relativt små
och oumbärliga av både vetenskapliga och praktiska skäl. Om en efter annan förstördes
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skulle öns hydrologiska situation bli än mer kritisk. Det räcker inte att skydda endast en eller
två sjöar, eftersom deras sammanlagda vattenvolym är så begränsad.
Från mitten av 1980-talet har det pågått ett kontinuerligt arbete med skydd av natur i
området, bland annat har det bildats ett antal naturreservat. Sedan Sveriges inträde i EU har
det även tillkommit ett flertal Natura 2000-områden.

Bästeträsk är utpräglat näringsfattig eller oligotrof. Den är samtidigt kalciumrik och alkalisk, ett så kallat
bleketräsk. Vattnet är klart och siktdjupet stort. Foto Magnus Martinsson

Mjuk kalktuff eller bleke täcker stenar som en heltäckningsmatta på bottnen av flera av träsken i området.
Foto Magnus Martinsson.
Bästeträsk under vattenytan Foto Magnus Martinsson.
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Regional tillväxtpolitik
I det regionala utvecklingsarbetet finns idag en målsättning för vilken en
nationalparksprocess och eventuell nationalparksstatus kan komma att ha särskild bäring; en
målsättning som även har bäring på mat- och livsmedelsnäringarna:
•

Natur- och kulturarvsresurser är tillgängliggjorda för affärsutveckling och tillväxt i
besöksnäringen och nyttjas på ett hållbart sätt.

Denna målsättning kommer även utgöra en av grundpelarna i pågående arbete med en
regional besöksnäringsstrategi samt i uppdateringen av Gotlands regionala
utvecklingsstrategi. En process som precis startat med målsättningen är att ett förslag till ny
strategi finns klar för politisk beredning och beslut efter valet 2018. Målsättningen
understöds av Länsstyrelsens strategiska målsättning att:
•

I samverkan internt och externt lyfta fram våra natur- och kulturmiljöer för att
genom dem utveckla besöksnäringen och det gotländska samhället.

Liksom av Naturvårdsverkets strategi för regional tillväxt som fokuserar på tre områden som
bedöms ha särskilt stor betydelse för hållbar regional tillväxt. Inom områdena ska samverkan
utvecklas med regionalt utvecklingsansvariga aktörer - i dialog med andra nationella
myndigheter och länsstyrelserna. Ett av fokusområden är:
•

värdefulla/skyddade områden och besöksnäring

Med utgångspunkt i detta ser Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands Län att det, inför
ett eventuellt beslut att starta en process för att bilda nationalpark, behöver tas särskild
hänsyn till de regionala målsättningarna. Här ser Region Gotland i samverkan med
Tillväxtverket även att Länsstyrelsen i Gotlands Län har en särskilt viktig roll i deras
gemensamma uppdrag Hållbara Gotland - inom vilket samverkan med Länsstyrelsen bör ske
särskilt vad gäller insatser med anknytning till landsbygdsutveckling. Området som
nationalparken avser utgör landsbygd och ligger dessutom på norra delen av Gotland där
särskilda gemensamma insatser kan behövas för stärkt attraktionskraft och hållbar tillväxt.
För att en nationalpark ska kunna fungera som grund för en hållbar regional tillväxt och
utveckling av besöksnäring samt en stärkt attraktionskraft i området ser Region Gotland och
Länsstyrelsen i Gotlands län att ett antal delar särskilt behöver belysas inför ett eventuellt
beslut att starta en process för att bilda nationalpark. Dessa presenteras avslutningsvis i
bilaga 1.
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Beskrivning av förstudieområdet
Karta över förstudieområdet finns som bilaga längst bak i rapporten.

Korta fakta
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förstudieområdets landareal är sammanlagt cirka 10 900 hektar.
I förstudien ingår även de marina miljöerna som ligger i direkt anslutning till
områdets cirka tre mil långa kust.
Inom förstudieområdet finns cirka 300 hektar odlad mark, 700 hektar olika
våtmarker, 7 400 hektar skog, 1 500 hektar övrig öppen mark och 950 hektar
sjöar.
Bästeträsk är den största sjön med sina 665 hektar. Den är fem och en halv meter
som djupast.
I området finns även 24 kilometer vattendrag i form av diken och bäckar.
Förutom 15 mil allmän väg finns det ungefär 20 mil väg klassad som bilväg, sämre
bilväg eller traktorväg som löper genom området.
Staten genom Naturvårdsverket är den största fastighetsägaren i
förstudieområdet med cirka 3 900 hektar.
Ungefär 200 hektar är samfälligheter.
Fleringe socken har 64 permanent boende personer (2016).

Karta över förstudieområdet med markslag, vattendrag och vägar.
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Området
Området har alltid varit glest befolkat. Jordbruksmarken i Fleringedalen är den bördigaste
delen i området, i övrigt har jordbruk inte bedrivits i någon större skala. Myrar och
våtmarker har till stor del lämnats orörda och inte dikats ut. Historiskt har inte heller funnits
några större industrier som tagit marken i anspråk. Detta gör förstudieområdet idag är ett
stort sammanhängande område som är relativt lite påverkat av mänskliga aktiviteter.
Fleringe liksom många andra socknar blev utflyttningsbygd på 1960-talet. De som bor i
området idag har en högre medelålder än genomsnittet för Gotland som ligger på 45 år. Flera
av de som bedriver lantbruk i området driver även flera andra gårdar på norra Gotland.
Skymnings gård med sin gårdsbutik var ett starkt varumärke för området under 15 år och
lockade fram till 2010 många besökare. Även Bläse Kalkbruksmuseum besöks av många och
intresseföreningen som driver museet har planer på att utöka sin verksamhet. Blå Lagunen,
ett gammalt kalkbrott som blivit en mycket välbesökt badplats, drar till sig runt 50 000
badsugna människor till området varje sommar.
År 2012 blev Ojnareskogen ett begrepp i stora delar av Sverige. Många samlades i området
för att protestera mot avverkningen av skog inför planeringen av en ny kalktäkt och
anläggandet av ett transportband till den nya täkten. Intresset för händelserna i Ojnareskogen
var stort i Sverige och protesterna blev även internationellt uppmärksammade.

Bästeträsk med omgivningar. Foto Gunnar Britse.

17

Naturvärden
Det här är en beskrivning av områdets naturvärden baserad på befintlig kunskap.
Naturen i förstudieområdet präglas av en stor variation. Naturmiljöerna får sin karaktär av
den sedimentära och till vissa delar uppspruckna och karstifierade berggrunden tillsammans
med ett sammanhängande våtmarkskomplex med sjöar, myrar och vattendrag. Ängs- och
hagmarker präglade av bete och slåtter sedan mycket lång tid tillbaka finns också i området.
Vegetationen består av magra och glesa tallskogar som bildar en mosaik med öppna
alvarmarker, fuktängar, rikkärr och vätar. Geologiskt är området variationsrikt och här finns
raukområden, klintnäsor, strandvallssystem och hällmarksstrukturer. Geohydrologin i delar
av området präglas av den karstifierade berggrunden som bildar ett komplicerat samspel
mellan ytvatten och grundvatten. De karstvittrade sprickorna kan vara mycket djupa. Det gör
att sommarens regn, om grundvattennivåerna är låga, snabbt försvinner ner i sprickorna och
berggrunden. När grundvattennivåerna är höga fungerar sprickorna istället som
utströmningsområden där kalkrikt vatten rinner fram. Att berggrunden är karstifierad innebär
bland annat att den är långt ifrån homogen och att grundvattnets rörelser är svåra att
förutsäga.
Variationen och mosaiken av olika naturtyper är ett viktigt skäl till områdets mycket höga
naturvärden. Antalet förekomster av rödlistade arter är stort. Flera inventeringar har
genomförts i området och visar på områdets mycket höga naturvärden, bland andra
våtmarks- och nyckelbiotopsinventeringen och inventeringarna som genomfördes inför
utgivningen av Gotlands flora.

Förstudieområdets mosaik av naturmiljöer. Foto Gunnar Britse.
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Kulturvärden
Det här är en beskrivning av områdets kulturvärden baserad på befintlig kunskap.
Här finns en rik variation av fornlämningar och kulturhistoriska lämningar. Här finns
gravfält och boplatser från olika tider. Röjningsrösen och hägnadsrester visar att jorden
brukats. I Hau med omnejd finns rika lämningar från stenålder, bronsålder, äldre järnålder,
vikingatid och medeltid. Vid Grönudden finns lämningar från en hamn i vikingatid, yngre
järnåldersgravar samt en tidigmedeltida kyrkogård.
I området har många fiskebåtar förlist under långa tider. I inloppet till Fårösund vid
Aurgrunn och vid Digerhuvud på Fårö finns en koncentration av anmälningar om förlista
fartyg. Vraken längs kusten är mer eller mindre välbevarade beroende på ålder och
exponering. Utanför Digerhuvud återfinns bland annat fartyget Sjöhästen som är daterat till
1600- eller 1700-talet.
Socknarna Fleringe, Rute och Bunge är en del av förstudieområdet och Fleringe kyrka ligger
centralt i Fleringedalen. Den medeltida kyrkan är i det närmaste intakt bevarad med
kyrkogård och murar med stigluckor från samma tid. Stigluckor är den murade porten i
stenmuren runt kyrkogården. Granne med kyrkan ligger den gamla skolbyggnaden liksom
kyrkstallar att ställa in hästen i för de långväga tillresta. Bebyggelsen i Fleringedalen speglar
väl den gotländska bondekulturen under 1700- och 1800-talen med välbevarade byggnader i
sten. Här ligger den sägenomspunna spelmansgården Grodda. Till Groddagården är en stor
del av 1800-talets gotländska allmogemusik knuten med spelmanssläkter som drev gårdens
gästgiveri. I dalen finns ett sammanhållet odlingslandskap präglat av 1800-talets
brukningsskick med omgivande utmarker som betats.

Fleringedalen med Storugns och Kappelshamnsviken i bakgrunden. Foto Gunnar Britse.
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Den stora ensamgården Hau visar tydligt olika skeden i en långvarig markanvändning med
förhistorisk kontinuitet. Hau är en välbevarad gårdsmiljö från 1700-tal och tidigt 1800-tal.
Till gården hörde tidigare kalkbrott, kalkugn och sojde (en plats för tjärbränning).
På Haunäset låg ytterligare två, nu rivna, ensamgårdar; Trelge och Vialms.

Trelge 1977. Gården låg med utsikt över Trälgviken. Foto Stefan Haase.

Trelge 1975. Foto Stefan Haase.
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Vialms gård på Vialmsudd 1929 med Sändeträsk till höger och Buckhällar i bakgrunden. Foto Oscar Bladh.

Bläse är en kalkindustrimiljö och en bruksmiljö som ännu idag tydligt speglar den
industriella processen och brukssamhällets sociala uppbyggnad. I området finns välbevarade
kalkugnar och kalkugnsruiner, kalklador, en mordhög (avfallshög), hamnanläggning och ett
järnvägsspår som sträcker sig från hamnen och till det gamla stenbrottet. Disponentvillan och
en del arbetarbostäder finns också kvar från det gamla brukssamhället. Idag finns ett
bruksmuseum i områdets lokaler.

Bläse industrimiljö idag. Foto Gunnar Britse
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Hamnen i Ar någon gång under perioden 1920-1940. Foto Marga Ekstrand ur Pär-G Werkelins arkiv.

Hamnen i Ar någon gång under perioden 1920-1940. Foto Marga Ekstrand ur Pär-G Werkelins arkiv.

Hamnen i Ar och s/s Lilly 1935 foto Marga Ekstrand ur Pär-G Werkelins arkiv.
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Hamnen i Ar med Nackviken i bakgrunden 1929. Foto Oscar Bladh.

I området finns flera gotländska fiskelägen med bodar för husbehovsfiske. Grostäde fiskeläge på Stenkusten.
Foto Karolina Johansson
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Dricksvatten
Norra Gotland försörjs idag med kommunalt vatten och avlopp på ett flertal platser.
Variationerna mellan de olika vattentäkterna är stora både i kvalitet och i kapacitet.
Bästeträsk har därför funnits med länge i Region Gotlands planer för vattenförsörjningen
som en möjlig råvattentäkt för allmän vattenförsörjning. En av de orter där problemen
tidigare var som mest akuta var Fårösunds samhälle, som tidigare försörjdes med vatten från
Hau träsk.
Det nya vattenverket i Fårösund invigdes 2015. Anläggningen består bland annat av ett
råvattenintag i Bästeträsk med en pumpstation och en ledning från pumpstationen till det nya
vattenverket. Region Gotland har tillstånd att ta ut 22 L/s från Bästeträsk, dels för allmän
vattenförsörjning, dels för att förse forskningsstationen vid Ar med vatten. Vattenverket
försörjer Fårösunds samhälle och Bungenäs. Sommartid fördubblas befolkningen och
vattenbehovet ökar. Region Gotland har bedömt att tillväxten för Fårösund med omnejd kan
uppgå till cirka 340 permanentbostäder och fritidshus inom de närmaste tio åren.
Bästeträsk är en av norra Gotlands två större ytvattentäkter, i övrigt är Gotland så gott som
helt beroende av grundvattentäkter. Vattenuttaget från Hau träsk har av förklarliga skäl
upphört, men sjön är fortfarande reservvattentäkt.
Vilken roll Bästeträsk kommer att få som vattentäkt i framtiden är svårt att förutsäga. Idéer
om att koppla samman olika ledningssystem på norra Gotland för att få en högre
leveranssäkerhet har funnits. Om idéerna förverkligas ökar Bästeträsks betydelse som
vattentäkt, men för närvarande finns inga konkreta planer. Skall ett framtida uttag ökas måste
kunskapen om sjöns hydrologi förbättras.

Bästeträsk. Foto Magnus martinsson.
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På Gotland är många som bor och driver verksamhet på landsbygden beroende av den egna
vattentäkten för sin vattenförsörjning. Nästan allt vatten som konsumeras är grundvatten och
de flesta har en bergborrad brunn. Dricksvattenförsörjningen för de hushåll och
verksamheter som ligger inom förstudieområdet kommer från enskilda vattentäkter.

Vart femte år genomförs en undersökning av enskilda vattentäkter på Gotland i syfte
att översiktligt få reda på statusen på dricksvatten i de enskilda vattentäkterna och
hur kvaliteteten ändras över tid. Många av de enskilda vattentäkterna har under
längre eller kortare perioder problem med vattenkvaliteten. Oftast är det för höga
halter av bakterier, men det kan även röra sig om förhöjda halter av klorid, nitrit och
nitrat. Det kan vara otäta brunnar, undermåliga avlopp och andra föroreningskällor
som ger upphov till problem med vattenkvaliteten. Gotlands sprickiga berggrund
bidrar till att föroreningar lättare tränger ner i grundvattnet.
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Bästeträsk och SMA Minerals kalkbrott. Foto Gunnar Britse.
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Skyddade områden
Vattenskyddsområden
För att skydda Bästeträsk som vattentäkt har Region Gotland ansökt om att få inrätta ett
vattenskyddsområde. Det planerade vattenskyddsområdets sekundära skyddszon utgörs i
förslaget av Bästeträsks hela tillrinningsområde. För närvarande pågår sammanställningen av
en samrådsredogörelse.
Naturreservat och biotopskydd
De naturreservat som ligger inom förstudieområdet är Bräntings haid, Bästeträsk, Grodde,
Hoburgsmyr, Horsan, Mölnermyr, Vitärtskällan samt delar av Gotlandskusten. Totalt är
cirka 3 300 hektar eller 30 procent av förstudieområdets areal redan idag skyddat som
naturreservat. Förutom naturreservaten är 15 hektar skyddade genom beslut om biotopskydd.

Karta över förstudieområdet med naturreservat och biotopskydd.

Tillträdesförbud
För Lillholmen och Storholmen i Bästeträsk samt för Falholmen gäller tillträdesförbud
mellan 15 mars och 15 juli för hänsyn till fågellivet på öarna.
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Falholmen och Bästeträsk med Lillholmen och Storholmen. Foto Gunnar Britse.

Silvertärna. Foto Magnus Martinsson
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Natura 2000
År 2015 beslutade regeringen om nya och utvidgade Natura 2000-områden på Gotland.
Beslutet ledde till att arealen och antalet Natura 2000-områden i förstudieområdet
förändrades. En ansökan om rättsprövning av regeringens beslut gjordes då av två
intressenter hos Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD). HFD har juni 2017 funnit att
regeringens beslut att välja ut Bästeträsk och Stora Vikers som Natura 2000-områden inte
ansetts strida mot någon rättsregel. Beslutet ska därmed stå fast.
Det finns fem Natura 2000 områden inom förstudieområdet, utpekade med stöd av EU:s
fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. Områdena är; Bästeträsk som utvidgats,
Mölnermyr, Stora Vikers som är nytt, Vitärtskällan samt Hoburgsmyr.

Karsthällmark och gles tallskog i Stora Vikers. Foto Magnus Martinsson. Bild från Anna Weiser?

Riksintressen
Inom förstudieområdet finns områden av riksintresse för naturvård, friluftsliv,
kulturmiljövård, värdefulla ämnen och material och för totalförsvarets militära del.
Illustration med alla riksintressen?
Inmutning oja/gas, Risungs.
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Övrigt i området
Mer kunskap behövs om de marina miljöerna
Vi vet mycket lite om vad som finns under havsytan i anslutning till förstudieområdet.
Därför har länsstyrelsen påbörjat en inventering av havsmiljöerna. Inventeringen ska pågå
till 2018. Sommaren 2017 kommer 25 platser utanför hela kuststräckan att undersökas med
dropvideo, så vi får en överblick över de marina naturvärdena. I en undersökning med
dropvideo sänks en videokamera ned till botten och filmar ett område på cirka fem
kvadratmeter. Dropvideo dokumenterar habitat, bottenstruktur och fastsittande arter och kan
ibland även fånga epifauna, djur som lever på havsbotten, och en eller annan fisk på bild.
Under vintern kommer länsstyrelsen att utvärdera resultaten av undersökningarna och
bestämma vilka områden som ska undersökas noggrannare nästa säsong. Tänkbara metoder
är snorkling i grunda områden och bottenhugg på mjuka bottnar i djupare områden. Även
dyktransekter och provfiske kan bli aktuellt. När inventeringarna är genomförda kan
länsstyrelsen ge ett förslag på vilka marina miljöer som är önskvärda att skydda och varför
de är skyddsvärda.

Karta över det marina undersökningsområdet som sträcker sig från Kappelshamnsviken i väster till
Skärsändan på Fårö där naturreservat Salvorev tar vid.
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Sjöfart
Norr om förstudieområdet passerar många fartyg. Även fartygstrafiken till Kappelshamn och
genom Fårösund är betydande. Kartillustrationen visar den sammanlagda trafiken med
handelsfartyg år 2014 norr om förstudieområdet. Trafiken med fiske- och fritidsbåtar är inte
inkluderad. Så här läser du illustrationen:
Om ett fartyg passerar en ruta en gång så registreras en fartygsdag.
Om ett och samma fartyg passerar en ruta under två olika dagar så registreras två
fartygsdagar.
Om två fartyg passerar samma ruta varsin gång så registreras två fartygsdagar.
Om ett fartyg ligger still i två dagar (ovanligt utanför kajområdet) i en ruta så registreras två
fartygsdagar, och så vidare.
•
•
•
•

Gul ruta = 1-10 fartygsdagar
Ljusbrun ruta = 11-100
fartygsdagar
Mörkbrun ruta = 101-1000
fartygsdagar
Svart ruta = fler än 1001
fartygsdagar

Fartygstrafik i närheten av förstudieområdet under år 2014. Illustrationen baseras på analyser av AISsignaler från fartyg. Analyserna har genomförts av Kjell Larsson, Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet.
Rådata har levererats av Sjöfartsverket.

Hamnen i Ar 1976 Foto: Bert Bergbom
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Storugns industrimiljö 1929. Foto Oscar Bladh, Aeromaterial

Prövning av täktverksamhet
Förstudieområdet berörs av två prövningar om storskalig täktverksamhet. Nordkalk har
ansökt om en ny kalktäkt på fastigheten Bunge Ducker 1:64 och SMA Mineral har ansökt
om utvidgad täktverksamhet av sin befintliga kalktäkt på fastigheten Bunge Stucks 1:368.
Prövningarna har pågått under lång tid och tagits upp i de olika instanserna Mark- och
miljödomstolen, Mark- och miljööverdomstolen och Högsta domstolen i olika omgångar. Nu
ligger båda prövningarna hos Mark- och miljööverdomstolen och målen är vilandeförklarade
fram till det kommer ett beslut från Högsta förvaltningsdomstolen angående rättsprövning av
regeringens beslut om nya och utvidgade Natura 2000-områden.
Prövningarna pågår parallellt med förstudien. I uppdraget till förstudien ingår inte att
analysera konsekvenserna av olika scenarier. De fyra organisationerna har inte rådighet över
processerna utan har att förhålla sig till utgången av dem.
Hållbara Gotland – en regional agenda med statligt stöd
Regeringen satsar 100 miljoner kronor för att långsiktigt stärka industri och näringsliv på Gotland
genom att fokusera på regionens styrkeområden. Nya verksamheter ska skapas och befintliga
företag och verksamheter ska utvecklas vidare. Satsningen fram till 2019 kommer att följas upp
för att säkerställa resultat på längre sikt. Insatserna förväntas leda till ökad sysselsättning på
ön. Hållbara Gotland har fokus på fyra arenor:
•
Ny industriell utveckling
•
Framtidens hållbara livsmedel och havets näringar
•
En hållbar besöksnäring
•
Det digitala försteget
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Markanvisningstävling för kvarnen i Ar
Region Gotland äger kvarnen i Ar som är i stort behov av renovering. Varken Region
Gotland eller Uppsala universitet har behov av byggnaden för sin verksamhet och därför
utlyste Region Gotland en markanvisningstävling år 2015.
Bästeläsk i Ahr AB var det vinnande förslaget. I verksamhetsidén ingår att hålla visningar
och bedriva anslutande caféverksamhet samt konferensverksamhet med tillhörande
övernattningsmöjligheter. Parterna har undertecknat ett markanvisningsavtal om en
kommande, nybildad fastighet på 3 000 till 5 000 m2. Kvarnbyggnaden och de kringliggande
byggnaderna ska återställas i ursprungligt skick och anpassas till industriell produktion av
ekologiska och miljövänliga läskedrycker enligt markanvisningsavtalet. Utredning och
planering för VA ska påbörjas.

Ar och Smiss med Arån och kvarnen i Ar, Bästeträsk i bakgrunden. Foto Gunnar Britse.

Samarbetsprojekt om utvecklingen i naturreservatet Bästeträsk
Åren 2009 - 2011 genomförde Länsstyrelsen tillsammans med Region Gotland och ALMI
projektet Natur- och kulturturism i Ar/Bästeträskområdet, det så kallade Ar-projektet. Syftet
var att undersöka möjligheterna för utveckling i skyddade områden och att underlätta för
företagande, tillgängliggöra naturen och samtidigt skydda natur- och kulturvärden.
Företagare och boende i området deltog i processen och ett antal möten genomfördes. Fokus
hamnade bland annat på att lösa situationen vid Blå Lagunen. Länsstyrelsen och Region
Gotland arbetade med attitydförändringar i synen på utveckling och affärsmöjligheter i
skyddade områden och fick en ökad förståelse för företagens behov.
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Kvarnen i Ar och och Falviken, Bästeträsk till höger 1929. Foto Oscar Bladh.

Bästeträsk, Blå lagunen och Ar. Foto Gunnar Britse.
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Sammanfattning av kartläggningen
Tack
Tack till alla er som bidragit med er tid och era synpunkter till förstudiens innehåll. Vi är
tacksamma för att ni givit oss ert förtroende och för att ni delat med er så öppet om vad ni
tänker och tycker. Utan ert engagemang hade det inte blivit en förstudierapport.
Varje berättelse är unik och under rubriken Kartläggning har vi sammanställt era
berättelser. Vi hoppas att vi förvaltat ert förtroende väl.
Karolina och Jenny
projektledare

Så här gjorde vi
Fastighetsägarna kontaktade länsstyrelsens projektledare först. Vi formulerade ett brev och
skickade till 300 fastighetsägare. Många hörde snabbt av sig till oss med önskemål om att få
framföra sina synpunkter. Vi har tagit emot synpunkter genom personliga möten både på
länsstyrelsen och hemma hos fastighetsägare, genom telefonsamtal och via e-post.
Företrädare för föreningarna och organisationerna har vi träffat vid personliga möten både på
länsstyrelsen och ute i föreningslokaler. Grupperna har varit från en till sju personer stora.
Med de större grupperna har vi genomfört mötet som en workshop där deltagarna fått skriva
sina synpunkter på post it-lappar. Post-it lapparna har placerats på en karta för att illustrera
var aktiviteterna görs och synpunkterna på möjligheter och utmaningar har vi kategoriserat
under samlande rubriker på en anslagstavla i rummet. Vid mötet har vi gemensamt
reflekterat över de synpunkter som kommit fram.
För att uppnå målen i projektplanen har vi under maj och juni sökt upp de fastighetsägare
med större markinnehav i centrala delar av förstudieområdet som vi inte redan haft kontakt
med. Fastighetsägarna är även aktiva i olika organisationer och föreningar och de har hjälpt
oss att sprida information om förstudien.

Workshop på länsstyrelsen. Foto Anna Redmalm
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Dessa lyssnade vi på
Länsstyrelsens projektledare har lyssnat på 165 personer. De flesta vi pratat med har varit 50
år eller äldre, endast två var ungdomar. I förstudieområdet ingår 10 900 hektar mark. I
förstudien har vi lyssnat på ägarna till 9500 hektar av den ytan. Det vill säga en yta som
motsvarar 87% av marken i förstudieområdet.
Målgrupp 1, fastighetsägare
Vi har lyssnat på 39 kvinnor, 42 män och 10 juridiska personer. De juridiska personerna har
företrätts av människor som inte ingår i sammanställningen.
Målgrupp 2, föreningar och organisationer
Vi har träffat 16 organisationer och föreningar som har företrätts av 41 personer, varav 13
kvinnor 28 män.
Målgrupp 3, övriga intressenter
Vi har träffat 33 personer, varav 11 kvinnor, 15 män och 7 juridiska personer i gruppen
Övriga intressenter. Det här är markägare som har fastigheter utanför förstudieområdet och
privatpersoner som kontaktat oss för att få framföra sina synpunkter. Det är goda vänner och
anhöriga till markägare, någon som äger en fiskebod, media, och konstnärer. Det är också
företag, Försvarsmakten och politiker.

Bästeträsk. Foto Magnus Martinsson.
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Det här fick vi höra
Det här är en sammanfattning och summering av alla synpunkter som förts fram i samtalen.
Sammanfattningen är den bild som trätt fram efter att länsstyrelsens projektledare har lyssnat
på alla berättelser.
Vi måste skydda vattnet
Synpunkter om vattnet kommer fram i nästan varje samtal. Vattnet som livsnödvändigt för
att kunna bo och arbeta i området. Oro för att vattnet ska ta slut eller förstöras. De uttrycker
sin rädsla för vad som kan hända med vattnet om den storskaliga kalkindustrin får nya
tillstånd att bryta kalk.
Bete
Många ser att antalet betesdjur i markerna har minskat och att många skogar och hagar nu
växer igen. Här finns gott om så kallade utmarker, mark som legat i utkanten av jordbruket
och som använts för bete. Här har gårdar även utanför förstudieområdet haft betesmarker för
sina djur.
Nästan alla vi träffat säger att det är viktigt att det finns betesdjur i området. Det är viktigt att
kunna fortsätta bruka jorden och att det finns förutsättningar för att arbeta som bonde.

Lamm på bete. Foto Emilie Vejlens

Friluftslivet
Alla vi pratat med nyttjar området för rekreation i någon form; de åker på utflykter, tar den
dagliga promenaden med hunden, cyklar och rider på skogsvägarna, badar i hav och sjö.
Många nämner nätet av de små grusvägarna som en stor tillgång för området och för
friluftslivet. De vill värna naturen de vistas i och njuter av.
Skönheten och naturvärdena
De allra flesta nämner skönheten i naturen och att de vill dela med sig av allt det vackra.
Många lyfter fram områdets speciella karaktär. De nämner artrikedomen med orkidéer, andra
växter, fjärilar, skalbaggar och fåglar och möjligheten att få se både havsörn och kungsörn.
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De njuter av att titta på solnedgången och stjärnhimlen.
Stenkustvägen
Vägen längs med Stenkusten har blivit allt sämre. Terrängkörningen på strandvallarna
lämnar spår efter sig. Problem med framkomligheten längs med Stenkusten kommer upp i de
flesta samtal.

Stenkusten. Foto Magnus Martinsson.

Anknytning till området
Många av de som väljer att ha fritidshus här har ofta kommit tillbaka till sin barndoms
upplevelser hos mor- och farföräldrar som bott i området. De har minnen från historiskt
brukande av marken och arbete i stenindustrin.
Media
I några samtal har rapporteringen i lokalmedia tagits upp. En del av de vi samtalat med
känner inte igen den bild av området som lyfts fram. De markägare som faktiskt berörs får
inte komma till tals.
Samtalen
Vi har upplevt en vilja att dela med sig av sina synpunkter och att de vi lyssnat på varit noga
med att ge just sin bild. – Nu tror jag att jag har fått säga allt!
Möjligheter och utmaningar
Vi har frågat efter vilka möjligheter och utmaningar de vi talat med ser med en nationalpark i
området. Det som en person ser som en möjlighet kan nästa person se som en utmaning.
Möjligheter och utmaningar växlar med mål och förväntningar och vad som i en kommande
process framträder som möjligheter är helt beroende av hur de då inblandade förhåller sig till
alla de synpunkter som kommer fram i den här kartläggningen.
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Inställningen till en ny nationalpark
Inställningen till en ny nationalpark i området har kommit fram i nästan alla samtal. Vi har i
samtalen informerat om vad en nationalpark kan vara och att vi i dagsläget inte vet hur
geografiska avgränsningar och skötselföreskrifter kan komma att se ut. Vi har, om frågan
kommit upp, berättat att staten äger all mark i en nationalpark.
Av de 165 personer vi pratat med är 149 personer positiva till en nationalpark i området och
fem personer vill inte att en nationalpark bildas. Elva personer har inte berört frågan,
förhållit sig neutrala eller är på gång att avyttra sin fastighet. De två kalkbolagen och
Försvarsmakten, är inte emot naturskyddsåtgärder eller en nationalpark på Gotland och
förespråkar en samexistens mellan naturvård och annan verksamhet.
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Så här kommunicerade vi
Hemsidan
På länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/gotland har vi samlat information om
förstudien. Vi har kontinuerligt uppdaterat med nyheter, aktiviteter och vad media
rapporterat om arbetet. Det finns en sida med frågor och svar från arbetet med förstudien
som fyllts på efter hand. På hemsidan finns även information om vad en nationalpark är och
hur en nationalpark bildas.
Fältvandringar
Länsstyrelsen har genomfört tre fältvandringar för alla som varit intresserade. Under
fältvandringarna har vi informerat om förstudien och visat några av områdets variationsrika
miljöer.
11 maj - Vi besökte brandfält och andra naturmiljöer intill sjöarna Nyrajsu och Mavrajd.
Vi var 19 personer, 8 män och 11 kvinnor.
18 maj - Vi rörde oss kring södra Bästeträsk och upplevde sällsynta arter och susande
lövskog i Hässleänget med ängsmark och gamla lövträd.
Vi var 52 personer 22 män och 30 kvinnor, varav åtta var barn.
20 maj - Vi tittade på alvarmarker och upptäckte den mångfacetterade naturen sydöst om
Bästeträsk.
Vi var 31 personer, 13 män och 18 kvinnor, varav sex var barn.

Fältvandring från Hässleänget till Bästeträsk. Foto Karolina Johansson.
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Nyhetsbrev
Vi har formulerat och skickat två nyhetsbrev via e-post. Via länsstyrelsens hemsida har man
kunnat anmäla sig som prenumerant till nyhetsbrevet.
Vårhälsning
Vi har skickat en vårhälsning till 1160 hushåll på norra Gotland med information om att
förstudiearbetet pågår, att det är första steget i att bilda en eventuell nationalpark och att vi
gärna vill få in fler synpunkter. Vi bjöd även in till fältvandringarna i maj.

Film
Vi har tagit fram en film som berättar om arbetet med förstudien. Filmen har vi visat i många
av våra samtal. Filmen går att nå via länsstyrelsens hemsida eller denna länk:
https://vimeo.com/214453571.

Filmen producerades av filmbyrån Rumblewood. Foto Rumblewood
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Mer
Länsstyrelsen har förankrat arbetet med förstudien internt på länsstyrelsen genom att
genomföra fem workshops, en med varje enhet. Vi har vid två tillfällen blivit inbjudna av
den Regionala samverkansgruppen på Gotland för att berätta om arbetet med förstudien. Vi
har deltagit vid Fenomenalens Hållbarhetsfest och vid ett symposium på Uppsala universitet
om Hållbara besök. Vi har nätverkat på 92 möjligheter och medverkat i lokalradio och TV.
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Resultat av kartläggningen
Här får du reda på vad de länsstyrelsen träffat tycker och hur vi med hjälp av arbetet i
workshoparna delat in svaren i olika intressegrupper. Innehållet kommer från våra
tjänsteanteckningar. Vi har tagit med alla olika synpunkter men vi redovisar inte hur ofta en
synpunkt lyfts eller vem som uttrycker den. Föreningar, organisationer, militären och
kalkindustri har vi valt att ange namn på en del av deras synpunkter. Vi har sorterat alla olika
svar under några rubriker för att göra det lättare att läsa. Vi har valt att göra rubrikerna så
lika varandra som möjligt under de tre kapitlen Aktiviteter, Möjligheter och Utmaningar.

Intressegrupper
Intressegrupperna har arbetats fram av en utvidgad projektgrupp. Vi delade in
förstudieområdets alla aktörer i olika intressegrupper, grupper där vi ser att det finns
gemensamma nämnare. Indelningen i intressegrupper gav oss ett överskådligt material att
arbeta med.
•

•

•
•

•

•

Sommargotlänningar och ägare av fritidshus
Uppskattar miljön, dess karga karaktär, ostördheten och lugnet. Har ofta en
historisk koppling till området genom tidigare generationer. Har starka band till
området och ofta engagerade för sin plats.
Fast boende och markägare
I den här gruppen finns de som brukar jorden och skogen, har djur på bete, äger
hästar, jagar, fiskar och bedriver småskaligt företagande.
De värnar om sin hembygd. Delaktighet och lokal förankring är viktigt. De är måna
om att kunna fortsätta att leva och bo i området och att området utvecklas så att
det kan locka till sig unga människor.
Friluftsliv och rekreation
De som är i området på sin fritid samt jägare, sportfiskare och konstnärer
Försvarsmakten
Försvarsmakten kommer att återuppta sin verksamhet i området. Här finns
skjutfältet Trälge. Enligt gällande tillstånd kan de använda området 160 dagar om
året för militär verksamhet. Övrig tid har allmänheten tillträde till området. De
har ett utpekat influensområde som är större än fastigheten.
Kalkbolag med storskalig verksamhet
Nordkalk och SMA mineral är de två kalkbolagen som har verksamhet i eller i
direkt anslutning till området. De bryter, krossar och skeppar ut kalksten. Kalken
används huvudsakligen i stålindustrin. Båda täkterna har haft verksamhet under
lång tid och bolagen har skiftat. Täkterna har egna hamnar i Storugns och i Strå.
Uppsala universitet och Forskningsstationen på Ar
Tillgången till stora mängder rent, genomströmmande vatten ger möjlighet att
bedriva forskning på både sötvattenlevande arter och marina arter. Det gör
stationen unik i Europa. Idag bedrivs utbildning och forskning på fisk och akvatisk
ekologi på stationen. De tar emot studiebesök och har internationella
samarbeten.
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•

•

Besöksnäring
Aktörer inom besöksnäring som finns i området idag. De ser en stor potential för
området utifrån sina verksamheter.
Dessa har vi träffat: Bläse Kalkbruksmuseums intresseförening, Bungemuseet AB
och Kulturhistoriska föreningen i Bunge, Bunge vandrarhem och Ladubro
utveckling.
Organisationer och föreningar
Föreningarna har ett stort engagemang i området. Vi har träffat föreningar som
använder naturen som bas i sin verksamhet, de orienterar, rider och fiskar. Några
av föreningarna har bildats med anledning av engagemanget för just det här
området.
De organisationer och föreningar som vi har haft kontakt med under arbetet med
förstudien är:
Ahr fiskeriförening, Austur islandshästförening, Bevara Ojnareskogen, Bunge
jaktklubb, Fårösunds sportfiskeklubb, Gotlands Botaniska förening, Grodda
jaktklubb, Hembygdsföreningen Groddagården, Naturskyddsföreningen Gotland,
Skydda skogen, Storugns jaktklubb, Svenska Botaniska Föreningen,
Urbergsgruppen
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Aktiviteter
Här kan du läsa vilka aktiviteter som de olika intressegrupperna har i området. Vår ambition
är att redovisa aktiviteterna på ett så direkt och oredigerat sätt som möjligt så att det är
intressegrupperna som kommer till tals. Vi redovisar mångfalden av aktiviteter och inte hur
många som gör samma sak.
Sommargotlänningar och ägare av fritidshus

Friluftsliv och naturen
Plockar svamp, smultron och lingon. Tittar på fåglar, växter och insekter. Njuter av fåglar,
fjärilar, orkidéer, gräshoppor, hällmarker och myrar. Badar i Bästeträsk och i Blå Lagunen
när det inte är så mycket turister. Barnen har en flotte i en av småsjöarna. Seglar och
vindsurfar i Bästeträsk. Fiskar och kör båt i Bästeträsk. Vandrar i skogen, mellan Rute och
Fleringe, längs kusten och tittar på solnedgången. Cyklar till Svarvnäset, längs Ojnareväg
och på Hau kyrkgata. Går till Hässleänget. Grupp träffas regelbundet i Ojnareskogen vandrar
och fikar. Midsommarfirande vid Ojnarebod.

Bästeträsk foto Mattias Henriksson

Vatten
Har en samfällighet som tar dricksvatten i Bästeträsk.

Jakt och fiske
Fiskar kräftor i Nyrajsu och öring längs hela kusten.

Bo och leva
Visar området för vänner och bekanta; Ojnarevägen, Bunns kalkugn, träsken.
Besöker Bläse Kalkbruksmuseum och åker tåget.
Deltar i lokala arrangemang i socknen. Deltar i sommarfesten på Ar och segeldag med tvåoch tremänningar i Ar. Studerar och forskar om områdets historia, samlar historiska bilder.
Samlar på berättelser om området och livet som levts här.
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Fast boende och markägare

Friluftsliv och naturen
Är i skogen för rekreation och naturupplevelser. Njuter av trollskogen.
Upptäcker naturen. Gör dagliga promenader. Hundpromenader. Vandrar söder om
Stuxbrottet, Linnés väg och öster om Bästeträsk. Tittar på blommor och orkidéer. Plockar
smultron, najkar. Tittar på rådjur. Skådar fågel och tittar på örnar. Vandrar på natten för att
lyssna på nattskärra. Letar stenar på stranden. Badar i Arbrottet, Bästeträsk, Blå Lagunen,
havet och vid sandstranden i Välles, simmar i Trullträsk.
Har utflyktsmål, Trälge och strandbodarna vid Graustäde, Svarvnäset, Mölnermyr, Djupvik,
Stenbrottet, Bläse, Slagghögen i Bläse, Nyrajsu, Hässleänget och Tvärlingshaid.
Tittar på solnedgången vid kusten. Grillar vid stranden och strandbodarna. Åker tåget mellan
Bläse och gamla kalkbrottet. Springer och motionerar. Orienteringsklubben nyttjar området.
Cyklar längs kusten och på småvägarna. Rider på vägar och stigar i området. Långturer till
häst. Åker skidor och skridskor. Seglar isjakt på Bästeträsk. Campar med tält.
Tittar på rallytävlingar som arrangerats i området. Målar av naturen. Grupp träffas
regelbundet i Ojnareskogen vandrar och fikar.

Vatten
Byggt en damm med dricksvatten till djuren

Jord- och skogsbruk
Nyttjar skog och mark för bete. Betar markerna med lamm, häst och russ. Arrenderar
betesmark. Tillverkar produkter av lammskin och ull.
Spannmålsodling med vårvete, fodervete, korn, havre, vall och ärtor i Fleringedalen. Odlar
foder och hö. Arrenderar ut jordbruksmark. Har många egna maskiner och kör
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legokörningar. Bedriver skogsbruk, tar ut ved och virke ur skogen, plockar ut
husbehovsvirke, virke för snickeri, har en bondsåg. Hyr ut mark för mobilmaster.

Jaktbild

Jakt och fiske
Arrenderar ut jaktmark. Jagar bland annat rådjur, räv, gäss, duva.
Fiskar i småträsken och i Bästeträsk, kräftor, sik och abborre. Upplåter fiskerätt och stuga
vid Horsan till Fårösunds sportfiskeklubb.

Småföretag
Har anläggningsfirma och gör grävjobb i området. Småskalig stenbrytning för till exempel
stenmurar.

Besöksnäring
Hyr ut stuga till turister.

Bo och leva
Lyssnar till friluftspredikan vid Grodde fiskeläge. Deltar i aktiviteter vid Groddagården och
går på kyrkkaffe i Fleringe församling.
Underhåller fastigheter. Trädgårdsodling. Deltar i arrangemang och aktiviteter med
islandshästklubben. Har anlagt en tävlingsbana för islandshästar. Aktiva i föreningar, politik,
aktiviteter och kurser. Studerar och forskar om områdets historia, samlar historiska bilder.
Visar och guidar området för släkt och vänner. Bjuder in barn och barnbarn till området.
Lever och bor i området.
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Hau träsk. Foto Magnus Martinsson.

Friluftsliv och rekreation

Friluftsliv och naturen
Upptäcker och njuter av artrikedom och natur. Plockar kajp, svamp och ramslök. Inventerar
fåglar, fjärilar och insekter. Samlar insekter. Tittar på fjärilar, insekter och orkideér.
Badar i träsken, brotten och provbrotten. Promenerar på grusvägarna runt Ojnare. Vandrar i
området alla årstider både ensam och i grupp. Har vandrat i hela förstudieområdet. Gör
utflykter till raukarna i skogen, Haugrönan och gäddfabriken.
Åker skridskor på träsken. Skolbarnen kommer till området för att åka pulka och snowracer.
Yoga på SUP (Stand Up Paddleboard) i Horsan. Kitesurfar. Paddlar kajak i Bästeträsk.
Tältar. Grillar.
Arrangerar spelmansstämma på Groddagården. Samlar myter och sägner, om exempelvis
Ojnaremommen. Kör hästar till området för att rida och delta i arrangemang och aktiviteter.
Det arrangeras bilrally på grusvägarna.

Jakt och fiske
Arrenderar jaktmark. Jagar och håller efter rådjursstammen. Arrangerar kulturdag för
jaktlaget. Arrangerar aktiviteter för jaktgäster.
Fiskar i Horsan.

Konstnärsprojekt
Landskapspartitur för Takstens utmark. Vandrat i Takstens utmark och skissat på ett partitur,
en slags notation för musiker att gestalta i en särskild form av utomhuskonsert. Fascineras av
naturen med polygonmönster och karthällsprickor. Vill med projektet bidra till nya sätt att
besöka och lära om natur där samspel står i fokus.

Bo och leva
Visar området för besökare. Svarvnästet med sjöarna är fint besöksmål. Gör utflykter till
Bläse kalkbruksmuseum och till Falholmen
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Försvarsmakten

Militär verksamhet
Ingen aktivitet på skjutfältet Trälge i dagsläget men planerar att utnyttja området så mycket
deras miljötillstånd medger.

xxxx. foto Elsabritt Calamnius.

Kalkbolag med storskalig verksamhet

Vatten
Pumpar vatten ur brotten och ut i havet.

Jakt och fiske
Arrenderar ut jakt.

Bo och leva
SMA Mineral investerar i gatljus i Strå. De stöttar det lokala föreningslivet och
småföretagandet.

Storskalig industri
SMA Mineral bryter ingen kalk för tillfället. De krossar, lagrar och skeppar ut kalken från
hamnen i Strå. De gör provtagningar enligt sitt kontrollprogram i miljötillståndet. Nordkalk
AB bedriver storskalig kalkbrytning med egen hamn i närområdet.
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Uppsala universitet

Forskning
Forskningsstationen bedriver forskning och utbildning på Ar om fisk, vattenbruk och
akvatisk ekologi för både marina- och limniska arter.
Använder forskningsstationens lokaler för möten, konferenser och inkvartering.

Vatten
Universitet har tillstånd att ta ut vatten från Bästeträsk, använder egen reningsanläggning. De
har även obegränsad tillgång till havsvatten i Östersjön. Forskningsstationen använder både
sjö- och havsvatten i till sin forskning.

Springbild

Besöksnäring
Tar emot studiebesök på forskningsstationen från bland annat skolklasser och utländska
studenter.
Besöksnäring

Friluftsliv och naturen
Arrangerar cykelturer på grusvägarna i området. Ridturer på Ojnareväg. Vandringar i
vattendragen och på grusvägarna. Utflykter till Haugrönan. Lagar middag utomhus.

Besöksnäring
Bedriver STF-anläggningar strax utanför området och nyttjar området för sina gäster. Hyr ut
utrustning för vattensport. Använder Stenkusten i sin marknadsföring.
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Bläse Kalkbruksmuséum har museiverksamhet med utställningar, guidningar och
museijärnväg med turer till gamla brottet. Arrangerar julmarknader och valborgsfirande.
Erbjuder uppställningsplatser för husbilar. Hyr ut boende, samlingslokaler och har ett café.
Bungemuseet har museiverksamhet i direkt anslutning till förstudieområdet.
Föreningar och organisationer

Friluftsliv och naturen
Inventerar områdets flora. Gör många och olika inventeringar. Arrangerar exkursioner för att
visa och uppmärksamma områdets mångfald. Botaniska vandringar. Tittar och lyssnar på
fladdermöss. Har arrangerat besök och vandringar för politiker, föreningsmedlemmar och
allmänheten i området.
Träffas i skogen varje vecka, promenerar och samtalar. Tar med besökare från fastlandet på
utflykter i området. Visar områdets naturvärden.

Jakt och fiske
Fiskar och har båtar i Horsan. Provfiskar åt Naturhistoriska riksmuseet i Horsan. Fiskar
kräftor. Idkar fiskevård för havsöring. Har varit med och anlagt en gäddfabrik vid Hau.

Föreningslivet
Sköter fiskeläget i Ar. Hyr ut och sköter församlingshemmet i Fleringe.
Städar runt Horsan och Blå Lagunen. Arrangerar en årlig fisketävling för barn i Arbrottet.
Har fiskeaktiviteter. Ordnar orienteringstävlingar. Har lägerverksamhet i samband med
inventeringar för Gotlands flora. Arrangerar årligen 1 maj ritt och andra aktiviteter till häst.
Deltar i föreningsmöten och styrelsemöten. Föreningens representant på Gotland.
Aktiv i domstolsprocesser och har deltagit i förhandlingar. Engagerar sakexperter för att
driva föreningens frågor. Stöttar enskilda fastighetsägare. Arbetar för ett få till ett skydd för
området. Stöttar varandra i processen mot kalkbrytning. Skapar opinion. Bevakar så inga
olagliga aktiviteter sker i Ojnareskogen. Uppmärksammar media när något händer.
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Möjligheter
Här kan du läsa vilka möjligheter de olika intressegrupperna ser både med en eventuell ny
nationalpark i området och med området som helhet Vår ambition är att redovisa
synpunkterna på ett så direkt och oredigerat sätt som möjligt så att det är intressegrupperna
som kommer till tals. Vi har inte tagit ställning till vad som är genomförbart eller korrekt i
sammanställningen av synpunkter. Vi redovisar mångfalden av synpunkter och inte hur
många som har samma synpunkt.

Sommargotlänningar och ägare av fritidshus

Området och en ny nationalpark
Det är ett orört område. Det är viktigt att skydda naturen. Bevara natur- och kulturvärden.
Uppskattar mörkret och tystnaden.
Skriva ned sägnerna om Ojnaremommen och andra väsen som bor här.
Positivt för bygden om det blir en nationalpark. Området skyddas från skogsavverkningar,
exploateringar och andra ingrepp i naturen. Det finns goda förutsättningar för en
nationalpark med variation och rikedom. Använd naturvårdsbränning för att gynna
artrikedom. Utveckla digital teknik för att tillgängliggöra naturen. Ett natur- och kulturcenter
eller Naturrum vore bra, helst vid Ar. Utveckla forskningen på Ar. Renovera och visa
kvarnen vid Ar med elverk och turbiner. Mer aktivitet i området runt Ar. Knyt ihop Bläse
och Ar med en farbar väg. Förbättra Stenkustvägen så att folk kan besöka den delen av
området. Ställ iordning parkeringsplatser för att skydda naturen. Inför bilbegränsning. Lyft
områdets industrihistoria.
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Kunna njuta av området och kvällssolen vid Storugns igen. Använd Bunge flygfält och
Kappelshamns hamn för persontrafik.

Friluftsliv
Fågelskådning och naturvandringar. Möjliggör så att det går att cykla sträckan mellan
Fårösund och Ar. Alla små skogsvägar är en stor tillgång för området. Fler stigar för
rullstolsburna.

Vatten
Säkra vattentillgången. Rädda ekosystemen som renar vattnet.

Jakt och fiske
Sälj fiskekort för Bästeträsk. Kanske någon särskild förmån till boende i området?

Besöksnäring
Ekoturism med cykel, vandringar och ridturer. Ökad turism så området fortsätter att leva.
Fler arbetstillfällen och landsbygdsutveckling. Cykeluthyrning. Spa med skogsbad är en
kommande trend.

Bo och leva
Vi som bor och finns i området är en bra tillgång för tillsyn. Utveckla ett fadderskap.
Arrangera gemensamma aktiviteter som slåtter och städdagar. Bygden behöver fler
mötesplatser, som tillexempel kvarnen i Ar och Fleringe gamla skola.

Permanentboende och markägare

Området och en ny nationalpark
Nationalpark kan värna naturvärdena och vattnet. Bilda nationalpark även om täkterna får
sina tillstånd. Bra att området bevaras det ska inte exploateras. Det är ett fint och skyddsvärt
område. Det är viktigt att skydda naturen. Upptäcker nästan dagligen nya kvalitéer i området.
Fler kan upptäcka området. Nationalpark innebär inte en död hand utan istället möjligheter.
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Styr besökare annorlunda och inte bara badgäster. En nationalpark kommer att locka en
bredare publik. Få fortsätta att använda befintliga vägar.
Gör i ordning Stenkustvägen. Reglera motortrafik och gynna mer vandring till fots.
Restaurera våtmarken där nya vägen till Blå Lagunen går.
Informera gärna om området även om det inte är nationalpark med tillexempel
informationstavlor. Möjligheterna med en nationalpark behöver informeras om.
Utveckla förnybar energi och solenergi i området. Forskningsstationen på Ar har potential.
Använd Bläse som centrum för en nationalpark. Gör ett infocenter vid Ar eller Skymnings.
Koppla ihop förstudieområdet med Gotska Sandön.
Bevara landskapsbilden med kyrkan i centrum. Lyft fram kulturlämningarna i området. Lyft
fram Norra befästningen och visa den på evenemanget Hemliga rum.
Markägarna bör ges stort utrymme i processen. Det behövs bytesmark för att bilda
nationalpark. Kontakt som tas tidigt i processen ger möjlighet till bra samarbete. Kan sälja
till rätt pris.

Friluftsliv
Mer cykling och vandring, mindre biltrafik. Det finns redan bra vägar för friluftsliv.
Guidade vandringar. Nattexkursioner och fjärilsexkursioner. Orkideér lockar besökare.
Friluftsliv med närhet till Bästeträsk och havet. Kajakpaddling.
Fortsätt tillåta ridning i området.
Bläse kan bli hamn för seglare.

Vatten
Bästeträsk kan bli vattenreserv för Visby. Kalkbrott ger möjligheter till vattenförsörjning.

Jord- och skogsbruk
Fortsätta bruka området som man alltid gjort. Den karga skogen passar bra för lammbete.
Skogen blir fin när den betas. Fortsätta bedriva verksamhet och ha betesdjur. Kunna
arrendera mark till betesdjuren och utöka antalet betesdjur. Utöka bete med russ i området, i
en nationalpark skulle russ kunna beta i hela området.
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Plocka ut mer virke ur skogarna. Använda andra former av skogsbrukmetoder.
Här finns många råvaror som kan förädlas. Utveckla samarbeten med andra lammägare för
förädling av lammprodukter och ull. Lokalt tillverkat garn är eftertraktat, låt kunderna se
fåren som bidragit med sin ull, ull i flera färger och kvalitéer.
Sälja mer gotländskt lammkött och marknadsföra gotländskt durumvete.
Bra samarbete med myndigheterna. Fortsätter gärna samarbeta med länsstyrelsen och
Naturvårdsverket.

Jakt och fiske
Ha kvar jakt- och fiskerätter. Skjut av rådjuren från Gotland. Sälj fiskekort förslagsvis
genom Fårösunds fiskeklubb.

Besöksnäring
Dra nytta av alla som passerar sommartid. Knyt samman med Fårö och Bungenäs som också
lockar besökare. Trevligt med fler turister. Skapa ekoturism på norra Gotland som ger
möjlighet till fler jobb. Verksamheter kopplade till nationalpark även utanför området
tillexempel i Fårösund.
Turistnäring ger fler besöksnätter och nya matställen. Övernattningsstugor. Använd gamla
militärbyggnader till övernattning. Prova koncept liknande Bondestugorna, det genererar
både byggjobb och hyresintäkter. Öppna gårdsbutik med café. Hyra ut parkering.
Tystnaden i området är en bra förutsättning för ett rehabiliteringscentrum. Arrangera orkidé
resor, naturguidningar och turism till häst. Bläse kan bli centrum för cykelturism. Turister
uppskattar bad i kalkbrotten de är en tillgång för turismen.
Bo och leva
Vi vill ha en levande bygd för att kunna leva och bo i området. Förbättras service och
kommunikationer finns bra förutsättningar för folk att flytta till området. Området är lugnt,
skönt, fridfullt och vackert. Fler arbetsgrupper i socknen som kan hjälpas åt. Värna om lokal
förvaltning och lokalt ansvar.
Generationsskifte på gång med fler unga som flyttar till området. En nationalpark kan kanske
innebära nya utvecklingsmöjligheter för bygden och minska avfolkningen. Att fiber redan
finns i området är en förutsättning som skapar möjligheter. Området förblir glest bebyggt.
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Storskalig industri
Vindkraft kunde ha passat bra i området. Kalkbrotten ger kalk. Nationalpark och
naturreservat stoppar täktverksamhet.
Friluftsliv och rekreation

Området och en ny nationalpark
Gör ett stort viltvårdsområde och dela upp i många jaktarrenden. Utarbeta noggranna
föreskrifter som reglerar jakten. Nyttja jägarna i förvaltningen. Jägarna känner ansvar för
naturen och har stor kunskap om området. Groddagården som central plats i en Nationalpark.
Nationalpark kan stärka varumärket Gotland.

Friluftsliv
Ser ingen konflikt mellan jakt och friluftsliv.

Jakt och fiske
Fortsatt jakt. Underhåll den fina rävstammen. Sälj fiskekort, förslagsvis genom Fårösunds
fiskeklubb.
Försvarsmakten

Området och en ny nationalpark
Om staten äger marken byggs inga nya bostäder som riskerar störas av militär verksamhet.
Visa en äldre befästning.

Militär verksamhet
Ökad militär verksamhet i området, med militära övningar och övningar för civilförsvaret.

56

Kalkbolag med storskalig verksamhet

Området och en ny nationalpark
En nationalpark ska avgränsas så att täktverksamhet och dragning av transportled inte
äventyras. Området är utpekat som riksintresse för mineralförsörjning framför riksintresse
för naturvård. Förespråkar en samexistens mellan naturvård och kalkstensbrytning.

Storskalig industri
Fortsätta bryta kalk i 100 år till. Skapa nya landskap i samband med återställande av
täkterna.
Uppsala universitet

Området och en ny nationalpark
Forskningsstationen är unik med riklig tillgång till både sött och salt vatten som är fint.
Utanför Ar finns kanske Östersjöns renaste vatten.Nya master- och bachelorkurser som tittar
på växter, fisk, alger och vattenbruk. Kurser i naturgeologi och geografi. Fin miljö för
studenter.
Använd digital teknik som gör det möjligt att jämföra med till exempel Forum Östersjöns
forskningsresultat. Digitala innovationsföretag står och väntar på att få utveckla teknik åt
Uppsala universitet. Använd robotar som fotograferar tillståndet i vattnet och på botten och
fiskrobotar med kamera som kan styras av barn i ett forskningscentrum. Samarbete med
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Blått centrum med Region Gotland och Uppsala universitet. Större publik verksamhet och
fler barn som återkommer som unga studenter till universitetet.

Besöksnäring

Området och en ny nationalpark
Tillgängliggöra naturen för gäster och bevara naturvärden. Området tål mycket. Locka
besökare med intresse för natur och kultur. Anlägg flera entréer för att sprida besökare. Året
runt aktiviteter är möjligt. Knyt ihop nationalparken med Gotska Sandön.
Lyft fram områdets historiska brukande och kulturlandskapet. Det kan bli en mötesplats för
natur och kultur. Gör ett Naturrum. Använd kvarnen i Ar.
Skydda strandburgen från motortrafik. Asfaltera Stenkustvägen.

Friluftsliv
Uppleva storslagenhet och ensamhet. Leder året runt med olika teman som skog, sjö och
kust. Leder för snorkling.
Knyt ihop aktiviteter till häst med hästverksamhet på Fårö.
Nyttja nedlagda stenbrott för bad och aktivitetsparker.
Anlägg utomhuskök. Kitesurfing ökar.

Vatten
Använd vattnet i stenbrotten när det är vattenbrist.

Jakt och fiske
Kustfiskecenter.
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Besöksnäring
Naturen light med ordnat boende och middagar. Cykelturer med lunchpaket. Fisketurism.
Nya jobb inom naturturism. Nationalpark bidrar med marknadsföring även för andra
besöksmål.
Koppla ihop Bungemuseets verksamhet med en nationalpark. Bungemuseet som nav på
norra Gotland. Gör en bemannad entré i anslutning till Bungemuséet.
Skapa intressant besöksplats med hållbarhet i fokus i Bläse. Utveckla en vision om hållbar
turistverksamhet. Året runt anställda vid Bläse. Restaurang och logi som är öppna året runt.
Café och restaurang med närproducerad mat. Använd befintliga byggnader för övernattning.
Privat uthyrning för besökare. Besöksmål för kryssningsturismen. Utveckla kommersiella
produkter av kalk. Arrangera föreläsningar och kurser om hållbarhet, hantverk och
naturkunskap. Fler aktiviteter för alla åldrar, workshops om kalkens historia. Rakubränning.
Fortsatt kalkbrytning kan ge jobb med boende och mat till gäster.
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Föreningar och organisationer

Området och en ny nationalpark
Unikt område globalt och för norra Europa, artrikedomen och mosaiken med alla kantzoner.
Kvaliteterna i området kan locka besökare. Vildmarkskänsla. Skydda ett stort
sammanhängande område. Ta med en bit av Marpes på Fårö och Filehajdar i avgränsningen.
Ingen ny kalktäkt kommer. Området bevaras. Gör ett Naturrum i Ar, Bläse, Fleringe eller på
Hau gård. Gör ett biosfärområde.
Här finns unika, för Gotland endemiska arter (endemiska arter är lokalt begränsade och ofta
unika för en bestämd plats). Rikt fågelliv. Skydda örnbon. Gott om gammal skog. Ett
dragplåster att det finns så många och arter av dagfjärilar.
Kontakt som tas tidigt i processen ger möjlighet till bra samarbete. Föreningarna kan bidra
med sin kunskap och lära ut om naturen.
Intressant kulturlandskap med ålderdomligt och småskaligt jordbrukslandskap. Levande
kulturlandskap som brukas i Fleringe. Fleringe kommer på kartan. Bönderna är en
förutsättning.
Kunna ändra reservatsföreskrifterna för att underlätta för Ar fiskeriförening. Fler aktiviteter
runt Ar. Kunna bygga ut gästhamnen i Ar.

Friluftsliv
Vandrings- och cykelleder. Exkursioner. Friluftsliv, bär- och svampplockning. Skåda örn.
Arrangera större orienteringstävlingar. Stenkustvägen iordningsställs så den kan besökas
lättare. Tillgängliggöra för att underlätta besök i området. Kanalisera besökare.

Vatten
Skydda området, vattnet och det hydrologiska systemet. Skydda grundvattnet. Forska på
vattenflöden vid Ar. Ta bort vattenregleringen för Mölnermyr.

60

Jord- och skogsbruk
Inkomster från bete med lamm och nötkreatur. Bra samarbete med länsstyrelsen.

Jakt och fiske
Sälja fiskekort. Få fiska i Blå Lagunen och Hau träsk.

Besöksnäring
Naturturism och nya besöksnäringar. Hyr ut stugor. Klättercentrum i nedlagda kalkbrott.
Turister under andra delar av året. Fler båtturister. Hamnen Ar blir turistmål. Båtturer på
Bästeträsk. Ar har förutsättnigar att bli populärt besöksmål. Organiserade ridturer.
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Utmaningar
Här kan du läsa vilka utmaningar de olika intressegrupperna ser både med en eventuell ny
nationalpark i området och med området som helhet. Vår ambition är att redovisa
synpunkterna på ett så direkt och oredigerat sätt som möjligt så att det är intressegrupperna
som kommer till tals. Vi har inte tagit ställning till vad som är genomförbart eller korrekt i
sammanställningen av synpunkter. Vi redovisar mångfalden av synpunkter och inte hur
många som har samma synpunkt.
Sommargotlänningar och ägare av fritidshus

Området och en ny nationalpark
Trafikläget sommartid runt Ar och Blå Lagunen. Nedskräpning. Mer biltrafik. Risk att
området bara upplevs från bil. Buller från husbilarnas generatorer. Strandvallarna behöver
skyddas mot motorfordonstrafik. Stenkustvägen är så dålig att fordon kör på stranden.
Med ökande besökstryck kanske reglering genom besökstillstånd behövs. Pågående
exploatering och nybyggnationer. Intressekonflikt mellan bad och orörd natur. Det behövs
förhållningsregler för besökare så att det inte skräpas ned. För många turister.
Begränsningar för befintliga byggnader.
Skarvens utveckling och utbredning. Igenväxning av skog och öppna marker.
Hässleänget hävdades av eldsjälar i socknen, vad händer med skötseln? Finns bara eldsjälar
som inte kan hålla liv i långa projekt?
Myndigheter är inte opartiska.

Friluftsliv
Stängsel på fel platser minskar tillgängligheten. Grusvägar som inte underhålls minskar
framkomligheten.
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Vatten
Vattnet i Bästeträsk påverkas lätt. Vattenfrågan. Fokus på vatten viktigt för att kunna bo,
leva och bedriva verksamhet i området. Medias vinkling i vattenfrågan inte rättvisande.
Provbrotten läcker vatten.

Besöksnäring
Synd om kvarnen Ar säljs och blir läskfabrik. Läskfabrik vid Ar är inte rätt produkt för
området. Det är färre besöksmål i området idag än för bara några år sen.

Leva och bo
Fastighetspriserna stiger, svårt för unga att flytta hit. Området ligger för långt iväg för
Visbybor. Jobb inom kalkindustrin kan försvinna. Skador på husen när de spränger i
kalktäkterna.

Storskalig kalkindustri
Kalkbrytningen har förändrats, nu bryts mycket mer kalk på kortare tid än tidigare.
Stenbrytning drabbar Bästeträsk och våtmarkerna. Negativa effekter från kalkbrytning på
vatten och byggnader. Husen skadas och får sprickor av sprängningarna. Hästverksamheten
skulle störas av transportband. Bästeträsks rekreationsvärden och friluftsliv i sjön skulle
påverkas av kalkbrytning. Kalkbrott så nära vill vi inte ha. Hela området hotas av storskalig
kalkbrytning.

Permanentboende och markägare

Området och en ny nationalpark
Trafiken vid Ar och Blå Lagunen. Stenkustvägen svår att ta sig fram på. Stranden vid
Stenkustvägen förstörs av biltrafik.
Buller från Gotland ring. Hamnen i Bläse grusar igen.
Otillräcklig skötsel av Hässleänget. Viktigt att naturen sköts genom bete. Igenväxning av
träsken, betesmarken och skogarna. Vätarna växer igen. Har noterat färre fåglar och
häckningar längs kusten.
Efterlevnaden och tillsyn av allemansrätten och fiskerätter. Organisation och förvaltning utan
lokal förankring. Restriktioner som begränsar och hindrar pågående verksamheter.
Myndigheterna blir ett hot mot området och bidrar med restriktioner. Att området inte sköts
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på ett bra sätt om marken ägs av staten. Krav och regler ändras över åren, svårt att veta vad
som gäller för brukande och skötsel. Personal på länsstyrelsen som är insatta i området och
ärendet byts ut. Förändringar av länsstyrelsens direktiv och nya handläggare bidrar till att
området inte sköts på bästa sätt. Krångliga kontakter med länsstyrelsen. Länsstyrelsen håller
inte sitt ord.
Idag finns många samfällda vägar, hur löser man underhåll och snöröjning sen. Pågående
stenbrytning i Bläsebrottet. Stort fokus på Ojnareskogen och inte hela området.
Exploatering med flera nya, avstyckade tomter i Lundarhage påverkar vattnet och våtmarken
med risk för översvämning. Planerad bebyggelse kommer nära strandskydd och en eventuell
nationalpark och skadar den känsliga naturen.

Friluftsliv
Hårt besökstryck runt Blå Lagunen. Parkeringen vid Blå Lagunen räcker inte till.

Jord- och skogsbruk
Restriktioner som begränsar dagens brukande. Att bete förbjuds vid Bästeträsk. Ekologisk
odling inte lönsam. Utan EU bidrag ingen lönsamhet. Bonde ses inte som fint, ungdomarna
väljer annat yrke. Mycket trafik hindrar flytt av lammen. Behövs bytesmark, pga
förvärvstillstånd.

Vatten
Kalkbrott förstör dricksvattnet. Vattnet, hur säkerställer man vattnet?
Blivande vattenskyddsområde ger begränsningar. Att vattnet ska ta slut. Rädd att vattnet
försvinner och rädd för saltvatteninträngning med kalkbrytning.

Jakt och fiske
Att jakt förbjuds. Räven tar lammungar.

Besöksnäring
För mycket turism. För kommersiellt. Hårt slitage på vägar. Överexploatering. Hårt
besökstryck.

64

Leva och bo
Markägarnas intressen inte lyssnas på. Kalkbrott är kortsiktigt, sedan är marken förstörd.
Upplevelsen av att det är väldigt många jobb som riskerar att försvinna inom kalkindustrin
när det egentligen är relativt få jobb det handlar om.
Obebyggd tomt går inte att bygga på i framtiden. Hög medelålder på de som bor i området,
hur lockar man unga. Långt till jobben. Lokalt engagemang minskar. Hur undviker vi att det
inte bara blir sommarställen?

Storskalig industri
Kalkbrytning blir hot mot områdets naturvärden. Transportband skulle dela av området.
Kalkbrytning skulle förstöra området, det skulle bli bullerstört. Rörligheten i området
försvinner. Svårt att rida mellan Fleringe, Lärbro och Kappelshamn.
Kalkbrott i området förstör marken för alla framtid. Kalkbolagen pratar i eget intresse.
Naturen går inte att återställa efter att täktverksamheten avslutats.
Ändras marken, ändrats den för alltid.

Militär verksamhet
Försvarsmakten vill nyttja marken. Att Trälge inte får vara tillgängligt som strövområde för
friluftslivet.

Friluftsliv och rekreation

Området och en ny nationalpark
Igenväxning och frånvaro av brand. Ett eventuellt beslut om nationalpark kommer att göra
det omöjligt att samla in fynd av ryggradslösa djur. Viktigt att de gamla vägarna inte växer
igen eller förstörs genom breddning eller liknande. Otydlig kommunikation om vilka beslut
som fattats. Buller från Gotland ring, flytta banan ner i brottet.

Jakt och fiske
Att det inte går att jaga. Jaktarrenden delas upp utan samråd och dialog. Ökad risk för
trafikolyckor om det inte sker jakt utefter de stora vägarna.
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Storskalig industri
Att det blir ett kalkbrott i området. Ökad mekanisering i kalkindustrin ger färre jobb.
Försvarsmakten

Militär verksamhet
Nationalpark är inte önskvärt inom försvarsmaktens influensområde på Trälge. Ökat antal
besökare och utländska turister kan innebära ökad rörelse inom försvarets område och bli en
risk för konflikter med den militära verksamheten. Att miljötillståndet inte tillåter
verksamhet i tillräcklig storlek.
Kalkbolag med storskalig verksamhet

Området och en ny nationalpark
Nationalpark ger restriktioner som gör det svårt att driva industriverksamheten. Pågående
tillståndsprocess.

Vatten
Region Gotlands vattendom för Bästeträsk anses oförenlig med nationalpark.

Storskalig industri
Få tillstånd till fortsatt brytning.
Uppsala universitet

Området och en ny nationalpark
Ejdern har minskat i området.

Vatten
Tillgång på rent vatten som är en förutsättning för forskningsstationens verksamhet.
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Besöksnäring
Boendemöjligheter begränsar forskningsstationens verksamhet. Man förstår inte
möjligheterna med forskningsstationen. Skapa stabilitet och långsiktighet för projekt och
verksamheter. Brist på långsiktig finansiering och korta projekt.
Besöksnäring

Området och en ny nationalpark
Stenkustvägen blir allt sämre. Den avstängda vägen mellan Storungs och Takstens återställs
inte. Fler husbilar. Nedskräpning. Problem med VA om det blir fler besökare. Nytt Blå
Lagunen i Bläsebrottet. Svårt att kanalisera besökare om det inte blir en nationalpark. Lätt att
bli hemmablind, uppskattar gotlänningarna det unika med området. Negativa markägare.
Ökad brandrisk med fler besökare. Miljöförändringar med torka och algblomning.
Igenväxning som vid änget Bunge Annex som inte längre sköts.

Friluftsliv
Att området inte blir tillgängligt för friluftsliv.

Vatten
Kalkbrytning potentiellt hot mot vattnet.

Besöksnäring
Icke hållbar turism. Att initiativ inte uppmuntras och tillvaratas. Om det inte blir
nationalpark försvinner möjligheter för Bungemuseet. Boendemöjligheter begränsar
forskningsstationens verksamhet.

Leva och bo
Området blir lyxboende tre veckor om året. Bostäder till unga saknas. Fiber inte installerad i
alla fastigheter. Utan kalkbrytningen försvinner många jobb.
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Storskalig industri
Att området inte skyddas om kalkbrytning tillåts.

Militär verksamhet
Att Trälge och Norra Gattet inte finns tillgängligt som strövområde för friluftslivet.
Föreningar och organisationer

Området och en ny nationalpark
Igenväxning av våtmarker, utbredning av ag. Alvarmarker som används för upplagsplats.
Slitage på alvarmarkerna. Igenväxning och färre betesdjur. Vildmark med fri utveckling.
Restriktioner kopplade till naturskyddet. Alvarmarkerna ger låg ersättning vid inköp av
mark.
Ökande biltrafik. Uppställning av husbilar. Asfaltering av vägar. Restriktioner och
begränsningar för biltrafik om det blir en nationalpark. Besökstrycket vid Blå Lagunen.
Behövs bra förvaltning/underhåll av fiskelägets stenbod, Eldboden. Hamnen i Ar blir mer
och mer dyig.

Vatten
Rädd om vattnet. Oklart hur vattnet rör sig och hur det påverkas i området. Kompetens finns
inte i Europa om hur vattnet rör sig eftersom området är så unikt.

Jord- och skogsbruk
Behålla slakteri på Gotland så det är lönsamt att ha betesdjur.

Besöksnäring
Förbindelserna med Europa för att få hit internationella besökare är idag dålig.
Kommersialiserad turism som sliter på naturen.
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Storskalig industri
Att tillstånd till brytning ges för Bunge Ducker. Att det blir ett kalkbrott. Nordkalks
framtoning gentemot meningsmotståndare. Kalkbrytning bedrivs idag mycket storskaligt och
med snabb brytningstakt. Transporter till Strå hamn med lastbil på väg 148.

Militär verksamhet
Militären medför begränsningar för friluftslivet på Trälge. Militär närvaro i området, går det
att samverka?
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Bevarandevärden
Motivering till varför vi beskriver detta. Skriva mer om metoden. Fortsatt arbete med skydd
av natur för kommande generationer och adaptiv förvaltning. Syfte: underlag till NV om
beslut fortsatt process. Det här är grunden för det fortsatta arbetet med att bilda nationalpark.
Bevarandevärden visar hur NV kan gå till väga.
Med utgångspunkt i samtalen med intressegrupperna samt befintlig kunskap om områdets
naturvärden har vi definierat ett antal bevarandevärden. Bevarandevärden är de naturtyper
eller ekologiska system som får representera och innefatta förstudieområdets biodiversitet.

Värden för människans välbefinnande
Med utgångspunkt i samtalen med intressegrupperna har vi även definierat ett antal värden
för människans välbefinnande. Värdena är viktiga för att tydliggöra vilka fördelar
människorna har av att bevara ett område. Värden för människans välbefinnande är beroende
bevarandevärdena och att de skyddas.
Hot mot bevarandevärden
Med utgångspunkt i samtalen med intressegrupperna samt befintlig kunskap om områdets
naturvärden har vi även definierat ett antal hot mot bevarandevärdena. Det här är de tre mest
framträdande hoten:
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Beskrivning av bevarandevärden
Skogar
Skogen består i huvudsak av mager, gles och lågvuxen tallskog. Lövmarkerna är få.
Hässleänget är ett av få områden med gamla lövmarker. Där växer lövträden på svallad
klappersten och man hittar ek, ask, hassel, apel, hagtorn och i blöta partier även asp. I de
bördigare skogspartierna förekommer också örtrika barrblandskogar. Skogarna bildar ofta
mosaiker av naturtyper med öppna alvarmarker, hällmarker, fuktängar och vätar.
Stora arealer skog är klassad som nyckelbiotop, det vill säga skogar med höga naturvärden
där det finns eller förväntas finnas rödlistade arter. Här finns Gotlands största
sammanhängande värdekärna av kalktallskog.
Utmarksskogarna har i stor utsträckning använts för bete och plockhuggning. I området finns
fortfarande stora arealer med äldre skog som inte brukats med modernare skogsbruksformer.
Insektsfaunan i de här skogsmiljöerna med arter som smedbock är väl värda att nämna.

Karsthällmark och tallskog i Ojnareskogen. Foto Magnus Martinsson.
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Gles hällmarkstallskog i Ojnareskogen. Foto Magnus Martinsson.
Foto Hässleänget istället.

Piggrör. Finns i Sverige endast i magra tallskogar på norra Gotland. Foto Magnus Martinsson.
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Röd skogslilja är vanlig i området. Foto Magnus Martinsson.

Alpnycklar är en sällsynt orkidé som är vanlig på Stenkusten. I norra Europa finns den endast på Gotland.
Foto Magnus Martinsson.
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Nattskärra. Spridd i området. Minskande i Sverige. Höga tätheter på norra Gotland. Foto Magnus Martinsson.

Skogsduva är minskande i Sverige men fortfarande vanlig på Gotland. Foto Magnus Martinsson.
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Halsbandsflugsnappare, häckar i Hässleänget. Foto Magnus Martinsson.

Stenknäck. Trivs i grovstammig, äldre lövskog. Häckar sparsamt till sällsynt i södra och mellersta Sverige.
Foto Magnus Martinsson.
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Göktytan är en hackspett som inte hackar egna hål, den gillar död ved och lever av myror. Göktyta lever i
luckiga, betespräglade löv- och blandskogar och är rödlistad. Foto Magnus Martinsson.

Tåilu. Spillkråka är en stor hackspett och är vanlig i området. Foto Magnus Martinsson
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Jordstjärnor är en karaktärsartgrupp för kalkbarrskogar. Jordstjärna är en svamp med flikar som gör att den
ser ut som en stjärna. Fransig jordstjärna. Foto Magnus Martinsson.

Säckjordstjärna. Starkt hotad. Foto Magnus Martinsson.

77

Cinnoberfläck är en skorplav och den är mycket ovanlig. Den växer på klen och senvuxen ask i fuktiga
miljöer med lång skoglig kontinuitet. Foto Magnus Martinsson.

Tallticka, karaktärsart för gammal tallskog. Fruktkroppen kan bli upp till 50 år gammal. Eftersom talltickan blir
gammal kan lavar kan få fäste på den som lavarna på bilden. Foto Magnus Martinsson.
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Smedbocken är lite av en karaktärsart för områdets ljusa, öppna och gamla tallskogar. Den trivs i
solexponerad ved utan bark. Honorna lägger stora ägg, som är ca 3 mm långa, ett par centimeter in i
vedspringorna i döda tallar. Larvutvecklingen tar 4–5 år. Förpuppningen sker långt in i veden, efter det att
larven redan förberett ett kläckhål. De fullbildade skalbaggarna kläcks i juli. De är nattaktiva och svåra att
finna under dagen. Smedbocken är stor, den blir tre till sex centimeter lång. Foto Magnus Martinsson.

Död ved, så kallad låga, är ett viktigt substrat för många vedlevande skalbaggar. Man kan se skalbaggarnas
utgångshål i lågan. Foto Magnus Martinsson.
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Större agatsnäcka. Finns i de fuktiga, oslagna delarna av Hässleänget där det växer vide. Starkt hotad.
Mycket liten snäcka cirka 5 mm. Foto Magnus Martinsson.

Kungsörnens revir ligger tätt på Gotland. Foto Magnus Martinsson.
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Havsörnen har ökat på Gotland de senaste åren. På Gotland finns numer många häckande par.
Foto Magnus Martinsson.
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Hällmarker
Områdets stora hällmarkskomplex med torktålig vegetation av fetbladsväxter, gräs, örter
samt mossor och lavar är av stort ekologiskt intresse. Delar av hällmarkerna är karstifierade
och utgör en ovanlig naturtyp i Sverige. I den uppspruckna och karstifierade berggrunden
kan både ytvatten och grundvatten strömma ut och in. I sprickorna är miljön fuktig och ger
skydd till ormbunkar och landmollusker som till exempel hällsnäcka. Hällmarkskomplexen i
området är ett av de bästa exemplen på gotländska hällmarker.

Kyrkgathagens hällmarker med vit fetknopp. Foto Magnus Martinsson.

Vit fetknopp är en karaktärsart på hällmarker och den är starkt torktålig. Vit fetknopp är värdväxt för
apollofjäril. Foto Magnus Martinsson. Alvargräslök och vit fetknopp. Foto Magnus Martinsson.
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Hällmarker Foto Magnus Martinsson

Hasselsnok trivs på hällmarker med sprickor. Foto Magnus Martinsson.
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Gräsmarker
I området finns stora arealer med karga alvarmarker, alltifrån tunna vittringsjordar, berg som
går i dagen och övergångar till fuktängar. Alvarmarkerna är spridda över förstudieområdet
och bildar ofta en mosaik tillsammans med andra naturtyper. På de svagdränerade
grusalvaren bildas ofta uppfrysningsmönster och i alvarvätarna är det vanligt med
blekeutfällning på grund av det utströmmande, kalkhaltiga vattnet.
Fuktängarna har en rik vegetation med arter som blåtåtel, slankstarr, ängsvädd,
slåtterblomma och olika orkideér. Hedarna är örtrika med arter som till exempel fårsvingel,
grusslok, brudbröd, gulmåra, solvända, axveronika, backtimjan och gråfibbla. De är viktiga
miljöer för fjärilar och bin.
I Hässleänget finns öppna ängsytor men en rik och varierad kärlväxtflora, allt från torrbackar
till blöta kärr. I änget kan man hitta arter som ängshavre, darrgräs, slankstarr, blodnäva,
gullviva, slåtterfibbla, färgmåra, humleblomster, svärdsyssla, vitsippa, tvåblad och vildlin.

Bräntings haid med en mosaik av gles, lågvuxen tallskog, fukthedar och alvarmarker. Foto Magnus
Martinsson.
Foto polygonmönster + andra naturtyper
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Makaonfjäril är en stor och iögonenfallande fjäril med ett vingspann på cirka åtta centimeter. Fjärilens larv är i
sitt sista stadium mycket karakteristisk, stor och citrongul till ljusgrön med svartgröna ränder. Larven lever av
flockblomstriga växter som ofta trivs i vägkanter Foto Magnus Martinsson.

Svartfläckig blåvinge är sällsynt. Fjärilen lever i en ovanlig livscykel. Backtimjan är värdväxt. Fjärilen
använder sig av och parasiterar på jordlevande myror för att kläcka sina ägg. Foto Magnus Martinsson.
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Apollofjäril är ganska vanligt förekommande i områdets alvarmarker, i övriga Sverige är den sällsynt.
Larverna lever på vit fetknopp. Foto Magnus Martinsson.

Hårig dolkstekel på backtimjan är mycket sällsynt och finns endast på Gotland och en liten förekomst i
Bohuslän. Foto Magnus Martinsson.
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Gaffelfibbla är en endemisk art för Gotland och Öland. På Gotland växer den endast inom förstudieområdet.
Foto Magnus Martinsson.

Flockarun är en minskande, rödlistad ört. Foto Magnus Martinsson.
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Knutnarv är en karaktärsart i fuktiga alvarmarker. Foto Magnus Martinsson.

Stenmalört växer på fuktiga gruslvar. Foto Magnus Martinsson.
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Svärdkrissla. Finns i Sverige endast på norra Gotland i vätar och fuktängar. Foto Magnus Martinsson.

Timjansnyltrot är en parasit på backtimjans rötter. Den har inga egna gröna delar vilket innebär att den inte
fotosyntetiserar. Sällsynt. Foto Magnus Martinsson.

89

Backklöver är en fin indikator på artrika gräsmarker med lång kontinuitet av bete eller slåtter. Foto Magnus
Martinsson.

Sommarfibbla. Verkar invasivt på Gotland. Kom till Gotland och Fårösund på 1980-talet. Spridd längs
vägrenar. Foto Magnus Martinsson.
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Äkta vätfibbla Pilosella cymosa var. gottlandica växer på fukthedar och trivs på växelfuktiga alvarmarker.
Finns i Sverige endast på Gotlands och Ölands alvarmarker. Foto Magnus Martinsson.

Kalknarv, ingår i art- och habitatdirektivet. Sällsynt förekommande i översilat kalkgrus. Spridd i området. Foto
Magnus Martinsson.
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Gotlandssolvända blommar på förmiddagen och tappar sina kronblad på kvällen. Den är sällsynt. Foto
Magnus Martinsson.

Ängsnycklar är en vanlig art i myrkanter. Foto Magnus Martinsson.
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Trädlärka. N200-art. Vanlig i området. Foto Magnus Martinsson.

Törnskatan häckar i områdets tynnen (taggiga buskar). Den är spridd i området. Foto Magnus Martinsson.
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Blåvingad gräshoppa är starkt knuten till alvarmarker i soliga lägen och mycket sällsynt. Foto Magnus
Martinsson.
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Våtmarker
I området finns ett stort antal våtmarker med höga värden. Våtmarkerna består av en mosaik
av kärr och fukthedar med en rik flora. Flera av de stora myrarna är opåverkade och
domineras av ag. Här finns flera stora agmyrar som Hoburgsmyr, Mölnermyr, Rutemyr,
Ojnaremyr och Tvärlingsmyr. Några har en öppen vattenspegel.
I kanterna övergår agmyrarna ofta i rikkärr. Rikkärren har en vegetation med brunmossor i
bottenskiktet och arter som axag, majviva, tätört, ängsnycklar, brudsporre, loppstarr och
ängsstarr.

Öppen vattenspegel i Ojnaremyr. Foto Magnus Martinsson.

Kalktuff i vattnet kring källor och källflöden. Kalk i uppströmmande vattnet fälls ut och cyanobakterier bildar
hårda strukturer. Foto Magnus Martinsson.
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Tvärlingsmyr. Foto Magnus Martinsson.

Mölnermyr. Foto Magnus Martinsson.
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Rutemyr. Foto Magnus Martinsson.

Rikkärr. Foto Magnus Martinsson. Annan bild rikkärr?
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Bräntingshaid (Siglajvs V). Foto Magnus Martinsson.

Källnate. Finns i Sverige bara på Gotland. Växer sällsynt vid källflöden. Foto Magnus Martinsson.
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Gulyxne, en orkidé som är minskande och hotad. Foto Magnus Martinsson.

Majviva. Minskande men spridd och fortfarande vanlig på Gotland. Foto Magnus Martinsson.
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Luktsporre är en rödlistad och sällsynt orkidé. Den växer utspritt i områdets rikkärr. Norra Gotland har de
tätaste förekomsterna i Norden. Foto Magnus Martinsson.

Agmyren med ag. Agmyren är en sällsynt naturtyp i Europa och finns i Sverige främst på Öland och Gotland.
Ag har använts som taktäckningsmaterial i långa tider på Gotland. Foto Magnus Martinsson.
Höstspira växer i kalkrika agmyrar och är sällsynt. Foto Magnus Martinsson.
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Ängshök är sällsynt och häckar i områdets agmyrar. Foto Magnus Martinsson.
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Sjöar och vattendrag
Det här är Gotlands sjörikaste område. I området finns många mycket grunda sjöar;
Alningshajdträsk, Bästeträsk, Hau träsk, Horsan, Hyle, Källingträsk, Kölningträsk, Lillträsk,
Mavrajd, Nackträsk, Nyrajsu, Sändeträsk, Trastasshul, Trullträsk och Äskåkersvät.
Bästeträsk och Hau träsk är något djupare. I området finns även tre avslutade kalkbrott som
vattenfyllts. Det mest kända kallas Blå lagunen.
I Bästeträsk finns bland annat ett bestånd av sötvattenlevande sik och Gotlands enda
förekomst av stensimpa. I Bästeträsk finns öarna Storholmen och Lillholmen. På öarna
häckar ejder, ett av mycket få fall där ejder häckar i sjömiljö.
I alla sjöar och i de avslutade kalkbrotten finns den rödlistade arten flodkräfta. De vanligaste
fiskarterna i sjöarna är abborre, mört, sarv och gädda och i några sjöar finns även sutare. I
Blå lagunen finns inplanterad regnbåge, beståndet är idag ett självreproducerande vilket är
mycket ovanligt i Sverige. Sjöarnas vattenvegetation domineras av kransalger. Rödsträfse,
törnsträfse och borststräfse är några vanligt förekommande kransalger. I några sjöar finns
även havsnajas och sjöplommon. Inventeringar av bottenfauna sker årligen i Bästeträsk och
Horsan inom ramen för den nationella miljöövervakningen. Bland bottenfaunans arter kan
nämnas den kalkkrävande märlkräftan Gammarus lacustris och dykarskalbaggen Hydroglyphus
hamulatus.
Här finns några få bäckar med direkt anslutning till havet. De största är Arån i Bästeträsk och
Vällesån nära Bläse. I vattendragen leker havsöring och deras yngel växer upp här. Det sägs
att i vattendraget från Sikhagen till Sikhagevik i Bästeträsk leker siken. I Hauån är en
lekmiljö för gädda under uppbyggnad.

Bästeträsk. Foto Magnus Martinsson.
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Trullträsk. Hau träsk. Foto Magnus Martinsson.

Hau träsk foto Magnus Martinsson
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Kölningsträsk. Foto magnus Martinsson.

Nyrajsu. Foto Magnus Martinsson.
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Horsan. Foto Magnus Martinsson.

Vattendrag vid utloppet från Linder myr och mot Bästeträsk. Foto Magnus Martinsson.
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Vattenbläddra. Vanlig i träsk och myrar. Köttätande växt. Foto Magnus Martinsson.

Karnsalger. Kalkrika organismer som trivs i områdets sjöar och myrar. Foto Magnus Martinsson.
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Öring reproducerar sig i Arån. Den här öringen är fotograferad i oktober och kläcktes på våren samma år.
Den är cirka en decimeter lång. Foto Magnus Martinsson.

Simmande blodiglar. Foto Magnus Martinsson.
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Havsnajas. Foto Magnus Martinsson
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Kuster och havsmiljöer
Bottenstrukturen består mestadels av hällar samt sten- och grusvallar. Här finns branta pallar
ned till cirka 30 till 40 meters djup med vegetationsklädda terrasser. Hällområdena är både
släta och grova. De grova hällarna har sprickbildningar som i vissa områden bildar
ravinlikande strukturer.
Inne i sundet finns områden med mjukbottnar. Mjukbotten består av lösa mjuka
sedimentavlagringar och kan vara sand, lera, silt och organiskt material.
Stora mängder ilandspolade alger kan ibland ses på stränderna. Dessa skvallrar om att det
finns omfattande bälten av blåstång och andra alger längs med kusten. Blåstångbältena finns
främst i de grunda delarna närmast strandlinjen.
Spridda bestånd av blåmusslor kan ses i området men det är osäkert om det finns fäste för
större bestånd av blåmusslor eftersom bottnarna är rörliga.
Blandsamhällen med ålgräs och olika natingväxter kan förekomma i mjukbottnarna. Dessa
samhällen är viktiga uppväxtområden för olika fiskarter och kräftdjur. Haugrönan innanför
Grönudden är en liten havsvik som idag är hotad av igenväxning till stor del som en följd av
övergödningen i Östersjön. Den hotade kransalgen raggsträfse finns dokumenterad från
tidigare observationer i Haugrönan.

Kusten vid Ar med Falholmen i bakgrunden. Foto Magnus Martinsson.
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Buckhällar. Foto Magnus Martinsson.

Stenkusten. Foto Magnus Martinsson.
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Buckhällar. Foto Magnus Martinsson.

Småtärna. Sällsynt, minskande. Foto Magnus Martinsson.
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Kalkdån. Förekommer vissa år i miljontals exemplar i klapperstensfält vid Ar men är mycket sällsynt i resten
av Sverige. Foto Magnus Martinsson.

Falsk guldskivlav är mycket ovanlig. Den växer på hårt vittrade raukar av revkalksten och även på block. Foto
Magnus Martinsson. Alvar och hällmarkstallskogar
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Källförteckning
Källförteckningen är inte klar
Uppdraget
Nationalparksplan för Sverige – långsiktig plan
Nationalparksplan för Sverige – genomförande 2015-2020
Pressmeddelande, 2016-06-22
Beställning - Förstudie om bildande av nationalpark Bästeträsk 2016-11-25 Naturvårdsverket
(NV-04905-16).
Projektplan Förstudie nationalpark Bästeträsk med bilagor NV-04905-16
G. Lindström. 1866. Om Gotlands fiskar. Gotlands läns. Hush. Sällsk.
R. Sernander. 1941. Gotlands kvarlevande myrar och träsk. KVA Avhandlingar i
Naturskyddsärenden nr 3
B. Pettersson. 1958. Dynamik och konstans i Gotlands flora och vegetation
Luther, Hans & Rzóska, Julian 1971. Project aqua : a source book of inland waters proposed
for conservation sponsored by International Biological Programme (IBP)
Ang. skydd enligt 8§ miljöskyddslagen mot utsläpp av avloppsvatten m.m. inom Bäste träsks
avrinningsområde. (Jordbruksdepartementet) Dnr 4695-3528-72
Regionalt tillväxtarbete
Tillväxtprogram för Region Gotland 2016- 2020, RS 2015/831
Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630)
Förordning om regionalt tillväxtarbete (SFS 2007:713)
Förordning med länsstyrelseinstruktion (SFS 2007:825)
Regeringskansliet. 2014. Uppdrag att ta fram långsiktiga strategier för myndigheternas
medverkan i det regionala tillväxtarbetet under perioden 2014–2020
Regeringskansliet. 2015. En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015–2020
Regeringskansliet. 2016. Uppdrag respektive erbjudande att genomföra insatser för tillväxt
i Gotlands län
Regeringskansliet. 2016. Kommittédirektiv. En sammanhållen politik för hållbar turism och
växande besöksnäring
Länsstyrelsen på Gotlands Strategiska utvecklingsplan 2017-2019 Dnr 106-3524-16
Vejlens, M. 2017. Strategi och handlingsplan för skyddade områden som en resurs för
friluftslivet 2017-2019
Beskrivning av förstudieområdet
Ansökan om tillstånd enligt miljöskyddslagen för militär verksamhet vid Fårösunds
Marinbrigad (FMB), Gotland (Fortifikationsverket) Dnr 240-1082-96
Vattendom för Bästeträsk Region Gotland 2009-10-14 (Mål nr M 5609-07)
Sträckor och arealer är beräknade med hjälp av Fastighetskartan.
Vill du få ut några handlingar ur länsstyrelsens ärenden är du välkommen att kontakta oss på
gotland@lansstyrelsen.se
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Bilagor
Karta över förstudieområdet
Regional tillväxtpolitik
På den här länken kan du se filmen om Förstudie nationalpark Bästeträsk
https://vimeo.com/214453571

Bästeträsk. Foto Magnus Martinsson.
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Regionalt tillväxtarbete
Bilaga till Förstudie nationalpark Bästeträsk.
Regional tillväxtpolitik
Den regionala tillväxtpolitiken är territoriell och målorienterad. Det innebär att det är en
politik för hela landet med sikte på att alla regioner ska ges möjligheter att växa och
utvecklas efter sina särskilda regionala förutsättningar, såväl i städer som på landsbygden.
Målorienteringen återspeglas i dess sektorsövergripande angreppssätt och politikområdets
beroende av samverkan mellan en mängd aktörer, sektorer och politikområden. Ytterst ska
tillväxtpolitiken skapa goda miljöer för näringslivets utveckling och stärka företagens
konkurrenskraft. Politikområdets verktyg för detta omfattar exempelvis regionala
utvecklingsstrategier, regionala företagsstöd, stöd till kommersiell service,
kompetensförsörjning och EU:s regionalfondsprogram.
Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-20201 är
vägledande för alla som arbetar nationellt eller regionalt med genomförandet av den
regionala tillväxtpolitiken. Den slår fast att målet med tillväxtpolitiken är:


Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.

För att bidra till politikens mål och möta de globala samhällsutmaningarna demografisk
utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi samt social sammanhållning identifierar
strategin fyra prioriterade områden för det regionala tillväxtarbetet





Innovation och företagande
Attraktiva miljöer och tillgänglighet
Kompetensförsörjning
Internationellt samarbete

Den nationella strategin utgår från EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 som fokuserar på en
resurseffektiv ekonomi baserad på kunskap och innovation, vilken stimulerar en ekonomi
med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning.
Regionalt utvecklingsansvar och tillväxtarbete
I varje län finns, enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar2, en regionalt
utvecklingsansvarig aktör med ansvar för genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken.
Som ett resultat av att direktvalda regioner ger ökade möjligheter för regionalt anpassade
utvecklingsinsatser, bedömningar och beslut – är Region Gotland regionalt
1 http://www.regeringen.se/4a8706/contentassets/98919a0ca0f1427491a3eef22a7d177c/en-nationell-strategi-for-hallbar-regional-tillvaxt-ochattraktionskraft-20152020.pdf
2 SFS 2010:630

utvecklingsansvarig aktör i Gotlands län. Det regionala utvecklingsansvaret och
genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken innefattar bland annat3:
-

-

-

strategisk planering; utarbetande och fastställande av en regional utvecklingsstrategi
för länets utveckling och vid behov understrategier och program till denna, såsom
regionalt tillväxtprogram, regional besöksnäringsstrategi samt mat- och
livsmedelsstrategi för Gotlands del.
att samordna insatser och samverka för genomförande av utvecklingsstrategin,
(nationellt, regionalt och lokalt). Den regionala utvecklingsstrategin ska binda
samman planeringsprocesser av betydelse för en hållbar regional utveckling och
underlätta samverkan.
att besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas i relation till
beslutad strategi
att följa upp, utvärdera och årligen redovisa resultaten av tillväxtarbetet till
regeringen
utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur

Länsstyrelsen i Gotlands län har också en central roll i genomförandet av tillväxtpolitiken.
Enligt sin instruktion ska länsstyrelsen främja länets utveckling och medverka i
genomförandet av det regionala tillväxtarbetet i enlighet med förordningen om regionalt
tillväxtarbete4. Enligt den har länsstyrelsen ett särskilt ansvar att följa upp hur andra statliga
myndigheter tillämpar regionala styrdokument, att främja och samordna andra statliga
myndigheters insatser för regional tillväxt i länet, och i förekommande fall, löpande
informera Region Gotland om andra statliga myndigheters insatser för regional tillväxt i
länet5.
Nationalparksprocessen som del i regionala tillväxtarbetet
I det regionala utvecklingsarbetet med fokus på besöksnäringen finns idag en målsättning
för vilken en nationalparksprocess och eventuell nationalparksstatus kan komma att ha
särskild bäring. (En målsättning som även har bäring på mat- och livsmedelsnäringarna)6:


”Natur- och kulturarvsresurser är tillgängliggjorda för affärsutveckling och tillväxt i
besöksnäringen och nyttjas på ett hållbart sätt”

Denna målsättning kommer även utgöra en av grundpelarna i pågående arbete med en
regional besöksnäringsstrategi samt i uppdateringen av Gotlands regionala utvecklingsstrategi. En process som precis startat med målsättningen är att ett förslag till ny strategi
finns klar för politisk beredning och beslut efter valet 2018. Målsättningen understöds av en
av Länsstyrelsens strategiska målsättningningar:
3 Jfr SFS 2007:713
4 SFS 2007:825
5 SFS 2007:713
6 Se kommande handlingsplan för gällande tillväxtprogram



”I samverkan internt och externt lyfta fram våra natur- och kulturmiljöer för att
genom dem utveckla besöksnäringen och det gotländska samhället”7.

När det gäller de statliga myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet så ska
dessa, inom sina verksamhetsområden, verka för att målen för den regionala tillväxtpolitiken
uppnås. Vikten av denna medverkan kan förväntas öka och dess betydelse belyses
exempelvis genom regeringens beslut att uppdra åt en rad statliga myndigheter, däribland
Naturvårdsverket, att ta fram långsiktiga strategier som ska vägleda och utveckla respektive
myndighets medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik
under perioden 2014–20208, samt skapa bättre förutsättningar för myndigheternas
medverkan i det regionala tillväxtarbetet, bl.a. genom en vidareutvecklad och bättre
samverkan mellan myndigheter och aktörer med regionalt utvecklingsansvar.
Naturvårdsverkets strategi för regional tillväxt9 fokuserar på tre områden som bedöms ha
särskilt stor betydelse för hållbar regional tillväxt. Inom områdena ska samverkan utvecklas
med regionalt utvecklingsansvariga aktörer - i dialog med andra nationella myndigheter och
länsstyrelserna. Ett av fokusområden är:


”värdefulla/skyddade områden och besöksnäring”

Det behöver alltså, i enlighet med tillväxtpolitikens intentioner, inför ett eventuellt beslut att
starta en process för att bilda nationalpark, tas särskild hänsyn till de regionala
målsättningarna. Här ser Region Gotland i samverkan med Tillväxtverket även att
Länsstyrelsen i Gotlands Län har en särskilt viktig roll i deras gemensamma uppdrag
Hållbara Gotland10 - inom vilket samverkan med Länsstyrelsen bör ske särskilt vad gäller
insatser med anknytning till landsbygdsutveckling. Området som nationalparken avser utgör
landsbygd och ligger dessutom på norra delen av Gotland där särskilda gemensamma
insatser kan behövas för stärkt attraktionskraft och hållbar tillväxt.
Genom att i samverkan stärka besöksattraktiviteten i området genom att ta tillvara en
potentiell nationalparksstatus – skulle sannolikt även förutsättningar för boende- och
näringsattraktiviteten stärkas vilket skulle gynna hela norra delen av Gotland. Investeringar i
hotell och restauranger för besökare till nationalparken och andra etableringsarbeten kan
exempelvis skapa sysselsättningseffekter inom byggbranschen. Detta skulle därmed kunna
bidra till stärkt attraktionskraft för norra Gotland i enlighet med målsättnigen:


”En levande och attraktiv landsbygd på Gotland – året om – som utgör en central del
av platsvarumärket Gotland”11.

7 Länsstyrelsens strategiska utvecklingsplan
8 N2014/2501/RT
9 NV-04763-14
10 N2016/04642/RTS
11 Handlingsplan Tillväxtarbetet 2016-2020

För att en nationalpark ska kunna fungera som grund för en hållbar regional tillväxt och
utveckling av besöksnäring samt en stärkt attraktionskraft i området ser Region Gotland och
Länsstyrelsen i Gotlands län att följande behöver belysas inför ett eventuellt beslut att starta
en process för att bilda nationalpark:
•

Vilka aktörer (lokalt/regionalt, såväl som nationellt, boende med pågående
verksamheter, guide- och eventföretag etc) har intresse av att utveckla verksamhet i
området och ta tillvara nationalparksstatusens varumärke?

•

För att en nationalparksstatus ska bidra till de regionala målen behövs en tydlig
belysning av vilka verksamheter och aktiviteter som kan anses förenliga med
upprätthållandet av bevarandevärdena i Bästesträsk och möjliga att utöva inom en
nationalparks gränser12. Det vill säga vilken utveckling ska den regionala tillväxten
i området baseras på med en potentiell nationalparksstatus, som referens till ett
scenario där ingen nationalpark bildas.

•

En sådan belysning är särskilt relevant med avseende på borttagandet av förbudet
att bedriva kommersiell verksamhet i nationalparkerna/borttagandet av den
generella tillståndsplikten. Vilket i sig är ett konstaterande att föreskrifter behöver
utformas baserat på respektive nationalparks naturförhållanden. Eller för att
använda tillväxtpolitikens vokabulär – baserat på regionala förutsättningar.

•

För att en nationalpark ska bidra till en hållbar regional tillväxt krävs sannolikt att
verksamheter inom nationalparken i stor omfattning kan fortgå, att verksamheter i
närheten inte påverkas negativt samt att nya verksamheter kan tillkomma (jämför
Kosterhavet och dess syfte; bevarandeperspektivet, besöks- och
upplevelseperspektivet samt lärandeperspektivet). Här behöver hänsyn särskilt tas
till befintliga boenden, deras verksamheter och potentiella utveckling av
verksamheterna. På norra Gotlands bedriver Gotland Ring verksamhet, vilket är en
racingbana för testkörningar och events. Verksamheten ligger i anslutning till det
område som ingår i förstudien av nationalpark Bästeträsk. Hänsyn behöver även tas
till förväntad utveckling såsom det förväntade ökade antalet kryssningsbesökare
från år 2018. Den kyssningskaj som byggs i Visby och som ska stå klar 2018
skapar möjlighet för fler turister att besöka platser på Gotland utanför Visby
exempelvis en eventuell nationalpark. I utvecklingen av en nationalpark är det
viktigt att ha med ett internationellt perspektiv och tänka på aktiviteter, standard,
tillgänglighet m.m. som även attraherar internationella besökare.

•

Det behöver undersökas vilken förvaltningsform som på bästa sätt skulle gynna de
regionala målen om en hållbar utveckling av besöksnäringen och stärkt
attraktionskraft i området, samt förmågan att i samverkan uppnå dem: Partnerskap,
ideell förening, delegation?

12 Jakt? Fiske? (kommersiell och rättighetsbaserad) Vandring? Cykling? Ridning? Beteshävd i kommersiellt syfte? Motordriven trafik?

•

Arbetet med ett eventuellt nationalparksbildande behöver inkorporeras i pågående
regionala processer som framtagande av en ny regional utvecklingsstrategi samt
besöksnäringsstrategi. Detta i linje med kommande utredning Sveriges
besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt13 samt med hänsyn
till kommande delstrategi om naturturism till besöksnäringens nationella strategi
2020.

13 Dir. 2016:83
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1. Bakgrund och syfte
Bästeträsk med kringliggande marker och angränsande havsmiljöer finns med i
Naturvårdsverkets nationalparksplan. Området är även ett av de områden som är
medtaget i den senast reviderade genomförandeplanen för vilka nationalparker
som Naturvårdsverket avser att arbeta med de närmaste fem åren. Bästeträsk är
ett unikt område på norra Gotland med mycket höga naturvärden. Huvuddelen
av området är av regeringen föreslaget till det europeiska nätverket Natura 2000.
Rättsprövning av regeringens beslut pågår dock för närvarande i Högsta
förvaltningsdomstolen.
Delar av området har sedan länge varit intressant för kalkbrytning och för
närvarande pågår en rättsprocess kring kalkbolagens tillstånd att bryta kalk i
området. Kalkbrytningen har en lång historik och tradition på norra Gotland och
identiteten i bygden är till viss del förknippad med kalkbrytningen. Området är
en utflyttningsbygd och det finns stor oro för att jobben inom kalkindustrin ska
försvinna.
Bristen på tillgång till dricksvatten är ett stort bekymmer på Gotland. Nya källor
för dricksvattenproduktion måste etableras. Sjön Bästeträsk har nyligen tagits i
bruk som ytvattentäkt till Fårösunds samhälle. Området är välkänt för sina
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mycket stora naturvärden. I området finns goda möjligheter att utveckla
företagande inom naturturism och friluftsliv. Uppsala universitets Campus
Gotland bedriver ett tvärvetenskapligt utbildnings-, forsknings- och
samverkansprojekt om ”Hållbara besök”. Även Peter Larsson, regeringens
tidigare samordnare för regeringens näringslivspaket för Gotland, lyfter i sin
rapport1 naturvärden som en viktig del av regional utveckling 2.
Naturvårdsverket skickade den 22 juni i år, tillsammans med Länsstyrelsen i
Gotlands län, Region Gotland och Havs- och vattenmyndigheten, ut ett
pressmeddelande om att en förstudie kommer att påbörjas om hur Bästeträsk kan
skyddas som nationalpark. Enligt pressmeddelandet påbörjas förstudien genom
dialog med de som bor i, verkar i eller har intresse av området.
Syftet med förstudien är att identifiera vilka möjligheter och risker vi behöver
beakta för att kunna planera en genomförandeprocess för bildande av
nationalpark.
Genom att vi genomför projektet tillsammans med Länsstyrelsen, Regionen och
Hav sker både samordning mellan myndigheterna och intern förankring av
projektet hos respektive myndighet parallellt med att förstudien bedrivs. Under
tiden som förstudien pågår kommer även andra projekt att bedrivas i det berörda
området. Regeringen har nyligen presenterat en rapport med förslag på åtgärder
för hållbar näringslivsutveckling på Gotland. Sammanlagt är 100 miljoner
kronor anslagna de närmaste åren för åtgärder inom fem för Gotland
betydelsefulla områden, varav besöksnäringen utgör ett. För närvarande
(senhösten 2016) arbetar olika aktörer med förstudier på vart och ett av de fem
områdena, vars syfte bland annat är att identifiera vilka konkreta projekt som bör
genomföras. Region Gotland ansvarar för förstudien kring besöksnäringen. Det
är därför sannolikt att ett omlandsprojekt, som studerar hur natur- och
upplevelseturismen i Bästeträskområdet bäst kan utvecklas, kan komma att starta
under perioden 2017-2019, troligtvis med Region Gotland som projektägare.
En förstudie skapar förutsättningar för att bedriva ett nationalparksarbete enligt
Naturvårdsverkets modell (Nationalparksplan för Sverige – Genomförande
2015–2020) och ge möjlighet till lokal förankring, något som i sig är en
förutsättning för bildande av en nationalpark.
Förstudien ska genomföras genom att använda arbetssättet OpenStandard
(http://cmp-openstandards.org/). Detta bidrar till att processen blir öppnare och
enklare för omvärlden att förstå, att vi implementerar vår interna
verksamhetslogik på ett ändamålsenligt sätt i samarbete med externa aktörer
samt att vi fortsätter i riktningen ”Digitalt först”.
2. Effektmål
 Samtliga fyra myndigheter som deltar i förstudien har samsyn om det
fortsatta arbetet med bildandet av en nationalpark i Bästeträsk området.
1

”Hållbara Gotland”, Peter Larsson 2016, Näringsdepartementet Dnr. N2016/04387/FF
”Mitt förslag tar fasta på att Gotland med sitt rika kulturarv och sin unika natur ska kunna dra
till sig en ökad andel av den växande besöksmarknaden samtidigt som Gotland kan inta en
nationellt och internationellt ledande roll i utveckling av en besöksnäring som är hållbar.”
2
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Alla aktörer som vill har fått möjlighet att lämna synpunkter och de har
fått information om hur deras synpunkter har beaktats.

3. Projektmål (leveranser)
 Projektplan med beskrivning av roll- och leveransansvar hos aktörer,
tidsplan för processen och förstudiens leveranser.
 Kommunikationsplan som beskriver hur vi ska kommunicera med
omvärlden under förstudien.
 Kartläggning av hur området används idag. Underlaget kan presenteras
t.ex. i form av kartor och rapporter.
 Kartläggning av inställningen hos lokalbefolkning, företag och
organisationer till en nationalpark i området. Underlaget kan presenteras
i form av rapporter.
 Kartläggning av vilka lkonflikter som finns i området och som behöver
hanteras i en fortsatt nationalparksprocess. Syftet med förstudien är att ta
reda på vilka intressen som finns i området så att genomförande
processen kan planeras. Underlaget kan presenteras i form av kartor,
rapporter och processbeskrivning som visualiseras enligt OpenStandardmetoden.
 Kartläggning av vilka potentialer som redan nu kan identifieras i området
för att bygga vidare på i en genomförandefas.
 Kartläggning av vilka aktörer som har intressen i området.
 Kartläggning av vilka ekonomiska frågor som behöver utredas närmare
vad gäller investeringar i mark och byggnader, drift och underhåll och
när i processen de ska genomföras för att nå de mål som sätts för en
nationalpark.
 Synpunkter som målgrupperna har lämnat till förstudien är
sammanställda och tillgängliggjorda. Detta kan göras via websidor,
rapporter, mediakommunikation.
 Underlaget för fortsatt arbete är sammanställt i form av en slutrapport.
4. Övergripande ramar
Tidsplan:
Arbetet med förstudien påbörjades den 11 oktober 2016 och planeras att avslutas
den 30 juni 2017. Förstudierapporten planeras att vara klar under vecka 25 2017.
Naturvårdsverket planerar att ha en kontrollpunkt i september 2017 då ett beslut
om en eventuellt fortsatt process fattas.
Budget och finansiering:
Medel från anslag för Skydd av värdefull natur 1:16 (1:15 från 2017) används
för bidrag till Länsstyrelsen för bemanning av projektet samt för dialog- och
utredningsarbete.
Medel från Naturvårdsverkets förvaltningsanslag används för bemanning av
Naturvårdsverkets insatser.
Övriga deltagare bekostar sina insatser från egna medel.
Personresurser:
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-

-

Naturvårdsverket bemannar projektet med en projektledare och en
handläggare med en sammanlagd tjänstgöringstid på circa 50 procent av
en heltidstjänst.
HaV bemannar projektet med minst en handläggare på ca 5 %.
Länsstyrelsen i Gotlands län bemannar projektet med flera personer: två
handläggare som deltar i projektet som biträdande projektledare (50 %
resp. 50 % tjänst nov-dec 2016 och 75 % resp. 50 % fram till 30 juni
2017); en handläggare med områdesskyddserfarenhet som bollplank, två
kommunikatörer (30 % sammanlagt) samt en person med ansvar för
tillväxtfrågor.
Region Gotland bemannar projektet med minst en handläggare,

Avgränsning:
Förstudien ska inte:
- Ge svar på hur eventuella risker beaktas och målkonflikter ska lösas.
- Ge svar på vilka aktörer som ska involveras i det fortsatta arbetet med
bildandet av en nationalpark.
- Ange den exakta gränsdragningen för en blivande nationalpark. Detta
görs i nästa steg (planering) om beslut tas om att fortsätta arbetet med
bildande av en nationalparken.
- Arbeta med inköp av mark. Detta görs i nästa steg (planering) om ett
beslut om fortsatt arbete tas. Markaffärer kommer dock ändå sannolikt att
utföras i området, men fokuserar på när markägare kontaktar oss och
utförs löpande utifrån naturvärden och dess lämplighet även som
naturreservat.
- Ge svar på vilka regleringar som kommer att införas i en nationalpark.
- Hur en blivande nationalpark kan bidra till regional utveckling och ökad
sysselsättning i området.
De frågor som inte ska behandlas i förstudien kommer det att arbetas med under
en fortsatt genomförandeprocess. Hur och när, det kommer vi planera utifrån
resultaten från förstudien.
5. Intressenter, beroenden och krav
Naturvårdsverket ansvarar för och beslutar om att genomföra processen för
bildande av nationalparker. Bildande av NP Bästeträsk är en del av
genomförandet av den långsiktiga nationalparksplanen. Under 2017 planeras
ytterligare fem-sex nationalparksprojekt pågå nationellt.
Naturvårdsverket genomför projektet genom att lägga det operativa ansvaret på
Länsstyrelsen i Gotlands län. Länsstyrelsen kommer under 2017 arbeta även
med uppdatering av skötselplan för NP Gotska Sandön.
Region Gotland företräder kommunala och regionala intressen. Regionen
ansvarar för näringslivsutveckling3 och att det samordnas med förstudien i
relevanta delar. Det är även Regionens ansvar att försörja projektet med all
relevant information om samhällsbyggnadsutvecklingen i det aktuella
geografiska området.
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för vägledning i frågor om marina och
limniska miljöer.
3

”Hållbara Gotland”, Peter Larsson 2016, Näringsdepartementet Dnr. N2016/04387/FF
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6. Organisation, rapportering och överlämning
Organisation
Projektbeställare- Den som ansvarar för det enskilda projektets leveranser och projektmål.
Säkerställer nyttan av leveransen och eller riktning mot utpekad effekt.
Förtydligar effektmålen och värderar dessa i förhållande till insats och risker inför varje
grindbeslut.
Tar beslut om grindpassage eller eventuell nedläggning.
Kommer överens med projektledaren om projektets arena och mandat.
Säkrar resurser för projektet.
Förankrar, skyddar och undanröjer hinder.
Förankrar projektet hos intressenter, i ledningen och med resursansvariga.
Hanterar intressekonflikter och säkrar att beslut fattas.
Samverkar, följer upp och stödjer.
Avgör hur samverkan med projektledaren ska fungera i praktiken.
Följer upp projektets resultat, tider och kostnader. Ger feedback.
Stödjer projektledaren.
Säkrar resultat, lärande och effekter.
Godkänner projektavslutet, bevakar att leverans till kund/användare sker och att överlämning
till mottagare genomförs.
Säkrar ett gott nyttjande, att projektmålen uppnås och att etablerade kontakter tas om hand.
Beslutar när och hur effekthemtagning ska ske.
Bevakar att erfarenheter från projektet blir dokumenterade och
förmedlade.

Lena Callermo, Ac Genomförandeavdelningen / Från 1 jan 2017 Claes Svedlind,
Ac Naturavdelningen
Beställarombud – Maano Aunapuu, Tf. Sc. Sektionschef Sektionen för
vägledning om värdeful natur / Från 1 jan 2017 Ec Områdesskyddsenheten
Styrgrupp - Grupp som stödjer projektbeställaren vid styrning av projekt

och projektledare. Styrgruppen verkar för att:
Undanröja hinder för projektet.
Hjälper till att förankra projektet hos olika intressenter.
Följer upp projektets resultat och fattar beslut.
Medverkar vid prioritering av resurser.
I en styrgrupp bör projektbeställaren vara ordförande. Styrgruppen avlastar och stödjer
projektbeställaren, men övertar inte dennes ansvar för projektet.

-

Beställare Ac G / Ac N // Beställarombud Sc Gfv / Ec No
Anna-Lena Fritz, Ec Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen i Gotlands län
Fredrik Nordwall, Ec Enheten för Biologisk mångfald, HaV
Tommy Gardell, Regionstyrelsen

Projektgrupp - Projektgruppen består av de aktiva medarbetarna och projektledaren.

Medlemmarna i gruppen har ett gemensamt ansvar för projektets totala resultat och måste
därför både kunna åstadkomma individuella resultat och samverka med varandra.

Projektledare – Den som leder arbetet och ansvarar för att projektmålen infrias

Projektledaren:
Sätter sig in i projektets bakgrund och vad som ska åstadkommas samt informerar samtliga
medarbetare om dessa.
Genomför intressentanalys och vidareutvecklar i samverkan med projektmedarbetarna.
Fastställer i samverkan med projektbeställaren projektets omfattning och avgränsning.
Visualiserar projektets innehåll och resultat.
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Organiserar projektet och överenskommer med resursansvariga om förfogande av personella
och övriga resurser.
Planerar projektet.
Hanterar osäkerhet i projektet, bl.a. genom aktiv riskstyrning.
Koordinerar arbetsinsatserna.
Håller projektbeställaren informerad om nuläget och eventuella avvikelser, bl.a. genom
statusrapporter.
Samverkar löpande med kund/användare/mottagare.
Sammanställer projektstatus och underlag inför grindbeslut.
Ansvarar inför projektbeställaren för att projektmålen infrias.
Levererar projektets resultat till kund.
Överlämnar ansvaret till mottagare.
Skriver slutrapport och informerar om erfarenheterna.
En av projektledarens mest centrala uppgifter är att skapa förutsättningar
och undanröja hinder, så att alla kan arbeta, samverka och kommunicera
på ett enkelt sätt.

-

Stefan Henriksson, Gfv / No, NV

Projektmedarbetare - Ingår i en projektgrupp. De som aktivt bidrar i projektarbetet.
Projektmedarbetare:
Sätter sig in i projektets bakgrund, omfattning och avgränsning.
Vidareutvecklar i samverkan med projektledaren projektet.
Deltar aktivt i projektets planering och riskstyrning.
Ansvarar för att den egna arbetsinsatsen schemaläggs och utförs.
Samverkar med övriga medarbetare så att projektets mål infrias.
Bidrar till ett bra arbetsklimat.
Ger förslag till förbättringar och meddelar upptäckta avvikelser och förändringar.
Rapporterar läge och resultat till projektledaren.
Projektmedarbetarnas motivation och möjlighet att kraftsamla på uppgiften är ofta avgörande
för projektets framgång.
-

Jenny Lundahl, länsstyrelsens projektledare, LST Gotland
Karolina Johansson, länsstyrelsens biträdande projektledare, LST
Gotland
Björn-Axel Beier, Gpo / Artenheten, NV
Anna Burehäll, Gfs / Fastighetsförvaltningsenheten
Anna Redmalm, LST, kommunikatör på länsstyrelsen
Mimmi Gibson, LST, kommunikatör på länsstyrelsen

Resursansvariga - De som tillhandahåller personella och övriga egna resurser till projekt

och uppdrag.
Resursansvariga:
Tar emot önskemål om kompetens och resurser.
Sammanställer kompetens- och resursbehov och tillhandahåller resurser.
Ansvarar för att egen personal har nödvändig kompetens och kan arbeta enligt etablerade
rutiner och processer.
Ansvarar för att övriga resurser (utrustning, metoder, material, etc.) uppfyller ställda krav och
normer.
Kommunicerar löpande kring kompetens- och resursbehov med projektledare, uppdragsledare
och medarbetare.
Fördelar om resurser vid behov.
Resursansvariga, som ofta är linjechefer, skall se till att myndighetens samlade resurser används
på bästa sätt. De har den svåra uppgiften att balansera resursbehov och resurstillgång. Det
gäller både att ha en aktuell bild av den löpande verksamhetens krav på resurser och att sätta
sig in i de olika projektens och uppdragens behov. Samtidigt gäller det att kunna säga ifrån när
det inte går ihop.
Resursansvariga är också de som främst ger personalen möjlighet att kraftsamla på de olika
projekten och uppdragen.
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Naturvårdsverket:
- Maria Tiricke, Sc Gfs / Ec Fastighetsenheten
- Gunilla Skotnicka Ewing Sc Gpo / Sara Hommen / Ec Artenheten
- Karin Hogstrand Gk / Johanna Olofsson Kommunikationsenheten
- EvaLinda Sederholm Ec Naturprövingen (ifall någon jurist involveras i
förstudien)
HaV
- Fredrik Nordwall, Ec Enheten för Biologisk mångfald
LST
- Anna-Lena Fritz, Ec Naturvårdsenheten
Regionen
- Tommy Gardell, Regionstyrelsen
- Peter Lindvall, regiondirektör
Referensnätverk - Personer som stödjer projektarbetet eller är berörda av dess resultat.

Referensgrupp är normalt ingen formell grupp utan en samlingsbenämning för de individer som
på olika sätt stödjer projektet.
Referensgruppen:
Ger synpunkter ur ett användar- eller intressentperspektiv.
Stödjer projektarbetet som specialister.
Utför kortare arbetsinsatser i projektet.
Tar löpande del av, vidarebefordrar och förankrar information om projektet.

-

NV internt – Gröna chefer samt handläggare i nationalparksgruppen;
LST internt
HaV internt
Region Gotland internt

Utökat internt stöd:
Projektet kommer behöva administrativt stöd, både på LST och på NV. Projektet
kan komma behöva kompetensstöd även i frågor som är ej upplistade i
direktivet.
Kompetenskartläggning:
Ej genomförd utöver sammansättningen av arbestgruppen och identifiering av
referensnätverk.
Rapportering
Projektets status och resultat ska rapporteras inom projektorganisation och enligt
projektplan.
Intern förankring på Naturvårdsverket sker i Gröna chefer samt i
nationalparksgruppen.
Överlämning
Förstudien överlämnas till beställaren, Ac Naturavdelningen.
Förstudiens resultat förväntas att förvaltas, enligt beslut från Ac, av
Områdesskyddsenheten. Det är Ac Naturavdelningen som beslutar om det
fortsatta arbetet utifrån förstudiens resultat. Beslutet förväntas tas senast
september 2017.
__________
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Beslutande: Lena Callermo, Avdelningschef, Genomförandeavdelningen
Föredragande: Maano Aunapuu, Tf. sektionschef, Sektionen för vägledning om
värdefull natur
Vid framtagande av denna uppdragsbeställning har följande personer
medverkat:
Stefan Henriksson, projektledare, Gfv
Björn-Axel Beier, projektmedarbetare, Gpo
Anna-Lena Fritz, (föreslagen) styrgruppsmedlem; LST Gotland
Fredrik Nordwall, (föreslagen) styrgruppsmedlem; HaV
Maria Tiricke, resursansvarig, NV
Jenny Lundahl, projektmedarbetare, LST Gotland
Ingrid Thomasson, projektmedarbetare, LST Gotland
Karolina Johansson, projektmedarbetare, LS Gotland
Anna Redmalm, projektmedarbetare, LST Gotland
Mimmi Gibson, projektmedarbetare, LST Gotland
Jonas Nilsson, projektmedarbetare, Region Gotland

Beställning - Förstudie om bildande av nationalpark Bästeträsk 2016-11-25 från
Naturvårdsverket.
Länsstyrelsen utför arbetet med Förstudie nationalpark Bästeträsk på uppdrag av
Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket har inte tidigare genomfört en förstudie på det här sättet inför ett beslut
om nationalparksbildande. Processen är ny för alla inblandade. Naturvårdsverket
utvärderar resultatet och fattar beslut om det fortsatta arbetet september 2017.

Identifiera vilka möjligheter och utmaningar Naturvårdsverket behöver beakta för att
kunna planera en genomförandeprocess för bildande av nationalpark.
Förstudien ska ge ett underlag så att Naturvårdsverket kan fatta beslut om hur de
fortsätter processen med att skydda naturvärdena i området. Förstudien ska ta reda på
vilka intressen som finns i området så att genomförandeprocessen kan planeras.

Förstudien är ett led i att genomföra Nationalparksplan för Sverige – genomförande 20152020 och Nationalparksplan för Sverige – långsiktig plan. I planen finns Bästeträsk
beskrivet och varför området ingår i planen. Regering och riksdag fattar beslutet om ett
eventuellt bildande av nationalpark.
Förstudien ska genomföras som ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen
Gotland, Havs- och vattenmyndigheten och Region Gotland. Den gemensamma
intentionen finns beskriven i pressmeddelande 2016-06-22, Nu startar förstudien.
Naturvårdsverket arbetar med en ny projektmodell och har nyligen tagit fram broschyren:
Så bildas en nationalpark: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddadnatur/Nationalparker/Sa-bildas-en-nationalpark/
Två övergripande mål för nationalparker nämns i skriften Sveriges nationalparker – vår
gemensamma identitet
•
•

Att värna om skyddad natur
Att visa upp den för allmänheten. Öka antalet besök till Sveriges nationalparker.

De mål i Naturvårdsverkets beställning som Länsstyrelsens ansvar för är
1.
2.
3.
4.
5.

Kartläggning av hur området används idag
Kartläggning av inställningen hos lokalbefolkning, företag och organisationer
till en nationalpark i området.
Kartläggning av vilka utmaningar som finns i området och som behöver
hanteras i en fortsatt nationalparksprocess. Ta reda på vilka intressen som finns
i området så att genomförandeprocessen kan genomföras.
Kartläggning av vilka möjligheter som redan nu kan identifieras i området för
att bygga vidare på i en genomförandefas.
Kartläggning av vilka aktörer som har intressen i området.

Enligt länsstyrelseinstruktionen ska länsstyrelserna
•
•

Integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet
Integrera mänskliga rättigheter (MR) i sin verksamhet

Målet är att göra det bästa för Gotland och bidra till goda livsvillkor för att bo och leva på
ön och en hållbar utveckling, så att natur- och kulturvärden utvecklas och vårdas, miljön
skyddas, landsbygden utvecklas och samhället byggs ur ett jämställt perspektiv.

Vi bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030 genom att
•

prioritera insatser inom områdena Hållbar tillväxt och Minskad klimatpåverkan.

Vi bidrar till att uppfylla målen genom att
•
•

I samverkan internt och externt lyfta fram våra natur- och kulturmiljöer för att
genom dem utveckla besöksnäringen och det gotländska samhället.
Lyfta jämställdhet, integration och folkhälsa i det regionala tillväxtarbetet.

•

Öka förmågan att jämställdhetsintegrera våra sakområden.

Förstudiens resultat ska presenteras i en förstudierapport.

Förstudie nationalpark Bästeträsk är ett arbetsnamn. En eventuell nationalpark kan få ett
annat namn. Detta ska kommuniceras tydligt vid alla möten.

Området för förstudien är beläget på norra Gotland och avgränsas av Fårösundsvägen,
väg 148 och kuststräckan mellan Storugns och Fårösund. I förstudien ingår även
angränsande marina miljöer.

Under förstudien är frågan hur och inte om en nationalpark ska bildas.

Förstudierapporten ska informera en bred allmänhet om förstudiens resultat. Den ska vara
relativt kortfattad. Utförligare material läggs till som bilagor. Genomförandeprocessen
tillåts påverka rapportens innehåll och utformning.

Vi vill få fram så många synpunkter som möjligt.
Vi vill ta reda på det som vi inte redan vet.
Vi vill få målgrupperna att se möjligheten att framföra sina synpunkter i arbetet med
förstudien.
Vi använder ledorden stolthet och ödmjukhet i vår kartläggning.

Det här är första gången en förstudie inför en genomförandeprocess görs. Därför håller vi
processen öppen för förändring och resonerar oss fram i projektgruppen under arbetets
gång. Det finns inte färdiga mallar eller sätt som arbetet brukar göras på.
Vi har valt att samla information genom samtal och workshops. Dessa genomförs i
dialog.
Vi har anpassat aktiviteter för att låta många komma till tals genom bland annat riktade
aktiviteter för grundskolan och samtal i en liten grupp där alla lyssnas på.

Länsstyrelsen arbetar med följande dokument under arbetet med förstudien: projektplan,
kommunikationsplan, tidplan, budget, kontaktlista och disposition till förstudierapporten.

Se även Kommunikationsplan.

Intern förankring i vår egen myndighet genom workshops tillsammans med alla enheter.

Markägare, fastighetsägare och arrendatorer i området.

Organisationer, föreningar och övriga med verksamhet i området.

Politiker på Gotland, Försvarsmakten, övriga med intresse i området.

Vi har några frågeställningar vi vill ta reda på mer om i samtalen:
•
•
•
•
•
•
•

aktiviteter i nutid
synpunkter om området
möjligheter för området i framtiden
utmaningar för området i framtiden
förändringar i naturen
historisk markanvändning
anknytning till området

Länsstyrelsen har ambitionen att dokumentera kartläggningen av aktiviteter i en GISkarta så att de kan härledas till en plats och så att informationen kan bearbetas i nästa fas
av projektet.

Projektledarna bjuder in till samtal med målgrupperna 1 och 2. Både per telefon och
fysiska träffar. Vi samlar även in synpunkter via inkommen e-post. Kartläggning av
frågeställningarna.

Projektledarna bjuder in till workshop när antalet deltagare är lite fler, framförallt
målgrupp 2 och även juridiska personer. Vi arbetar med en intressegrupp per träff (cirka
5-15 personer). Kartläggning av frågeställningarna.

För att kunna ta fram statistik ska kön anges vid kartläggning.

se Kommunikationsplan

Vi ska förstärka kunskaperna om de marina och limniska värdena i området och
sammanställa de underlag som finns. Förstudien kommer att visa på vilka områden som
kan inventeras i nästa skede av processen. Se bilaga Limniska och marina inventeringar i
Nationalparken Bästeträsk Dnr 511-3749-16.

”The Open Standards – for the practice of conservation (OS)” är det arbetssätt som ska
användas i förstudien. Under förstudien är det främst steg 1 i OS cykeln som definieras,
”Conceptualize”. Här beskrivs hur OS arbetssätt kan stötta projektmålen.
1. Kartläggning av hur området används idag.
”Human activities” (1C) vilket även bidrar till att kunna identifiera ”direct
threats” och ”critical threats”.
2. Kartläggning av inställningen hos lokalbefolkning, företag och organisationer
till en nationalpark i området.
”Stakeholder analysis”(1D) vilket bidrar till att kunna uppmärksamma vilka
relationer som kan leda till framgång respektive misslyckande i processen.
3. Kartläggning av vilka utmaningar som finns i området och som behöver hanteras
i en fortsatt nationalparksprocess. Ta reda på vilka intressen som finns i området
så att genomförandeprocessen kan genomföras.
”Threats” (1C) hot mot områdets bevarandevärden och sociala värden. Men även
”primary interests”(1D) vilket kan definiera ”human wellbeing targets” åt oss och
även bidra med/ändra befintlig kunskap om ”conservation targets”.
4. Kartläggning av vilka möjligheter som redan nu kan identifieras i området för att
bygga vidare på i en genomförandefas.

”Factor (opportunity)” (1D) faktorer som har en positiv effekt på en eller fler
”targets”.
5. Kartläggning av vilka aktörer som har intressen i området.
Lista ”stakeholders” och identifiera ”key stakeholders”(1D).
Vi arbetar med programvaran Miradi för att dokumentera resultatet enligt OS.
NV ansvarar för utbildning i Open Standards och kommande workshops för att kunna
utveckla projektets Conceptual model.

Projektet kommer att följas av Anders Häggström, etnolog inom programmet Hållbara
besök, på Campus Gotland/Uppsala universitet. Metod utarbetas i samarbete.
Vi hoppas på ett samarbete med Magisterprogram i hållbart företagande och ledning
2016/2017 på Campus Gotland/UU.

Förstudien pågår 11 oktober 2016 till och med 30 juni 2017. Se även bilaga tidplan.

Projektgruppens arbete med att formulera strategier och en plan för genomförande klart.
Bevakningsskikt utskickat till Skogsstyrelsen och Region Gotland. Intern förankring på
Länsstyrelsen genomförd. Länsstyrelsens arbete med förstudien syns publikt: Websida
publicerad, ett enkelt grafiskt program klart och brev till markägare utskickat.

Arbetet med kartläggning och insamling av synpunkter avslutat. Innehållsförteckningen
för rapporten är förankrad. Projektgruppen har arbetat fram förstudierapporten upplägg
och tilltal.

Förstudierapporten färdigskriven, undertecknad av nyckelpersonerna, distribuerad och
publicerad. Kommunikationsplanens mål utvärderade i projektgruppen. Projektgruppen
har utvärderat arbetet med förstudien och lämnat förslag på hur arbetet bör fortsätta.

Naturvårdsverket godkänner budget.
Havs- och vattenmyndigheten samt Naturvårdsverket beslutar om ansökta medel för
Limniska och marina inventeringar i Nationalparken Bästeträsk Dnr 511-3749-16.
Styrgruppen godkänner Länsstyrelsens projektdokument.
Medverkande organisationer utser nyckelpersoner enligt kommunikationsplanen.
Styrgruppen beslutar om en enkät ska skickas ut för att kunna utvärdera
kommunikationsmålen och är enkäten NV:s eller Lst:s uppgift?
Styrgruppen har tagit del av och står bakom förstudierapportens disposition och
inriktning.

Styrgruppen beslutar vem/vilka som skriver förordet.
Nyckelpersoner känner till och står bakom förstudien och dess budskap, mål D.
Styrgruppen beslutar hur förstudierapporten ska publiceras och skickas ut så att alla fyra
myndigheter är avsändare och publicerar samtidigt på webben.
Styrgruppen beslutar om förstudierapporten ska tryckas och i så fall i hur stor upplaga.

Projektgruppsmöten
Arbetsgruppsmöten och regelbunden förankring i internt referensnätverk.
Arbetsgruppsmöten med Region Gotland och sakkunniga inom tillväxtfrågor.
Arbetsgruppsmöten med havs- och vattenmyndigheten för kartläggning av marin och
limnisk kunskap.
Intern förankring på länsstyrelsens samtliga enheter med workshops.
Intern förankring på Region Gotland.
Brev till markägare.
Samtal med målgrupperna.
Workshops med målgrupperna när intressegruppen är större.
Fältvandringar för att nå ut till fler än de vi når med samtal och workshops. Till exempel
barnen och nysvenskarna.
Dokumentation av barnens erfarenheter i någon form.
Inventering av marina och limniska områden.

Se även bilaga kontaktlista för personresurser från samtliga organisationer.

Anna-Lena Fritz, chef Naturvårdsenheten.

Jenny Lundahl, projektledare med ansvar för förstudierapporten 75%
Karolina Johansson, projektledare 50%
Anna Redmalm, kommunikatör 30%
Länsstyrelsen leder och protokollför projektgruppens möten. Projektgruppsmedarbetarna
ansvarar för intern förankring i organisationen. Framför synpunkter till styrgruppen via
Naturvårdsverkets projektledare.

Ingrid Thomasson handlägger ärenden om markfrågor och är mottagare för ärenden från
Region Gotland och Skogsstyrelsen.

My Matsdotter Björk, Peter Landergren och Rolf Gydemo, Miljö- och vattenenheten,
bidrar med kunskap om marina och limniska frågor.
Johan Gråberg, enheten för samhälle och kulturmiljö, bidrar med kunskap om
tillväxtfrågor.
Mimmi Gibson, kommunikationsansvarig.

Länsstyrelsens interna arbetsgrupp som får fortlöpande information om arbetet består av:
Karolina Johansson, Jenny Lundahl, Anna Redmalm, Mimmi Gibson, Ingrid Thomasson
och Anna-Lena Fritz.

Peter Molin, länsråd, är vår nyckelperson som skriver under förstudierapporten.

Medel från anslag för Skydd av värdefull natur 1:16 (1:15 från 2017). Se bilaga budget.
Summa

1 968 398 kr

Sökt anslag från Havs- och vattenmyndigheten för Limniska och marina inventeringar i
Nationalparken Bästeträsk Dnr 511-3749-16, se bilaga
1 090 200 kr
samt från NV 1:3 anslaget
430 000 kr
Summa

1 520 200 kr

Limniska och marina inventeringar i Nationalparken Bästeträsk Dnr 511-3749-16
Kommunikationsplan
Tidplan
Budget
Kontaktlista

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/578
7 augusti 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Försäljning med köpekontrakt småhustomt – Othem Tranan 2
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner försäljning av fastigheten Othem Tranan 2 enligt bilagt
köpekontrakt till en köpeskilling om 150 000 kronor.

Sammanfattning

Inom ramen för det uppdrag som upphandlad fastighetsmäklare ERA getts, ligger att
marknadsföra och sälja småhustomter runt omkring på Gotland. Aktuell tomt,
Othem Tranan 2, är belägen i Slites centrala delar och har under en tid marknadsförts
av mäklaren och varit tillgänglig för intressenter att bjuda på. De föreslagna köparna
har visat intresse för tomten och även lämnat ett bud som
regionstyrelseförvaltningen i samråd med mäklaren bedömt vara marknadsmässigt
och som kan accepteras.
Överenskommen köpeskilling uppgår till 150 000 kr och köpare är Peder Andersson
och Lena Andersson.
För att vinna laga kraft ska köpekontraktet godkännas i beslut av regionstyrelsen.
Köpekontraktet stipulerar ett tillträde 2017-06-29, men i ett senare upprättat
tilläggsavtal sätts tillträdesdag till 2017-10-02.
I enlighet med gällande riktlinjer ställs krav på att tomten ska bebyggas inom två år,
med en byggnad till ett värde av minst 400 kr/kvm tomtyta, annars utgår vite om 100
kr/kvm tomtyta.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot det köpekontrakt som
upprättats. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna
köpekontraktet avseende fastigheten Othem Tranan 2.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Köpekontrakt Othem Tranan 2
Bilaga 2. Tilläggsavtal (vid sammanträdet)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF Mark och stadsmiljö
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/592
13 juli 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Visby Sergeanten 1, försäljning
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
- godkänna upprättat markanvisningsavtal med Arriba Byggnads AB
- godkänna upprättat exploateringsavtal med Arriba Byggnads AB
- godkänna och föreslå regionfullmäktige att besluta om köpekontrakt
avseende överlåtelse av fastigheten Visby Sergeanten 1 till Arriba Byggnads
AB för en köpeskilling av 10 566 000 kronor.

Sammanfattning

regionstyrelsen beslutade 2015-06-18 (RS§230) att erbjuda utse fyra exploatörer som
vinnare i markanvisningstävling inom kv Sergeanten. Ledningskontoret fick i
uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med markanvisningsavtal för respektive
exploatör. En av de exploatörer som regionstyrelsen beslutade att tilldela mark var
Arriba Byggnads AB. Företaget har nu anmält intresse för att gå vidare med att
genomföra sitt bostadsprojekt i enlighet med tidigare inlämnat tävlingsbidrag.
Eftersom exploatören har för avsikt att så snart som möjligt påbörja byggandet av
bostäderna, har parterna enats om att vid samma tillfälle lyfta upp såväl
markanvisningsavtal som exploateringsavtal och köpekontrakt för beslut.
Detaljplanen för den aktuella tomten medger byggande bostäder i form av radhus,
kedjehus och flerfamiljshus. I samband med tävlingen lämnade exploatören anbud
om 2 000 kr/kvm BTA och med den maximala byggrätt som detaljplanen medger
innebär det en total köpeskilling om 10 566 000 kronor.
Markanvisningsavtalet innebär att Visby Sergeanten 1 anvisas till exploatören till och
med 2017-12-31. Priset ligger fast till 2017-09-30 och ska därefter, om
fastighetsaffären inte har genomförts, räknas upp med därför avsett indextal.
Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:
- Avtalet gäller under förutsättning att regionstyrelsen godkänner detsamma samt att
regionfullmäktige beslutar om försäljning av berörd fastighet
- Byggherren ska så långt möjligt omhänderta dagvatten lokalt inom den egna
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fastigheten och som ett led i detta även anlägga ett utjämningsmagasin.
- Exploatören ska genomföra bostadsprojektet i enlighet med inlämnat
tävlingsförslag, även då det gäller hållbarhets- och tillgänglighetslösningar.
- Exploatören ska under 2017/18 påbörja byggnationen av bostadshus för
färdigställande under första kvartalet 2019.
- Om exploatören har för avsikt att genomföra exploateringen med ett parkeringstal
som underskrider 1,05 p-plats/bostad, ska exploatören inrätta ett system med bilpool
som erbjuds de boende vid inflyttning.
Köpekontraktet reglerar i huvudsak följande:
- Tillträde och köpets fullbordande är villkorade av att regionfullmäktige godkänner
köpekontraktet, samt att regionstyrelsen godkänner upprättat exploateringsavtal
- Tillträde till fastigheten är även villkorat av att bygglov beslutats och vunnit laga
kraft.
- Om exploatören önskar förtida tillträde ska särskild överenskommelse träffas
mellan parterna, varefter handpenning om 10% ska erläggas.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att de handlingar som tagits fram och som
exploatören har godkänt, följer regionstyrelsens beslut 2015-06-18. Förvaltningen
föreslår därför att regionstyrelsen beslutar att:
-

godkänna upprättat markavisningsavtal med Arriba Byggnads AB

-

godkänna upprättat exploateringsavtal med Arriba Byggnads AB

-

godkänna och föreslå regionfullmäktige att besluta om köpekontrakt
avseende överlåtelse av fastigheten Visby Sergeanten 1 till Arriba Byggnads
AB för en köpeskilling av 10 566 000 kronor.

Beslutsunderlag

Bilaga 1.
Bilaga 2.
Bilaga 3.
Bilaga 4

Markanvisningsavtal
Exploateringsavtal
Köpekontrakt
Genomförandeplan

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TKF Mark och stadsmiljö
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/625
13 juli 2017

Anders Lindholm
625

Regionstyrelsen

Visby Sergeanten 3, försäljning
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
- godkänna och föreslå regionfullmäktige att besluta om köpekontrakt
avseende överlåtelse av fastigheten Visby Sergeanten 3 till Wisab Bygg AB för
en köpeskilling av 6 930 000 kronor.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2015-06-18 (RS§230) att erbjuda utse fyra exploatörer som
vinnare i markanvisningstävling inom kv Sergeanten. Ledningskontoret fick i
uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med markanvisningsavtal för respektive
exploatör. En av de exploatörer som regionstyrelsen beslutade att tilldela mark var
Wisab Bygg AB. Exploatören har nu för avsikt att genomföra sitt bostadsprojekt i
enlighet med tidigare inlämnat tävlingsbidrag. Regionstyrelsen har tidigare beslutat
om att godkänna markanvisningsavtal och exploateringsavtal.
Detaljplanen för den aktuella tomten medger byggande bostäder i form av radhus,
kedjehus och flerfamiljshus. I samband med tävlingen lämnade exploatören anbud
om 1 650 kr/kvm BTA och med den maximala byggrätt som detaljplanen medger
innebär det en total köpeskilling om 6 930 000 kronor.
Tidigare beslutat markanvisningsavtal innebär att Visby Sergeanten 3 anvisas till
exploatören till och med 2017-12-31. Priset ligger fast till 2017-09-30 och ska
därefter, om fastighetsaffären inte har genomförts, räknas upp med därför avsett
indextal.
Köpekontraktet reglerar i huvudsak följande:
- Tillträde och köpets fullbordande är villkorade av att regionfullmäktige godkänner
köpekontraktet.
- Tillträde till fastigheten är även villkorat av att bygglov beslutats och vunnit laga
kraft.
- Om exploatören önskar förtida tillträde ska särskild överenskommelse träffas
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mellan parterna, varefter handpenning om 10% ska erläggas.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att de handlingar som tagits fram och som
exploatören har godkänt, följer regionstyrelsens beslut 2015-06-18. Förvaltningen
föreslår därför att regionstyrelsen beslutar att:
-

godkänna och föreslå regionfullmäktige att besluta om köpekontrakt
avseende överlåtelse av fastigheten Visby Sergeanten 3 till Wisab Bygg AB för
en köpeskilling av 6 930 000 kronor.

Beslutsunderlag

Bilaga 1.
Bilaga 2.

Köpekontrakt
Karta

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TKF Mark och stadsmiljö
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/626
13 juli 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Försäljning med köpekontrakt Visby Malajen 10, Brf Malajen
10
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
-

godkänna och besluta om köpekontrakt avseende överlåtelse av fastigheten
Visby Malajen 10 till Brf Malajen 10 för en köpeskilling av 4 000 000 kronor.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2016-12-14 (RS§308) att utse Gotlandsbyggen AB som
vinnare i markanvisningstävling inom kv Malajen i Visby. Regionstyrelsen har
därefter beslutat om att teckna ett markanvisningsavtal och ett exploateringsavtal
företaget Hemsehem AB om den aktuella tomten. Exploatören har därefter i särskild
skrivelse (bilaga 1) inkommit med begäran om att tillåtas överlåta
markanvisningsavtalet och således genomföra fastighetsaffären med
Bostadsrättsföreningen Malajen 10, i vilken Hemsehem indirekt äger samtliga andelar
via dotterbolag.
Detaljplanen för den aktuella tomten medger byggande bostäder i form av radhus. I
samband med tävlingen lämnade exploatören anbud om som med maximala byggrätt
som detaljplanen medger innebär en total köpeskilling om 4 000 000 kronor.
Upprättat köpekontrakt reglerar i huvudsak följande:
-

Tillträde och köpets fullbordande är villkorade av att regionstyrelsen
godkänner köpekontraktet
- Tillträde till fastigheten är även villkorat av att bygglov beslutats och vunnit
laga kraft.
- Om exploatören önskar förtida tillträde ska särskild överenskommelse
träffas mellan parterna, varefter handpenning om 10% ska erläggas.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att Hemsehems begäran om att tillåtas överlåta
markanvisningen på bostadsrättsföreningen Malajen 10 ska godkännas och bedömer
att köpekontraktet i övrigt följer regionstyrelsens tidigare beslut i ärendet.
Förvaltningen föreslår därför att regionstyrelsen beslutar att godkänna
köpekontraktet och att till BRF Malajen 10 överlåta fastigheten Visby Malajen 10 för
en köpeskilling om 4 000 000 kronor.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Begäran om överlåtelse av markanvisning
Bilaga 2. Köpekontrakt
Bilaga 3. Karta
Bilaga 4. Genomförandeplan
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF, mark- och stadsmiljö
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Hemsehem AB

Genomförandebeskrivning Kv. Malajen 10

Byggstart: Området planeras start andra kvartalet 2017 om markanvisningsavtalet
tecknas under första kvartalet 2017
Genomförandetid: Genomförandetiden beräknas vara max 1år efter byggstart av
området.
Ansvarsfördelning: Hemsehem AB kommer förvalta området i Kv. Malajen och vara
delaktiga i projektet som byggherre för att sedan överlåta det till en BRF, Hemsehem
AB kommer anlita Gotlandsbyggen AB som kommer att uppföra området som
Generalentreprenör.
Ägaren/Förvaltaren: Ansvarar för att Kv. Malajen 10 får lekplatser, parkeringar,
cykelparkering, dagvattenhanteringen i enlighet med beskrivning.

Långsiktig fastighetsförvaltning

Hemsehem AB:

Hemsehem AB ska skapa stabil tillväxt med långsiktig fastighetsförvaltning av
framförallt samhällsfastigheter och bostadsrätter
Hemsehem AB skapar och bibehåller långsiktiga hyresgästrelationer genom en
kundnära fastighetsförvaltning med hög kvalitet och servicegrad. Genom att arbeta
aktivt med utveckling och förädling av det befintliga fastighetsbeståndet möter vi
hyresgästerna skiftande behov.
Parallellt utvärderas och omstruktureras fastighetsbeståndet löpande och vi kan
genom köp och försäljningar skapa rätt sammansättning av fastigheternas geografi
och kategori. Där det uppstår intressanta affärsmöjligheter på marknaden, ska vi vara
med. Gedigen kunskap, erfarenhet och entreprenörskap i organisationen borgar för
god riskbedömning och stor genomförandekraft.
Vid sidan om förvaltning pågår kontinuerligt ett arbete med att förädla vårt
fastighetsbestånd genom utveckling av befintliga objekt och nyproduktion av
fastigheter.
Hemsehem AB ska skapa långsiktig hög och stabil tillväxt med starkt kassaflöde
genom att:
- utveckla och förädla fastighetsbeståndet
- skapa och bibehålla långsiktiga hyresgästrelationer genom marknadsorienterad och
professionell fastighetsförvaltning
- utveckla långsiktiga relationer med statliga myndigheter, landsting och kommuner
samt privata operatörer av samhällsfastigheter
Hemsehem AB ska vara aktiv på den Gotländska marknaden i syfte att:
- skapa tillväxt
- maximera avkastning i förhållande till risk
- Utveckla och effektivisera byggande av bostäder.

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/437
26 juni 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Motion. Brister i styrning och ledning av sjukvården
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

• Motionen avslås i den del som avser särskild styrelse för sjukhuset, i övrigt anses
den besvarad.

Sammanfattning

Eva Nypelius (C) m fl yrkar i sin motion på ett antal åtgärder för att förbättra
styrning och ledning av den gotländska sjukvården:
att en oberoende fördjupad granskning avseende den interna styrningen och
kontrollen av hälso- och sjukvårdsnämnden och förvaltningen genomförs
att en översyn avseende nuvarande matrisorganisation genomförs
att hälso- och sjukvårdsnämnden skyndsamt får i uppdrag att redovisa en konkret
handlingsplan med tydliga och tidsatta åtgärder samt förväntade resultat för att kunna
hålla sig inom den av regionfullmäktige beslutade budgeten
att uppdrag ges att utreda möjligheten att tillsätta en särskild styrelse (bestående av
såväl politiker som profession) för ledningen av sjukhuset
Hälso- och sjukvårdsnämnden har skrivit svar som bland annat beskriver den
utredning som ledningskontoret tillsammans med hsf och sof fick i uppdrag att
genomföra i samband med budgetberedningen våren 2016. Denna utredning hade
som syfte att kvalitetssäkra och följa upp planerade och beslutade åtgärder för att nå
ekonomisk balans inom respektive förvaltning.
Förbättringsarbete har under 2016 genomförts i hsf under namnet Att säkra ansvaret
i vårdprocessen. Under hösten 2016 inkom hälso- och sjukvårdsnämnden med ett
äskande om ytterligare budgetmedel för 2017 vilket beviljades.
Man beskriver också den mindre omorganisation som är gjord där läkarcheferna
inom medicinska och opererande specialiteter under en testperiod kommer att vara
tillförordnade verksamhetschefer.
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I samband med delårsrapport 1 2017 beslutade regionfullmäktige att hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden ska vidta åtgärder för att säkerställa
ekonomisk balans vid årets slut. Regionstyrelsen beslutade också att regiondirektören
får i uppdrag att genomföra månatliga avstämningar med hälso- och
sjukvårdsdirektör samt socialdirektör.
Avseende annan styrform för sjukhuset än för resten av sjukvården och
socialtjänsten så framhåller hälso- och sjukvården de utmaningar som detta skulle
innebära, framförallt för samarbetet inom hela vårdprocessen för patienterna både
inom förvaltningen och i gränssnitten mot socialförvaltningen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att hälso- och sjukvårdsnämndens svar visar på att
åtgärder görs för att förbättra verksamheten och få ett resultat i nivå med budget
även om detta hittills inte har lyckats. Arbetet med att få hälso- och sjukvården i
ekonomisk balans är en utmanande uppgift både för nämnden specifikt men också
för Region Gotland som helhet.
Att styra och leda hälso- och sjukvården innebär att balansera mellan människors
anspråk på frihet från sjukdom, vad som är medicinskt möjligt och vad resurserna
medger. Den politiska nämndens roll i sammanhanget är att genom strategiska planer
fastställa inriktning, omfattning och önskvärd kvalitet på sjukvårdsutbudet.
Att ändra styrformen från politiskt styrd till en professionell styrelse innebär både
för- och nackdelar.
En fördel kan vara att få en styrelse som består av experter inom olika områden som
berör hälso- och sjukvård, exempelvis medicinsk och ekonomisk expertis. En annan
fördel kan vara att uppdraget och rollerna förtydligas.
Nackdelar finns om man ser till sjukhusets roll i hela vårdkedjan, allt från primärvård
till äldreomsorg. Separeras sjukhuset ut som en del i vårdkedjan krävs ett mycket gott
samarbete mellan de olika aktörerna för att inte riskera att patienterna blir påverkade
negativt. En ytterligare nackdel är risken för dubblering av funktioner på beställaroch utförarsida då Region Gotland är en liten organisation (utifrån
landstingsperspektiv). Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förslaget om särskild
styrelse avslås.
Beslutsunderlag

Motion Eva Nypelius Centerpartiet m fl, 2016-06-20
Motionssvar HSN § 351 2017-03-22
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall Regiondirektör

Skickas till
Centerpartiet
Moderaterna
Liberalerna
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Motion:

Förbättra styrning och ledning av den gotländska sjukvården

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Nuvarande styrning och ledning av sjukvården har stora brister
Sjukvårdens stora ekonomiska underskott och ledningens bristande kontroll av
ekonomin fortsätter och det har satt hela Region Gotland i en mycket svår ekonomisk
situation som tvingar alla delar av våra verksamheter till mycket kraftiga besparingar.
Vi i Borgerlig samverkan uppmärksammande tidigt att det fanns problem med
styrningen och ledningen av den gotländska sjukvården. I den motion som vi
lämnade in till Regionfullmäktige den 15 juni 2015 var vi tydliga med att det behövdes
en granskning avseende den interna styrningen och kontrollen av Hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Region Gotland har näst störst underskott per invånare av alla landsting i hela
Sverige, trots att SKL:s analysgrupp var tydliga med att den budget som beslutades
för 2016 var på rätt nivå i jämförelse med övriga landsting.
Vid revisorernas senaste granskning framfördes mycket allvarlig kritik avseende
bristande styrning och ledning av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Detta förstärks
ytterligare av de signaler som kommer från verksamheten och som beskriver en
ledning med tillkortakommanden, otydligt ledarskap och avsaknad av klara
beslutsmandat.
Med anledning av ovanstående yrkar vi härmed:
att en oberoende fördjupad granskning avseende den interna styrningen och
kontrollen av Hälso- och sjukvårdsnämnden och förvaltningen genomförs.
att en översyn avseende nuvarande matrisorganisation genomförs.
att Hälso- och sjukvårdsnämnden skyndsamt får i uppdrag att redovisa en konkret
handlingsplan med tydliga och tidsatta åtgärder samt förväntade resultat för att
kunna hålla sig inom den av Regionfullmäktige beslutade budgeten.
att uppdrag ges att utreda möjligheten att tillsätta en särskild styrelse (bestående av
såväl politiker som profession) för ledningen av sjukhuset.
Visby 2016-06-20

Eva Nypelius (C)

Simon Härenstam (M)

Johan Thomasson (L)

Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-03-22

HSN § 351

RS Remiss: Motion. Brister i styrning och ledning
av sjukvården

HSN 2016/606
HSN-AU § 349

Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till regionstyrelsen

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att yrkanden 1,
2 och 3 anses besvarade med vad som beskrivs samt avslå yrkande 4 med vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Reservation
Inger Harlevi (M), Bibbi Olsson (C), Berit Cedergren Onsjö (M), Sigbritt Ortman
(M), Curt Broberg (C) och Torbjörn Nordström (C) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Inger Harlevis yrkande.

Sammanfattning

Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M) och Johan Thomasson (L) har i juni 2016 i
en motion lagt fyra yrkanden gällande styrning och ledning av hälso- och sjukvården.
Motionen har som rubrik ”Nuvarande styrning och ledning av sjukvården har stora
brister”. Hälso- och sjukvårdsnämnden har nu fått möjlighet att yttra sig över
motionen. Sedan motionen skrevs har flera olika aktiviteter skett både via
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdnämnden (HSN)/hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF).
Motionärerna yrkar
1. Att en oberoende granskning avseende interna styrningen och kontrollen av hälsooch sjukvårdsförvaltningen genomförs.
2. Att en översyn avseende nuvarande matrisorganisation genomförs.
3. Att hälso- och sjukvårdsnämnden skyndsamt får i uppdrag att redovisa en konkret
handlingsplan med tydliga och tidssatta åtgärder samt förväntade resultat för att
kunna hålla sig inom den av regionfullmäktige beslutade budgeten.
4. Att uppdrag ges att utreda möjligheten att tillsätta en särskild styrelse (bestående av
såväl politiker som profession) för ledning av sjukhuset.
I samband med budgetberedningen i maj 2016 konstaterades omfattande
besparingsbehov inom hela Region Gotland. Särskilt uppmärksammades hälso- och
sjukvårdens och socialnämndens stora underskott som oroar på både kort och lång
sikt. Som en följd av detta gav regionstyrelsen ledningskontoret i uppdrag att ” i
samarbete med HSF och SOF, kvalitetssäkra och följa upp planerade och beslutade
åtgärder för att nå ekonomisk balans inom respektive förvaltning samt stödja
förvaltningarna i arbetet med att effektivisera samverkande processer”.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-03-22

Det arbetet startade omedelbart under ledning av regiondirektören och vid
dialogmöten mellan de tre aktuella arbetsutskotten har det hållits flera möten där
förutsättningar och aktuella handlingsplaner och aktiviteter har gåtts igenom. Sista
mötet i den formen hölls den 9 december 2016.
Sammanfattningsvis har utredningsarbetet påvisat att HSN inte haft en realistisk
budget under ett stort antal år, att utmaningarna för hela Sveriges sjukvård är enormt
stora för att möta vårdens utökade behandlingsmöjligheter och med det den
förväntade kostnadsutvecklingen.
Sveriges kommuner och landstings analysgrupp, som redogjorde för sitt analysarbete
januari 2016, konstaterade att hälso- och sjukvården haft en stor avvikelse mot
budget men att den procentuella avvikelsen avseende kostnadsnivån i förhållande till
jämförbara landsting inte var utmärkande. Samtidigt konstateras att det inte finns
något riktigt jämförbart landsting eftersom övriga landsting inte delar på hälso- och
sjukvård och andra aktiviteter inom landstingens ansvarsområden.
Under 2016 har ett förbättringsarbete genomförts inom förvaltningen under namnet
”Att säkra ansvaret i vårdprocessen”. Arbetet resulterade i en handlingsplan med
aktiviteter.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har till regionfullmäktige inkommit med en begäran
om tilläggsanslag för 2017 års verksamhet. I det underlaget fanns en handlingsplan
redovisad. Den handlingsplanen innehåller konkreta aktiviteter.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2017
Motion: Förbättra styrning och ledning av den gotländska sjukvården daterad 20 juni
2016
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Inger Harlevi (M) yrkar, med instämmande av Bibbi Olsson (C), bifall till motionens
yrkanden 1, 3 och 4.
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar, med instämmande av Leif Dahlby (S),
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden ställer Inger Harlevis (M) yrkande mot sitt eget yrkande och finner att
hans eget yrkande vunnit bifall.
Votering begärs.
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Stefaan De Maeckers (MP) yrkande.
Nej-röst för Inger Harlevis (M) yrkande.
Voteringens utfall:
7 ja-röster: Leif Dahlby (S), Magnus Ekström (S), Lennart Petersson (S), Boel Jormer
(S), Viveka Bornold (MP), Helén Kristiansson (V) och Stefaan De Maecker (MP).
6 nej-röster: Bibbi Olsson (C), Curt Broberg (C), Torbjörn Nordström (C), Inger
Harlevi (M), Berit Cedergren Onsjö (M) och Sigbritt Ortman (M).
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-03-22

Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden enligt Stefaan
De Maeckers (MP) yrkande.

Bakgrund HSN-AU § 349
Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet. Av de fyra yrkanden
som motionärerna framför i motionen är förvaltningens bedömning att yrkande 1-3
hanterats under hösten 2016 genom den av regiondirektören ledda arbetsgruppen
med regelbundna avstämningar med regionstyrelsens, hälso- och sjukvårdsnämndens
och socialnämndens arbetsutskott.
Yrkanden
Inger Harlevi (M) yrkar bifall till motionens fjärde yrkande:
• Att uppdrag ges att utreda möjligheten att tillsätta en särskild styrelse (bestående av
såväl politiker som profession) för ledning av sjukhuset.
Ordförande Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut:
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att yrkanden 1,
2 och 3 anses besvarade med vad som beskrivs samt avslå yrkande 4 med vad som
anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ordföranden ställer Inger Harlevis (M) yrkande mot sitt eget yrkande och finner att
hans eget yrkande vunnit bifall.
Votering begärs.
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Stefaan De Maeckers (MP) yrkande.
Nej-röst för Inger Harlevis (M) yrkande.
Voteringens utfall:
3 ja-röster: Leif Dahlby (S), Viveca Bornold (MP) och Stefaan De Maecker (MP).
2 nej-röster: Inger Harlevi (M) och Bibbi Olsson (C).
Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott enligt Stefaan De Maeckers (MP) yrkande.

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att yrkanden 1,
2 och 3 anses besvarade med vad som beskrivs samt avslå yrkande 4 med vad som
anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Skickas till
Regionfullmäktige
Lisa Stark, folkhälsochef
Veronica Hermann, strateg folkhälsa och välfärd

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2016/606
21 februari 2017

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Hälso- och sjukvårdsnämnden

RS Remiss: Motion. Brister i styrning och ledning av
sjukvården
Förslag till beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att yrkanden 1,
2 och 3 anses besvarade med vad som beskrivs samt avslå yrkande 4 med vad
som anförts nedan.

Sammanfattning

Eva Nypelius(C), Simon Härenstam(M) och Johan Thomasson (L) har i juni 2016 i
en motion lagt fyra yrkanden gällande styrning och ledning av hälso- och sjukvården.
Motionen har som rubrik ”Nuvarande styrning och ledning av sjukvården har stora
brister”. Hälso- och sjukvårdsnämnden har nu fått möjlighet att yttra sig över
motionen. Sedan motionen skrevs har flera olika aktiviteter skett både via
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdnämnden (HSN)/hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF).
Motionärerna yrkar
1. Att en oberoende granskning avseende interna styrningen och kontrollen av
hälso- och sjukvårdsförvaltningen genomförs.
2. Att en översyn avseende nuvarande matrisorganisation genomförs.
3. Att hälso- och sjukvårdsnämnden skyndsamt får i uppdrag att redovisa en
konkret handlingsplan med tydliga och tidssattta åtgärder samt förväntade
resultat för att kunna hålla sig inom den av regionfullmäktige beslutade
budgeten.
4. Att uppdrag ges att utreda möjligheten att tillsätta en särskild styrelse
(bestående av såväl politiker som profession) för ledning av sjukhuset.
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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-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2016/606

I samband med budgetberedningen i maj 2016 konstaterades omfattande
besparingsbehov inom hela Region Gotland. Särskilt uppmärksammades hälso- och
sjukvårdens och socialnämndens stora underskott som oroar på både kort och lång
sikt. Som en följd av detta gav regionstyrelsen ledningskontoret i uppdrag att ” i
samarbete med HSF och SOF, kvalitetssäkra och följa upp planerade och beslutade
åtgärder för att nå ekonomisk balans inom respektive förvaltning samt stödja
förvaltningarna i arbetet med att effektivisera samverkande processer”.
Det arbetet startade omedelbart under ledning av regiondirektören och vid
dialogmöten mellan de tre aktuella arbetsutskotten har det hållits flera möten där
förutsättningar och aktuella handlingsplaner och aktiviteter har gåtts igenom. Sista
mötet i den formen hölls den 9 december 2016.
Sammanfattningsvis har utredningsarbetet påvisat att HSN inte haft en realistisk
budget under ett stort antal år, att utmaningarna för hela Sveriges sjukvård är enormt
stora för att möta vårdens utökade behandlingsmöjligheter och med det den
förväntade kostnadsutvecklingen.
Sveriges kommuner och landstings analysgrupp, som redogjorde för sitt analysarbete
januari 2016, konstaterade att hälso- och sjukvården haft en stor avvikelse mot
budget men att den procentuella avvikelsen avseende kostnadsnivån i förhållande till
jämförbara landsting inte var utmärkande. Samtidigt konstateras att det inte finns
något riktigt jämförbart landsting eftersom övriga landsting inte delar på hälso- och
sjukvård och andra aktiviteter inom landstingens ansvarsområden.
Under 2016 har ett förbättringsarbete genomförts inom förvaltningen under namnet
”Att säkra ansvaret i vårdprocessen”. Arbetet resulterade i en handlingsplan med
aktiviteter.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har till regionfullmäktige inkommit med en begäran
om tilläggsanslag för 2017 års verksamhet. I det underlaget fanns en handlingsplan
redovisad. Den handlingsplanen innehåller konkreta aktiviteter.
Bedömning

Vid den fördjupade granskningen som revisorerna genomförde efter 2015 års bokslut
kritiserades hälso- och sjukvårdsnämnden för att på ett otillräckligt sätt ha
uppmärksammat Regionfullmäktige på att det inte fanns möjlighet att genomföra sitt
uppdrag inom den av regionfullmäktige beslutade budgetramen. Revisorerna anser
att ett ärende bör ha beretts som ger förutsättningar för fullmäktige att ta ställning till
nämndens problem. Under 2016 har ett sådant ärende beretts till Regionfullmäktige.
I revisorernas rapport framhålls särskilt den bristande kontrollen över
kostnadsutvecklingen. Under 2016 har prognosen legat stabilt efter april månads
resultat och bokslutet ligger i nivå med prognosen.
Under 2016 har ett förbättringsarbete genomförts inom förvaltningen under namnet
”Att säkra ansvaret i vårdprocessen”. Vårdprocessen är en beskrivning av patientens
väg genom sjukvården och har fokus på det som ur patientens perspektiv skapar
mest värde för den vården är till för. Detta arbete startade efter dialog inom
förvaltnings- och sjukvårdsledningen tillsammans med läkarchefer med utgångspunkt
från nuvarande organisation. Ett nödvändigt mål i verksamheten är ”Att säkra
ansvaret i vårdprocessen”. Frågeställningen var om en omorganisation i
verksamheten var nödvändig för att uppnå målet. I detta förbättringsarbete deltog
samtliga involverade chefer. Arbetet ledde till framtagande av en handlingsplan och
en rad aktiviteter. Handlingsplanen och identifierade aktiviteter har samverkats
fackligt och alla fackförbund står bakom planen.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2016/606

Det innebär bland annat att omvårdnadsarbetet inom öppenvård och slutenvård för
samma patientgrupper bildar ett chefsområde och läkarcheferna inom
Verksamhetsområde medicinska och opererande specialiteter kommer under en
testperiod om 18 månader att vara tillförordnade verksamhetschefer. Detta startade
den 1 januari 2017 och kommer att kontinuerligt följas upp. Det innebär en mindre
organisatorisk förändring och fokus kommer att ligga på arbetssätt i stället för
ytterligare organisationsförändringar.
Motionärerna yrkar att möjligheten att tillsätta en särskild styrelse för ledningen av
sjukhuset ska utredas.
Att styra hälso- och sjukvård innebär att balansera mellan människors anspråk på
frihet från sjukdom, vad som är medicinskt möjligt, vad resurserna medger samt
patientens egna valmöjligheter och nationella åtaganden. Den politiska nämndens roll
är att genom strategiska planer fastställa inriktning, omfattning och önskvärd kvalitet
på sjukvårdsutbudet.
Om lasarettet skulle ha en annan styrform än övriga sjukvården skulle det innebära
stora utmaningar inte minst när det gäller samarbetet inom hela vårdprocessen för
patienterna såväl inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde som i
samarbete med vårdgrannar. Förbättrat och fördjupat samarbete inom hela
sjukvården är en prioriterad aktivitet liksom samarbetet inom socialnämndens
ansvarsområden. Detta skulle påverkas negativt vid en annan styrform för Visby
lasarett.
Vid en tydlig uppdelning i beställarnämnd och utförarfunktion (sjukhusstyrelse) krävs
en stark och kompetent beställare av uppdraget i form av en politiskt tillsatt nämnd
med tillgång till tjänstemän. För en liten region som Gotland är säkerställandet av
kompetens för att beställa och följa upp verksamheten resurskrävande och sårbar
och skulle innebära en dubblering av funktioner vilket regionen har svårt att bära
ekonomiskt. Om sådana resurser skulle kunna tillsättas bedöms de ge större värde
som stödresurser i nuvarande organisation.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2017
Motion: Förbättra styrning och ledning av den gotländska sjukvården daterad 20 juni
2016
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
Lisa Stark, folkhälsochef
Veronica Hermann, strateg folkhälsa och välfärd
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/441
26 juni 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Motion. Lös dagens problem i sjukvården på ön
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Motionen anses vara besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens beslut § 352,
2017-03-22.

Sammanfattning

Johan Thomasson (L) m fl yrkar i sin motion att hälso- och sjukvården ska öka sin
produktivitet genom att:
Matrisorganisationen rivs upp
Ledningsstrukturen genomlyses i både förvaltningen och vården
Kliniker återinförs med klinikchefer som har tydligt mandat och ekonomiska resurser
att leda verksamheten ur ett perspektiv som gynnar kärnverksamheten
Specificerade avdelningar återinförs
Satsning görs på primärvården och på kontinuitet i hela vårdkedjan
Lättakut införs på Hemse vårdcentral
Satsning görs på datasystemen så effektiv kostnadsuppföljning kan ske
Utbildningsstoppet upphävs och satsningar/program på att behålla personal görs
Möjliga verksamheter konkurrensutsätts inom sjukvården och socialtjänsten
Hälso- och sjukvårdsnämnden har svarat på motionen och föreslår att motionen ska
anses vara besvarad.
Ärendebeskrivning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har i sitt svar visat på ett antal satsningar som är
gjorda för att förbättra verksamheten, delvis i linje med det motionärerna föreslår.
Bland annat pekar de på de satsningar som görs inom primärvården med att inrätta
en utbildningsvårdcentral i Visby för att öka möjligheterna att utbilda fler
distriktsläkare. Man beskriver också den mindre omorganisation som är gjord där
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Org nr 212000-0803
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/441

läkarcheferna inom medicinska och opererande specialiteter under en testperiod
kommer att vara tillförordnade verksamhetschefer.
I samband med delårsrapport 1 2017 beslutade regionfullmäktige att hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden ska vidta åtgärder för att säkerställa
ekonomisk balans vid årets slut. Regionstyrelsen beslutade också att regiondirektören
får i uppdrag att genomföra månatliga avstämningar med hälso- och
sjukvårdsdirektör samt socialdirektör.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att hälso- och sjukvårdsnämndens svar visar på att
åtgärder görs för att förbättra produktiviteten även om inte alla exakt motsvarar
motionärernas förslag. Arbetet med att få hälso- och sjukvården i ekonomisk balans
är en utmanande uppgift både för nämnden specifikt men också för Region Gotland
som helhet. Regionstyrelseförvaltningen stödjer hälso- och sjukvårdsförvaltningen i
detta arbete, bland annat genom samarbete kring IT-frågor och chefsstöd inom
ekonomi och HR.
Beslutsunderlag

Motion Johan Thomasson, Liberalerna 2016-06-20
Motionssvar HSN § 352, 2017-03-22

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Liberalerna
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Motion till Regionfullmäktige Gotland

Lös dagens problem i sjukvården på ön och satsa därmed på framtidens
sjukvård
En ökad produktivitet och effektivitet i välfärdstjänsterna är viktigt för välfärdens framtida finansiering.
Andelen äldre ökar och det ställs högre krav på standard och läkemedel i sjukvården. Vårdkonsumtionen på
Gotland är hög. Vården i hela landet har ekonomiska utmaningar. Produktivitetsutveckling inom sjukvården är
av stor betydelse. Och måste börja nu!
I den nyligen presenterade utredningen ”Effektiv vård” föreslås ett stärkt uppdrag för primärvården och att
detta innebär att resurser behöver omfördelas från sjukhusvård till primärvård.
På Gotland har vi nu ett läge där vi dels måste söka lösningar i den aktuella ekonomiska situationen men också
tänka framåt.
Professor Clas Rehnberg, Karolinska Institutet, har skrivit rapporten ”Produktivitetsskillnader mellan
akutsjukhus i Norden”. I rapporten framgår att de svenska akutsjukhusen uppvisar lägst produktivitet i Norden.
Liberalerna finner det viktigt att anta utmaningen att få upp denna produktivitet på vårt sjukhus.
I Liberalernas budgetarbete listade vi de krav vi finner relevanta och viktiga både för sjukvården på ön i nuläget
och för framtiden. Vi har kvalitet idag men behöver öka produktiviteten.
Vi yrkar därför att:
•

Matrisorganisationen rivs upp

•

Ledningsstrukturen genomlyses i både förvaltningen och vården

•

Kliniker återinförs med klinikchefer som har tydligt mandat och ekonomiska resurser att leda
verksamheten ur ett perspektiv som gynnar kärnverksamheten

•

Specificerade avdelningar återinförs

•

Satsning görs på primärvården och på kontinuitet i hela vårdkedjan

•

Lättakut införs på Hemse vårdcentral

•

Satsning görs på datasystemen så effektiv kostnadsuppföljning kan ske

•

Utbildningsstoppet upphävs och satsningar/program på att behålla personal görs

•

Möjliga verksamheter konkurrensutsätts inom sjukvården och socialtjänsten

På grund av det akuta ekonomiska läget förväntarr vi oss en snabb behandling.

Visby den 20 juni 2016
Liberalerna på Gotland

Johan Thomasson

Ulf Klasson

Lena Grund

Frans Brozén

Claes Nysell

Bror Lindahl

Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-03-22

HSN § 352

RS Remiss: Motion. Lös dagens problem i
sjukvården på ön

HSN 2016/603
HSN-AU § 350

Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till regionstyrelsen

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att anse
motionen besvarad med vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Johan Thomasson (L), med flera har i juni 2016 i en motion lagt 9 yrkanden med
varierad karaktär kopplat till ”dagens problem i sjukvården på ön”. Utgångspunkten
för motionen är att produktiviteten och effektiviteten inom sjukvården behöver öka
och hänvisar till den statliga utredningen ”Effektiv vård”. Hälso- och
sjukvårdsnämnden har nu fått möjlighet att yttra sig över motionen. Sedan motionen
skrevs har flera olika aktiviteter skett både via regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN)/hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).
I samband med budgetberedningen i maj 2016 konstaterades omfattande
besparingsbehov inom hela Region Gotland. Särskilt uppmärksammades hälso- och
sjukvårdens och socialnämndens stora underskott som oroar på både kort och lång
sikt. Som en följd av detta gav regionstyrelsen ledningskontoret i uppdrag att ” i
samarbete med HSF och SOF, kvalitetssäkra och följa upp planerade och beslutade
åtgärder för att nå ekonomisk balans inom respektive förvaltning samt stödja
förvaltningarna i arbetet med att effektivisera samverkande processer”.
Arbetet startade omedelbart under ledning av regiondirektören och vid dialogmöten
mellan de tre aktuella arbetsutskotten har det hållits flera möten där förutsättningar
och aktuella handlingsplaner och aktiviteter har gåtts igenom. Sista mötet i den
formen hölls den 9 december 2016.
Sammanfattningsvis visar alla data att hälso- och sjukvården på Gotland har en hög
produktivitet jämfört med riket men effektiviteten kan ifrågasättas då gotlänningarna
söker vård i högre utsträckning än hos övriga sjukvårdshuvudmän. Vidare har
utredningsarbetet påvisat att HSN inte haft en realistisk budget under ett stort antal
år, att utmaningarna för hela Sveriges sjukvård är enormt stora för att möta vårdens
utökade behandlingsmöjligheter och med det den förväntade kostnadsutvecklingen.

Bakgrund HSN-AU § 350
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att anse
motionen besvarad med vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-03-22

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2017
Motion: Lös dagens problem i sjukvården på ön och satsa därmed på framtidens
sjukvård daterad 20 juni 2016
Skickas till
Regionfullmäktige
Veronica Hermann, strateg folkhälsa och välfärd

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2016/603
21 februari 2017

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Hälso- och sjukvårdsnämnden

RS Remiss: Motion. Lös dagens problem i sjukvården på ön
Förslag till beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att anse
motionen besvarad med vad som anförts nedan.

Sammanfattning

Johan Thomasson(L), med flera har i juni 2016 i en motion lagt 9 yrkanden med
varierad karaktär kopplat till ”dagens problem i sjukvården på ön”. Utgångspunkten
för motionen är att produktiviteten och effektiviteten inom sjukvården behöver öka
och hänvisar till den statliga utredningen ”Effektiv vård”. Hälso- och
sjukvårdsnämnden har nu fått möjlighet att yttra sig över motionen. Sedan motionen
skrevs har flera olika aktiviteter skett både via regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN)/hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).
I samband med budgetberedningen i maj 2016 konstaterades omfattande
besparingsbehov inom hela Region Gotland. Särskilt uppmärksammades hälso- och
sjukvårdens och socialnämndens stora underskott som oroar på både kort och lång
sikt. Som en följd av detta gav regionstyrelsen ledningskontoret i uppdrag att ” i
samarbete med HSF och SOF, kvalitetssäkra och följa upp planerade och beslutade
åtgärder för att nå ekonomisk balans inom respektive förvaltning samt stödja
förvaltningarna i arbetet med att effektivisera samverkande processer”.
Arbetet startade omedelbart under ledning av regiondirektören och vid dialogmöten
mellan de tre aktuella arbetsutskotten har det hållits flera möten där förutsättningar
och aktuella handlingsplaner och aktiviteter har gåtts igenom. Sista mötet i den
formen hölls den 9 december 2016.
Sammanfattningsvis visar alla data att hälso- och sjukvården på Gotland har en hög
produktivitet jämfört med riket men effektiviteten kan ifrågasättas då gotlänningarna
söker vård i högre utsträckning än hos övriga sjukvårdshuvudmän. Vidare har
1 (3)

Region Gotland
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2016/603

utredningsarbetet påvisat att HSN inte haft en realistisk budget under ett stort antal
år, att utmaningarna för hela Sveriges sjukvård är enormt stora för att möta vårdens
utökade behandlingsmöjligheter och med det den förväntade kostnadsutvecklingen.
Bedömning

I budget 2016 och 2017 har tydliga satsningar på primärvården genomförts. För att
primärvården ska vara välfungerande behövs bland annat välfungerande teamarbete
och kontinuitet. Vid brist på nödvändiga kompetenser är detta svårt att uppnå.
Svårigheterna att rekrytera distriktsläkare har inneburit att HSN har beslutat att
inrätta en utbildningsvårdcentral i Visby för att öka möjligheterna till att utbilda fler
distriktsläkare. Den verksamheten är igång och antalet utbildningsläkare har ökat
avseende både AT som ST-läkare.
Under 2016 har ett förbättringsarbete genomförts inom förvaltningen under namnet
”Att säkra ansvaret i vårdprocessen”. Vårdprocessen är en beskrivning av patientens
väg genom sjukvården och har fokus på det som ur patientens perspektiv skapar
mest värde för den vården är till för. Detta arbete startade efter dialog inom
förvaltnings- och sjukvårdsledningen tillsammans med läkarchefer med utgångspunkt
från nuvarande organisation. Ett nödvändigt mål i verksamheten är ”Att säkra
ansvaret i vårdprocessen”. Frågeställningen var hur de problem som beskrivits bör
åtgärdas. I detta förbättringsarbete deltog samtliga involverade chefer. Arbetet ledde
till framtagande av en handlingsplan och en rad aktiviteter. Det önskade läget
beskrevs och därefter en handlingsplan med aktiviteter för att nå önskat läge.
Handlingsplanen och identifierade aktiviteter har samverkats fackligt och alla
fackförbund står bakom planen.
Det innebär bland annat att omvårdnadsarbetet inom öppenvård och slutenvård för
samma patientgrupper bildar ett chefsområde och läkarcheferna inom
verksamhetsområde medicinska och opererande specialiteter kommer under en
testperiod om 18 månader att vara tillförordnade verksamhetschefer. Detta startade
den 1 januari 2017 och kommer att kontinuerligt följas upp. Det innebär en mindre
organisatorisk förändring och fokus kommer att ligga på arbetssätt i stället för
ytterligare organisationsförändringar.
Införande av ”Lättakut på Hemse vårdcentral” är ett yrkande i motionen. Detta var
föremål för genomlysning i utredningen ”Struktur 2015”och bedömdes då inte som
kostnadseffektivt. En motion med samma frågeställning, inlämnades till
regionfullmäktige av Lena Grund (Fp) december 2014 och avslogs i
regionfullmäktige september 2015. Såväl Hemse som Slite vårdcentraler har en lägre
andel av sina listade patienter som akutpatienter på akutmottagningen jämfört med
vårdcentralerna i Visby (Vårdcentralen Visborg undantaget), vilket innebär extra
ersättning till dessa vårdcentraler.
HSF har tillsammans med ekonomer på dåvarande serviceförvaltningen tagit fram
egna uppföljningsmallar för att kunna följa ekonomi, produktion och
medarbetarkostnader gemensamt. Det är ett stort och viktigt arbete som behöver
utvecklas för att bli smidigt och användarvänligt. Hälso- och sjukvården har samma
datasystem som regionen i övrigt. Den svåraste utmaningen har varit bristerna inom
HR-systemet, vilket påtalats vid ett flertal tillfällen.
Det tillfälliga utbildningsstoppet som infördes 2015 har inte gällt under 2016.
Däremot har förvaltningen arbetet intensivt med att i ökande utsträckning efterfråga
deltagande i såväl utbildningar, konferenser, nätverksmöten med mera via länk för att
öka deltagande från Gotland och samtidigt minska kostnader för såväl resor som
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2016/603

arbetstid. Hälso- och sjukvården arbetar tillsammans med alla sjukvårdshuvudmän
för att från och med 1/1 2019 vara oberoende av hyrpersonal.
Inga nya möjliga verksamheter aktuella för konkurrensutsättning har identifierats av
HSN eller HSF. För närvarande pågår ny upphandling av njursjukvården och ny
upphandling av sjukvårdsrådgivningen är beslutad.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2017
Motion: Lös dagens problem i sjukvården på ön och satsa därmed på framtidens
sjukvård daterad 20 juni 2016
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
Veronica Hermann, strateg folkhälsa och välfärd
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/841
4 juli 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Motion. Ekonomisk stödverksamhet med helhetssyn på
försörjningsstöd och arbetsmarknadspolitiska insatser
Förslag till beslut

•

Motionen tillstyrks.

•

Socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag
att utveckla samverkan och arbetssätt i syfte att fler gotlänningar når egen
försörjning.

Sammanfattning

Mats Hedström (M) m fl har i sin motion yrkat att regionstyrelsen ska utreda hur
administrationen mellan socialförvaltningen och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen kan förenklas och effektiviseras i syfte att få fler gotlänningar
i arbete, sysselsättning eller utbildning och därigenom minska behovet av
försörjningsstöd.
Motionärernas uppfattning är också att hela eller delar av enheten för
försörjningsstöd ska ingå i utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamhet.
Både socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker
motionen och dess intention om ett närmare samarbete.
Ärendebeskrivning

Socialnämnden tillstyrker i sitt remissvar behovet av att utreda möjligheterna till
samarbete närmare och att de tillsammans med gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden får ett sådant uppdrag.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar pekar på att det redan pågår ett
samarbete mellan förvaltningarna. Samverkan och arbetsformer kan utvecklas
ytterligare för att än bättre uppnå fler gotlänningar i egen försörjning.
Ansvaret för ekonomiskt bistånd ingår i socialnämndens ansvarsområde enligt
socialtjänstlagen.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än den som framförts av de
båda ovanstående nämnderna. Eftersom samarbetet redan pågår och kan utvecklas
utifrån det finns inget behov av att regionstyrelsen agerar på annat sätt än tillstyrker
motionen.
Avseende förändring av ansvaret för ekonomiskt bistånd är detta reglerat i
socialtjänstlagen och ska inte flyttas till annan nämnd än lagen säger.
Beslutsunderlag

Motion Mats Hedström m fl, Moderaterna 2016-12-19
Motionssvar SON § 87 , 2017-06-14
Motionssvar GVN § 65, 2017-06-14
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Moderaterna
Socialnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Visby 2016-12-19

MOTION
Till:

Regionstyrelsen

Betreffande:

Ekonomisk stödverksamhet

Ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd har Socialförvaltningen (SOF) ansvar
för enligt socialtjänstlagen. Målet är att försörjningsstödet skall vara temporärt och att
den sökande skall bli självförsörjande så fort som möjligt.
Arbetet med arbetsmarknadspolitiska insatser har tidigare skett genom samarbete
mellan SOF och Arbetsförmedlingen.
Numera har inom Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF)
ansvaret för kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder att på individnivå planera
och kartlägga hur individen snabbast kan få ett arbete, sysselsättning eller
utbildning..
Vi anser det angeläget att man har en helhetssyn på handläggningen av dessa
ärenden.
Vår uppfattning är att hela eller delar av enheten för försörjningsstöd bör ingå i
UAF:s verksamhet.
Därför yrkar vi:

•

att regionstyrelsen utreder hur administrationen mellan de två förvaltningarna
kan förenklas och effektiviseras.

Mats Hedström (M)

Margareta Benneck (M)

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-06-14

SON § 87

Remiss. Motion. Ekonomisk stödverksamhet med
helhetssyn på försörjningsstöd och
arbetsmarknadspolitiska insatser

SON 2017/124
SON/AU § 44

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden tillstyrker motionen.
• Förvaltningen får i uppdrag att gemensamt med Utbildnings och
arbetsmarknadsförvaltningen (UAF) utveckla samverkan och arbetssätt i syfte att
fler medborgare ska nå en egen försörjning och därmed även minska kostnaderna
för försörjningsstöd. Uppdraget redovisas senast februari 2018.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har remitterat en motion från Mats Hedström (M) och Margareta
Benneck (M) för yttrande. I motionen föreslås att regionstyrelsen utreder hur
administrationen mellan socialförvaltningen (SOF) och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (UAF) kan förenklas och effektiviseras.
Bedömning

Under 2005–2006 gjordes en utredning som mynnade ut i ett förslag att skapa en
samlad organisation för vuxnas utveckling, lärande och arbete. I utredningen
föreslogs bland annat att dåvarande social- och omsorgsnämndens
arbetsträningsverksamheter, flyktingmottagande och invandrarservice samt stöd och
försörjningsenheten skulle ingå i en ny nämnd för förvaltning av den nya
organisationen (KS 2006-10-30 § 281 och KF 2006-11-27 § 13).
Kommunstyrelsen beslutade den 25 oktober 2007, § 289, att föreslå
kommunfullmäktige besluta att ”Nämnden för vuxnas lärande, som saknar reglerat
verksamhetsområde och aldrig trätt i funktion, ska upphöra och uppdragen för de i
nämnden förtroendevalda återkallas, allt med omedelbar verkan.”
Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag den 26 november
2007, § 272.
Under tiden från 2007 till idag har organisationen för såväl individ- och
familjeomsorgen som regionens utbildningsresurser förändrats. Tillgången till
arbetsträningsmöjligheter för personer som har svårt att få arbete och samtidigt har
behov av ekonomiskt bistånd är i stort sett obefintligt. En utredning som kan belysa
framtida möjligheter till samarbete för dessa personer bör tillstyrkas.
Beslutsunderlag

Motion från Mats Hedström och Margareta Benneck beträffande ”Ekonomisk
stödverksamhet” daterad 19 december 2016.
Tjänsteskrivelse daterad 8 maj 2017.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-06-14

Ärendets behandling under mötet

Socialdirektör Marica Gardell presenterar ärendet.
Skickas till
Regionstyrelsen- RS registrator ärende RS 2016/841

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

SON 2017/124
8 maj 2017

Hans Haglund, utredningssekreterare

Socialnämnden

Remiss. Motion. Ekonomisk stödverksamhet med helhetssyn
på försörjningsstöd och arbetsmarknadspolitiska insatser
(RS 2016/841)
Förslag till beslut

• Socialnämnden tillstyrker motionen.
• Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har remitterat en motion från Matts Hedström och Margareta Benneck för yttrande. I motionen föreslås att regionstyrelsen utreder hur administrationen mellan socialförvaltningen (SOF) och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
(UAF) kan förenklas och effektiviseras.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har remitterat en motion från Matts Hedström och Margareta Benneck, där de föreslår att regionstyrelsen ska utreda hur administrationen mellan socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen kan förenklas och effektiviseras. De menar att det behövs en helhetssyn på handläggningen av de ärenden
som gäller individers möjligheter att snabbast kunna få ett arbete, sysselsättning eller
utbildning. SOF har ansvar för bland annat ekonomiskt bistånd och UAF har ansvaret för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Motionärerna menar även att hela eller delar
av enheten där man handlägger ekonomiskt bistånd bör ingå i UAF:s verksamhet.
Bedömning

Under 2005 – 2006 gjordes en utredning som mynnade ut i ett förslag att skapa en
samlad organisation för vuxnas utveckling, lärande och arbete. I utredningen föreslogs bland annat att dåvarande social- och omsorgsnämndens arbetsträningsverksamheter, flyktingmottagande och invandrarservice samt stöd och försörjningsenheten skulle ingå i en ny nämnd för förvaltning av den nya organisationen (KS 2006-1030 § 281 och KF 2006-11-27 § 13). Kommunstyrelsen beslutade den 25 oktober
2007, § 289, att föreslå kommunfullmäktige besluta att ”Nämnden för vuxnas lärande, som saknar reglerat verksamhetsområde och aldrig trätt i funktion, ska upphöra och uppdragen för de i nämnden förtroendevalda återkallas, allt med omedelbar
verkan.” Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag den 26
november 2007, § 272.
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Under tiden från 2007 till idag har organisationen för såväl individ- och familjeomsorgen som regionens utbildningsresurser förändrats. Tillgången till arbetsträningsmöjligheter för personer som har svårt att få arbete och samtidigt har behov av
ekonomiskt bistånd är i stort sett obefintligt. En utredning som kan belysa framtida
möjligheter till samarbete för dessa personer bör tillstyrkas.
Beslutsunderlag

Motion från Matts Hedström och Margareta Benneck beträffande ”Ekonomisk stödverksamhet” daterad 19 december 2016.
Tjänsteskrivelse daterad 8 maj 2017.
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen- RS registrator ärende RS 2016/841
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-06-14

GVN § 65

Remiss. Motion. Ekonomisk stödverksamhet med
helhetssyn på försörjningsstöd och
arbetsmarknadspolitiska insatser

GVN 2017/65
AU § 57

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

Motionen tillstyrks
• Förvaltningen får i uppdrag att gemensamt med socialförvaltningen utveckla
samverkan och arbetssätt i syfte att fler gotlänningar ska nå en egen försörjning
och därmed även minska kostnaderna för försörjningsstöd. Uppdraget
redovisas senast februari 2018.
• Uppdras åt ordförande att inge yttrande.
•

Mats Hedström (M) och Margareta Benneck (M) har i en motion till Regionstyrelsen
föreslagit: - att regionstyrelsen utreder hur administrationen mellan UAF och socialförvaltningen
kan förenklas och effektiviseras.
Motionen har av regionstyrelsen remitteras till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden.
Arbetsutskottet beslutade att förvaltningen ges i uppdrag att komplettera yttrandet
utifrån förd diskussion.
Förvaltningen hade till nämnden reviderat yttrandet enligt arbetsutskottet beslut där
förvaltningen föreslår att remissen avslås.
Beslutsunderlag

Motion, daterad 2016-12-19 beträffande ekonomisk stödverksamhet från nya
moderaterna
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-10 ersätter tidigare
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Ordförande Saga Carlgren (V) föreslår motionen tillstryks och att förvaltningen får i
uppdrag att gemensamt med socialförvaltningen utveckla samverkan och arbetssätt i
syfte att fler gotlänningar ska nå en egen försörjning och därmed även minska
kostnaderna för försörjningsstöd. Uppdraget redovisas senast februari 2018.
Ordförande ställde proposition på sitt förslag och arbetsutskottets förslag och fann
att hennes yrkande vunnit bifall
Yrkanden
Ordförande Saga Carlgren (V) föreslår att ordförande ska inge yttrande.
Ordförande ställde proposition på sitt förslag fann att det vunnit bifall

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

GVN 2017/65
20 juni 2017

Lena Nordström
Chef för gymnasiet och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över motion ”Ekonomisk stödverksamhet”
Förslag till beslut

Motionen tillstyrks
• Förvaltningen får i uppdrag att gemensamt med socialförvaltningen utveckla
samverkan och arbetssätt i syfte att fler gotlänningar ska nå en egen försörjning
och därmed även minska kostnaderna för försörjningsstöd. Uppdraget
redovisas senast februari 2018.
•

Bakgrund

Mats Hedström (M) och Margareta Benneck (M) har i en motion till Regionstyrelsen
yrkat: - att regionstyrelsen utreder hur administrationen mellan UAF och socialförvaltningen kan
förenklas och effektiviseras.
Motionärerna framför även att det är angeläget att det finns en helhetssyn på
handläggningen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå. Uppfattning är
att hela eller delar av enheten för försörjningsstöd bör ingå i utbildning- och
arbetslivsförvaltningens verksamhet.
Regionstyrelsen/ regionstyrelseförvaltningen har remitterat förslaget till utbildningoch arbetslivsförvaltningen.
Ärendebeskrivning/svar

Förvaltningen delar motionärernas uppfattning att arbetet med arbetsmarknadspolitiska insatser på individnivå är av största betydelse för att fler personer snabbt ska
komma i egenförsörjning.
För att lyckas i arbetet med arbetsmarknadspolitiska insatser är det viktigt med ett
samarbete över förvaltningsgränser och det är nödvändigt att samverka med andra
parter. Redan idag pågår, via olika forum, ett nära samarbete med såväl
socialförvaltningen som med arbetsförmedlingen. Detta arbetet kommer utvecklas
ytterligare, bland annat genom förnyad överenskommelse med Arbetsförmedlingen
genom DUA (Delegationen för unga & nyanlända till arbete).
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2017/65

Med inspiration från Trelleborgsmodellen 1 inleder nu de båda förvaltningarna ett
samarbete i syfte att utveckla arbetssättet utifrån Gotlands särskilda förutsättningar
och möjligheter. Trelleborgs kommun har ett förhållnings- och arbetssätt kring
arbetsmarknad, etablering, ekonomiskt bistånd och ensamkommande barn och unga
som väcker stort intresse runt om i Sverige. De har ett starkt etableringsperspektiv
där deras metoder och unika resultat vilar på ett synsätt om att människor både vill
och kan ta ansvar för sina egna val och handlingar och där arbete är en friskfaktor för
individ, familj och samhälle i stort.
Uppdraget till arbetsmarknadsenheten, liksom övriga delar av de delar som ingår i
avdelningen för gymnasieskola och vuxenutbildning, kommer att anpassas i takt med
att samverkan med övriga aktörer utvecklas. Idag är enhetens uppdrag i linje med det
beslut som togs av regionstyrelsen den 30 maj 2013 där gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ges ansvaret för en arbetsmarknadsfunktion som ska
organisera de praktikplatser samt övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder som
regionstyrelsen i överenskommelse med arbetsförmedlingen avser att tillhandahålla.
Således pågår redan idag ett arbete liknande det som framförs i motionen. Samverkan
och arbetsformer kan utvecklas ytterligare för att än bättre uppnå syftet med
gotlänningar i egen försörjning.
Enligt socialtjänstlagen så ansvarar socialförvaltningen för ekonomiskt bistånd i form
av försörjningsstöd, om detta ansvar ska överföras till en annan förvaltning så
behöver detta utredas i särskild ordning.

Beslutsunderlag

Motion, daterad 2016-12-19 beträffande ekonomisk stödverksamhet från nya
moderaterna.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Saga Carlgren
Ordförande,
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Skickas till
Regionstyrelsen

1

Modellen bygger på att resurserna sätts in på rätt ställe och arbetet sker efter fyra principer:

•
•
•
•
•

Arbetsplats först - För att erhålla ett arbete så måste man befinna sig på arbetsmarknaden. Det finns ett
arbetsmarknadsfokus i allt som görs och så mycket som möjligt ska den sökande vara ute hos näringslivet.
85/15 - 85 procent av de personer som befinner sig i huvudflödet, de är i en arbetsmarknadsinsats. Det är utifrån
dessa personer som verksamheten ska organisera och designa sina insatser för. Genom att fokusera på huvudflödet
nås resultat och frigör resurser för de övriga 15 procenten.
Flexibel kompetenspåfyllnad - Finns det en möjlighet till anställning ska organisationen vara där och hitta den. Det
gäller att hitta gapet mellan anställning och näringslivets krav på kompetens hos individen.
Systematisk uppföljning – I modellen används systematisk uppföljning för att fånga upp varenda person inom
organisationen. För att ge bästa möjliga service måste alla veta vad som ska göras, vem som ska göra det, med vilken
frekvens och på vilket sätt.

http://www.trelleborg.se/sv/aktuellt/trelleborgsmodellen/
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/211
28 juni 2017

Cora Juniwik

Regionstyrelsen

Motion. Inför förskolebuss på Gotland
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad med yttrande från barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning

Stefan Nypelius och Eva Gustafsson, Centerpartiet, har i en motion föreslagit att
Region Gotland utreder förutsättningarna för att införa förskolebuss som
komplement i förskoleorganisationen.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen kan konstatera att arbetet med att utreda
förutsättningarna för att införa förskolebuss inom Region Gotlands
förskoleverksamhet pågår. I barn- och utbildningsnämndens yttrande framgår det att
i nämndens strategiska plan och budget för 2018 – 2020 ingår detta förslag.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att motionen anses besvarad
med barn- och utbildningsnämndens yttrande.
Beslutsunderlag

Remissvar Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-19 §45.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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Motion till
Regionfullmäktige på Gotland
Inför förskolebuss på Gotland
Förskolebuss är en mobil förskola/förskoleavdelning där verksamheten bedrivs i
en buss. Det kan vara som en egen avdelning eller som komplement till en
befintlig förskola. Runt om i landet finns det många kommuner och friskolor som
har infört förskolebuss, tex Uppsala, Lund, Nyköping med flera. Bussarna är
specialinredda och anpassade för förskolans verksamheter. Det finns kök, toalett
och pedagogiskt material. Fördelarna och möjligheterna är flera, framför allt de
pedagogiska. Med förskolebussen kan verksamheterna använda olika
omgivningar som verktyg och inspiration.
Förskolebussen kan användas på olika sätt. I Lund används den som ett
komplement till den ordinarie verksamheten. Barnen, i allmänhet de mellan tre
och fem år, turas om att åka med bussen under veckans olika dagar. Övrig tid är
de på sin vanliga förskoleavdelning. Bussen hämtar barnen på förskolan på
förmiddagen och återkommer sen eftermiddag. Det finns även exempel där
förskolebussen är basen för en uteförskola.
Gotlands skolor står inför en positiv utmaning. Inom de närmsta 10 åren
beräknas barn/elevantalet öka med cirka 1000 personer. Enligt prognoserna
kommer huvuddelen av ökningen ske i Visby med omnejd. Det kommer vara en
utmaning att klara det ökade behovet av förskoleplatser. Där kan förskolebuss
vara en flexibel lösning som tillfälligt kan kopplas till en förskoleenhet där det
finns ett stort platsbehov, istället för att bygga fast sig i nya lokaler.
De flesta av förskolorna som har förskolebuss reser ca 30 minuter från
stationeringsorten. På den tiden kan bussen göra utflykter från Visby och nå
stora delar av Gotland. Enligt underlaget till serviceortsutredningen, når man på
30 minuter med bil från Visby till Klintehamn i söder, till Hangvar i norr samt
tvärs över till östkusten.
Utifrån detta yrkar vi att:
-

Region Gotland utreder förutsättningarna för att införa förskolebuss som
komplement i förskole-organisationen.

Bro och Stenkyrka 2017-02-27

Stefan Nypelius

Eva Gustafsson

Centerpartiet

Centerpartiet

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-19

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-04

BUN § 45
Au § 39

Remiss. Motion: Inför förskolebuss på Gotland
BUN 2017/180

- Motionärernas förslag, 2017-02-27
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-27

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Motionen föreslås att anses besvarad med hänvisning till barn- och
utbildningsnämndens beslut om strategisk plan och budget för åren 2018-2020.

Stefan Nypelius och Eva Gustavsson, båda C, föreslår i en motion att Region Gotland
ska utreda förutsättningarna för att införa förskolebuss som komplement i
förskoleorganisationen.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Förvaltningen konstaterar i tjänsteskrivelse att den av barn- och utbildningsnämnden
fastställda strategiska planen och budgeten för åren 2018 – 2020 omfattar detta förslag.
Av den fastställda planen framgår att mobil förskola/förskolebuss är ett alternativ för att
kunna möta växande/minskade behov av förskoleplatser på Gotland. Kostnaden för en
ny förskolebuss är av nämnden beräknad till cirka tre miljoner kronor, med avräkning på
15 år blir kostnaden per plats 10 000 kronor. Beräkningen bygger på underlag från
Tyresö kommun, 2009, och uppräknat.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med förvaltningen, att motionen förslagsvis anses
besvarad med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslut om strategisk plan
och budget för åren 2018 – 2020.
Yrk anden
Ordförande Brittis Benzler (V) föreslog, i enlighet med arbetsutskottets förslag,
att motionen förslagsvis anses besvarad med hänvisning till barn- och
utbildningsnämndens beslut om strategisk plan och budget för åren 2018 – 2020.

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

Expedieras: Regionstyrelsen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

BUN 2017/180
Datum

Susan Meuller
Chef för förskola

Barn- och utbildningsnämnden

Remiss. Motion. Inför förskolebuss på Gotland
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens
beslut om strategisk plan och budget för åren 2018-2020.

Sammanfattning

Stefan Nypelius (C) m fl föreslår i en motion att Region Gotland ska utreda
förutsättningarna för att införa förskolebuss som komplement i förskoleorganisationen.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden fastställde vid sitt sammanträde i mars nämndens
strategiska plan och budget för åren 2018 – 2020.
Av den fastställda planen framgår att mobil förskola/förskolebuss är ett alternativ för
att kunna möta växande/minskande behov av förskoleplatser över hela Gotland.
Nämnden konstaterar att mobila enheter är ett bättre alternativ än de modullösningar
eller tillfälliga lokaler som hittills har varit lösningen för att möta en ökad efterfrågan
på förskoleplatser.
Vidare framgår, av den av nämnden fastställda strategiska planen och budgeten för
åren 2018 – 2020, att en mobil förskola är kopplad till en fast förskola. När barnen är
i den mobila förskolan åker de tillsammans med lärarna/pedagogerna i en
förskolebuss till olika platser där den pedagogiska verksamheten bedrivs. Eftersom
barnen tillbringar den största delen av dagen utomhus är de väldigt liten tid i själva
bussen.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2017/180

De fördelar som beskrivs med den mobila förskolan är att den; genererar mer plats
på förskolor där tillfälliga behov uppstår, expanderar barnens utemiljö och stimulerar
utevistelse, ökar barnens sociala och kulturella kontakter samt är en attraktiv
verksamhet – ett pedagogiskt alternativ.
Kostnaden, för inköp av en ny förskolebuss, är av nämnden beräknad till cirka tre
miljoner kronor, med avräkning på 15 år blir kostnaden per plats 10 000 kronor.
Detta är baserat på underlag från Tyresö kommun, 2009, och uppräknat.
Bedömning

Den av barn- och utbildningsnämnden fastställda strategiska planen och budgeten
för åren 2018 – 2022 omfattar motionärernas förslag. Mot den bakgrunden förslår
förvaltningen att motionen anses besvarad med hänvisning till barn- och
utbildningsnämndens beslut om strategisk plan och budget för åren 2018 – 2022.
Beslutsunderlag

- Motion från Stefan Nypelius. 2017-02-27
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-27

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/425
26 juli 2017

Lisa Stark

Regionstyrelsen

Motion. Fler externa utförare inom vård och omsorg
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad med socialnämndens redogörelse och
regionstyrelseförvaltningens kompletterande information.

Sammanfattning

Borgerlig samverkan har i motion till regionfullmäktige föreslagit att socialnämnden
ges i uppdrag att pröva upphandling av verksamheter i större omfattning än idag och
då inled med upphandling av driften av Pjäsens äldreboende i Visby.
Av socialnämndens remissyttrande framgår att nämnden redan givit förvaltningen ett
uppdrag att ta fram verksamheter som är möjliga att ställa om från egen regi till
privat regi. Vid nämndens sammanträde i juni (SON § 75, 2017-06-14) behandlades
detta uppdrag och nämnden beslutade då att begära en fördjupad information om
verksamheten för hemtjänst och av kostnaderna för särskilt boende inklusive
måltidsservice. Denna återrapportering ska förvaltningen lämna under hösten 2017.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att socialnämnden initierat den fråga som
borgerlig samverkan lyfter i motionen. Därmed kan motionen anses besvarad med
den lämnade informationen.
Beslutsunderlag

Socialnämnden § 75 och 76, 2017-06-14
Regionstyrelseförvaltningen

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

Centerpartiet

'

ANKOM2016-06-15
Motion
Regionfullmäktige

Fler externa utförare
Vi i Borgerlig samverkan ser möjligheter i att pröva externa utförare i större
utsträckning även inom vård och omsorg. Erfarenhet från tidigare upphandlingar
på Gotland visar att det finns kostnadsbesparingar att göra utan försämrad
kvalitet men med större valfrihet för brukare och medarbetare. Detta har vi även
lyft fram i våra budgetalternativ. Regionens ekonomiska läge är oerhört
bekymmersamt och då måste alla vägar prövas.
Det finns en övertro bland den politiska majoriteten att regionen kan driva
särskilda boenden billigare och bättre än övriga aktörer. Man blundar för de
erfarenheter som finns hittills. Regionen har under en period nu haft ansvarat för
driften av Pjäsens äldreboende. Inför övertagandet utfäste den rödgröna
majoriteten ett antal fördelar för regionen genom att sköta det i egen regi. Detta
trots att verksamheten enligt dåvarande ordförande i socialnämnden "bedrevs
med god kvalité till förhållandevis låg kostnad". Övertagandet av äldreboendet
Pjäsen i egen regi har visat sig mindre framgångsrik.
Vi yrkar härmed att:
*

Regionfullmäktige ger SON l uppdrag att pröva upphandling av verksamheter i
större omfattning än idag och då inleda med upphandling av driften av Pjäsens
äldreboende i Visby.

Visby 2016-06-15

•n Härenstam (M)

/Johan Thomasson (L)

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-06-14

SON § 76

RS Remiss: Motion. Fler externa utförare inom
vård och omsorg

SON 2017/181
SON/AU § 40

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden överlämnar socialförvaltningens svar som sitt eget yttrande.
• Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Socialförvaltningen fick i maj 2017 en motion från Borgerlig samverkan som vill
pröva privata utförare i större utsträckning. Borgerlig samverkan yrkar i motionen att
ge socialnämnden i uppdrag att pröva upphandling av verksamheter i större
omfattning än idag och inleda med upphandling av Pjäsens äldreboende i Visby.
Förvaltningen har som ett led i arbetet med kostnadsminskningar fått i uppdrag av
socialnämnden att ta fram ett underlag med verksamheter som skulle kunna utföras i
privat regi med hänsyn till lagstiftningen. I underlaget redovisas dagsläget och
frågeställningar inför en eventuell upphandling. Det finns även med en lista på
samtliga särskilda boenden som drivs i egen regi, inklusive Pjäsens äldreboende.
Socialnämnden ska utifrån underlaget peka ut om det finns verksamheter som
förvaltningen ska upphandla.
Bedömning

Socialförvaltningen har en relativ stor andel privata utförare. Inom hemtjänst
på dagtid utförs 31 procent av privata utförare. Vad gäller särskilt boende utförs i
dagsläget 24 procent av privata utförare och i slutet av året tillkommer ett nytt
boende med 60 platser i Visby, som precis upphandlats, och som kommer att drivas
av en privat utförare. Detta gör att år 2018 kommer cirka en tredje del av alla platser
på särskilt boende finnas i privat regi.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 1 juni 2016.
Motion om fler externa utförare inom vård och omsorg.
Ärendets behandling under mötet

Socialdirektör Marica Gardell presenterar ärendet.
Skickas till
<!--?xml:namespace prefix = ”w” ns = ”urn:schemas-microsoft-com:office:word” /-->RS registrator
(RS 2016/425)
Anna-Lena Gutedal, ekonomichef

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

SON 2017/181
1 juni 2017

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Svar på motion om fler externa utförare inom vård och omsorg
(RS 2016/425)
Förslag till beslut

•

Socialnämnden överlämnar socialförvaltningens svar som eget yttrande.

Sammanfattning

Socialförvaltningen fick i maj 2017 motionen från Borgerlig samverkan som vill
prova privata utförare i större utsträckning. Borgerlig samverkan yrkar att ge
socialnämnden i uppdrag att pröva upphandling av verksamheter i större omfattning
än idag och inleda med upphandling av Pjäsens äldreboende i Visby.
Förvaltningen har som ett led i arbetet med kostnadsminskningar fått i uppdrag av
socialnämnden att ta fram ett underlag med verksamheter som skulle kunna utföras i
privat regi med hänsyn till lagstiftning. I underlaget redovisas dagsläget och
frågeställningar inför en eventuell upphandling. Det finns även med en lista på
samtliga särskilda boenden som drivs i egen regi, inklusive Pjäsen. Socialnämnden ska
utifrån underlaget peka ut om det finns verksamheter som förvaltningen ska
upphandla. Ärendet kommer att behandlas av socialnämnden i juni 2017.
Socialförvaltningen har en relativ stor andel privata utförare. Inom hemtjänst dag
utförs 31 procent av privata utförare. Vad gäller särskilt boende utförs i dagsläget 24
procent av privata utförare och i slutet av året tillkommer ett nytt boende med 60
platser i Visby, som precis upphandlats, och som kommer att drivas av en privat
utförare. Detta gör att år 2018 kommer cirka en tredje del av alla platser på särskilt
boende att finnas i privat regi.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 1 juni 2016.
Motion om fler externa utförare inom vård och omsorg.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2017/181

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
RS registrator (RS 2016/425)
Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
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Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-06-14

SON § 75

Verksamhet möjlig att upphandla

SON 2016/341
SON/AU § 39

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden önskar en fördjupad information om verksamheten för hemtjänst
och av kostnaderna för särskilt boende inklusive måltidsservice.
• Återrapportering ska ske till nämnden under hösten 2017.

Sammanfattning

Socialförvaltningen har fått i uppdrag av socialnämnden att ta fram verksamheter
som är möjliga att ställa om från egen regi till privat regi. Förvaltningen har belyst ett
antal verksamheter med beskrivning av nuläget samt frågor att ta hänsyn till ur olika
aspekter vid eventuell upphandling. Inriktningen är att nämnden beslutar om vilka av
verksamheterna som är lämpliga att upphandla. Förvaltningen får sedan i uppdrag att
ta fram underlag som belyser olika perspektiv så som ekonomi, medarbetare och
kvalitet för varje verksamhet, för att sedan eventuellt gå vidare med en upphandling.
Bedömning

Nuläget samt vad nämnden behöver tänka på beskrivs för följande
verksamheter; hemtjänsten, hemsjukvården, särskilt boende, boendestöd och
träffpunkter, bostad med särskild service enligt SoL, daglig verksamhet enligt LSS,
bostad med särskild service enligt LSS, personlig assistans enligt LSS och SFB,
beroendevården, ensamkommande barn och ungdomar, familjerådgivning,
familjestöd samt hälsofrämjande enheten med anhörigstöd.
Utifrån underlaget kan nämnden besluta om någon verksamhet vore lämplig att
utreda förutsättningar för att upphandla.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2017.
Ärendets behandling under mötet

Under arbetsutskottets sammanträde den 8 mars 2017 beslutades att ärendet skulle
flyttas fram så att underlaget kunde diskuteras grundligare inom partierna.
Ny och kompletterad version av tjänsteskrivelsen skickades ut med kallelsen till
arbetsutskottets sammanträde den 31 maj 2017 och innehöll följande förslag till
beslut:
• Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att
utreda förutsättningarna för upphandling av utvald verksamhet.
• Socialnämnden beslutar att inte gå vidare med att utreda förutsättningarna för
upphandling av utvald verksamhet.
Arbetsutskottet beslutade 31 maj 2017 att inte lämna något förslag till beslut till
nämnden.
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-06-14

Under nämndens sammanträde
Socialdirektör Marica Gardell presenterar ärendet för nämnden och beskriver var
verksamhet utifrån tjänsteskrivelsen.
Efter gemensamma diskussioner i nämnden beslutar nämnden att de önskar en
fördjupad information om verksamheten för hemtjänst och av kostnaderna för
särskilt boende inklusive måltidsservice. Återrapportering ska ske till nämnden under
hösten 2017.
Skickas till
Anna-Lena Gutedal, ekonomichef

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2015/855
7 juli 2017

Henry Henziger/Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Intern kontrollplan 2016 - återrapportering av åtgärder utifrån
upptäckta brister
Förslag till beslut

•

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

I uppföljningen av 2016 års interna kontrollplan identifierades brister främst
beträffande inköpskort, momsersättningssystemet, övriga utbetalningar, utbetalning
av ersättning för erlagda kostnader via lönesystemet, bisysslor inom regionstyrelsens
förvaltningar samt kontinuitetsplanering. Regionstyrelsen gav respektive
kontrollansvarig i uppdrag att till halvårsskiftet vidta lämpliga åtgärder för att rätta till
funna brister.
Bedömning

Åtgärder har genomförts utifrån upptäckta brister i följande processer/rutiner:
Inköpskort – åtgärder
En mejlgrupp har skapats för alla kortinnehavare för att underlätta kommunikation
med dessa.
I januari skickades ett mejl från redovisningschef till samtliga kortinnehavare där
dessa upplystes om de brister som upptäckts dels i den interna kontrollen dels i den
revision av inköpskorten som revisorerna låtit genomföra. Kortinnehavarna
upplystes även om det regelverk som gäller för inköpskorten. Information och
regelverk finns tillgängligt på intranätet.
En ny digital kvittotjänst testas under 2017 för att underlätta administrationen av
kvitton, underlätta momsredovisning och information om vad köpet avser. Den
digitala kvittotjänsten erbjuds alla kortinnehavare.
Momsersättningssystem - åtgärder
Återkoppling av resultaten har gjorts till ekonomicheferna i förvaltningarna för
åtgärd.
Socialförvaltningen har sedan 2016 uppmanat berörda leverantörer att tydligare
specificera lokalkostnader på fakturorna avseende köp av vård och omsorg.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2015/855

Övriga utbetalningar - åtgärder
Registreringen av utbetalningar från ekonomisystemet har centraliserats till
regionstyrelseförvaltningen. Rutinerna för utbetalningarna har skärpts och
informationen har tydliggjorts på intranätet.
Trots ovanstående så upptäcktes brister i 2016 års interna kontroll. De vanligaste
bristerna är att underlag saknas eller är otillräckliga, att behörighetsattest och/eller
granskningsattest saknas.
Vissa återkommande utbetalningar av t.ex. hyror har fastnat i den interna kontrollen
för att hyresavtalet inte bifogats utbetalningsuppdraget även om hyresavtalet finns
hos den som initierat utbetalningen.
Kontrollen av utbetalningsunderlagen ska skärpas ytterligare och de
utbetalningsuppdrag som inte är kompletta ska skickas tillbaka för komplettering.
Utbetalning av ersättning för erlagda kostnader via lönesystemet - åtgärder
Information har gått ut till alla chefer under våren med förtydligande om hanteringen
av originalkvitton vid resor. Ett förtydligande kommer även att göras i samband med
att riktlinjen för tjänsteresor revideras under hösten.
Bisysslor inom regionstyrelseförvaltningen – åtgärder
Förvaltningen planerar att på ett chefsmöte i augusti/september gå igenom policy
och riktlinjer för bisyssla med alla chefer. Cheferna kommer i samband med mötet få
i uppdrag att informera om riktlinjerna för bisyssla på APT samt att de vid höstens
medarbetarsamtal ska ta upp frågan kring huruvida bisyssla finns eller inte i enlighet
med den mall för medarbetarsamtal som regionen har.
Kontinuitetsplanering – åtgärder
Gällande kontinuitetsplaneringen kring HR och ekonomisystem har det under våren
gjorts en översyn och kontroll av gällande rutiner. Kontrollen har visat på enstaka
brister, som uppdaterats i de rutiner som finns för återstart och återläsning av data.
Under hösten/vintern kommer rutinerna för återläsning återigen att testas praktiskt
mot testsystemet. En samlad riskbedömning ger en låg risk för skada i samband med
ett eventuellt driftstopp.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
RSF - stab
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Protokollsutdrag

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-02-02

RS § 4

Uppföljning. Intern kontrollplan 2016
regionstyrelsen

RS 2015/855
AU § 4

Regionstyrelsens beslut

Respektive kontrollansvarig ges uppdrag att till halvårsskiftet vidta lämpliga
åtgärder för att rätta till funna brister.
• Punkterna ”måltidsprocessen”, samt ”policys och riktlinjer” överförs till 2017 års
intern kontrollplan.
• I övrigt tas rapporten emot och läggs till handlingarna.
•

Enlig riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta
ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom
respektive verksamhetsområde.
Syftet med intern kontroll är att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande
mål uppnås:
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner m.m..
I årets kontroller har brister främst identifierats beträffande inköpskort,
momsersättningssystemet, övriga utbetalningar, utbetalning av ersättning för erlagda
kostnader via lönesystemet, bisysslor inom regionstyrelsens förvaltningar samt
kontinuitetsplanering. De brister som konstaterats har att hanteras inom ramen för
respektive kontrollområdesansvar.
Av 15 punkter har 10 genomförts, två överförs till 2017 ”måltidsprocessen”, samt
”policys och riktlinjer”.
Brister har identifierats främst beträffande inköpskort, momsersättningssystemet,
övriga utbetalningar, utbetalning av ersättning för erlagda kostnader via lönesystemet,
bisysslor inom regionstyrelsens förvaltningar samt kontinuitetsplanering. De brister
som konstaterats har att hanteras inom ramen för respektive kontrollområdesansvar.
Arbetet med kontrollpunkten ”måltidsprocessen” har påvisat att mycket är oklart,
dels gällande definitioner, men även avseende ansvarsfördelning som måste klargöras
innan kontrollen till fullo kan genomföras. Vad gäller kontrollpunkten ”policys och
riktlinjer” har ett arbete pågått med framtagande av riktlinjer för styrande dokument
forts

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-02-02

RS § 4 forts
RS 2015/855

samt en sammanställning av samtliga styrande dokument. Under 2017 planeras för
bedömning av styrdokument i enlighet med de nya riktlinjerna samt en nulägesanalys
om dessa blivit implementerade och dess efterlevnad.
Tre kontroller har utgått då de bedömdes som ogenomförbara utifrån kriterierna för
intern kontroll, bl.a. kontrollkostnad och kontrollnyttan. Dessa är
”rekryteringsprocess för chefer respektive medarbetare inom regionstyrelsens
förvaltningar” och ”Införande av nya/förändrade IT-funktioner/system” utifrån att
tänkta moment som bör kontrolleras, inte registreras i respektive process samt
”anskaffningsprocessen inom regionstyrelsens förvaltningar” utifrån att underlag
avseende felaktiga leveranser inte finns.
Kontrollansvaret innebär att se till att kontrollen blir genomförd, resultatet analyserat
samt att eventuella åtgärder vidtas.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-01-10
Ärendets behandling under mötet

Yrkande

Simon Härenstam (M) yrkar att uppdraget ska tidsättas och att lämplig tid är till
halvårsskiftet.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Simon
Härenstams yrkande och finner att tilläggsyrkandet är tillstyrkt.
Skickas till
Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse
RS 2017/501
19 juni 2017

Anne Ståhl-Mousa

Regionstyrelsen

Information från Telia om modernisering av nätet på Gotland
Förslag till beslut

•

Informationen är mottagen.

Sammanfattning

Telia informerar om att turen har kommit till Gotlands att modernisera
teleinfrastrukturen genom att avveckla kopparnätet. Övergången till digital teknik
innebär att Telia kan leva upp till samhällets moderna krav på driftsäkra, snabba och
stabila tjänster.
Den 3 december 2018 kommer de kopparbaserade tjänsterna stängas i ca en tredjedel
av Gotlands telestationer (28 stycken).
Fiber- och mobila nät kommer att ersätta den äldre tekniken. Telefoni, bredband, TV
samt grossist- och företagstjänster och vissa analogt baserade trygghetslarm kommer
att påverkas.
Gotland, som genomfört sin fiberutbyggnad och som ett resultat av detta har fått en
bra utbyggnad av 4G-nätet över ön, står idag väl rustat för att möta det teknikskifte
som kopparavvecklingen innebär.
Telia kommer att genomföra övergången i nära samarbete med Gotlands
bredbandskoordinator och övriga marknadsaktörer, där dessa är nätägare, för att få
en smidig övergång för alla.
Telia har även ett särskilt erbjudande i sitt mobilnät för kunder som inte vill eller kan
övergå till en fiberanslutning.
-

Framtidens Nät inleds nu på Gotland som ligger långt fram i fiberutbyggnad och digital
utveckling. Telia har satsat och investerat i fiber och mobilutbyggnad på Gotland under flera år.
Kunder som vill få en demonstration av våra ersättningsprodukter är välkomna till Telias
butik i Visby, säger Robert Liljeström på Public Affairs, Telia Sverige.
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Tjänsteskrivelse
RS 2017/501

Region Gotland

Bedömning

Telia kommer att genomföra detta teknikskifte enligt sin plan.
Telia har genomfört flera kopparnedläggningar runt om i landet och har idag nått
fram till en bra modell för att genomföra dessa på ett smidigt sätt.
För Gotlands del har vi fått en bra dialog där vi bl a säkerställt att allmänheten
kommer att informeras redan i år för att ha tid att välja alternativ.
Den lokala Teliabutiken kommer fungera som en informationspunkt för
allmänheten.
Efter åren av fiberutbyggnad på Gotland finns det idag ett bra samarbete mellan våra
nätägare vilket kommer underlätta för att ett teknikskifte skall kunna löpa smidigt
oaktat i vilken socken man bor.

Kompletterande information

2017-05-19 inkommen information
•

Telias folder om framtidens nät

•

Framtidens nät – lista över vilka stationer som berörs

Mer information om övergången finns på:
www.telia.se/framtidensnat
http://www.pts.se/sv/Privat/Telefoni/Fast-telefoni/Forandringar-i-tele--ochbredbandsnaten/
http://www.pts.se/sv/Privat/Internet/Flera-tradlosa-alternativ-till-fast-bredband/
För att öka möjligheten till regional samordning vad avser till exempel information
har samtliga regionala bredbandskoordinatorer underrättats om
förändringen.
Vid frågor från media får ni gärna hänvisa dem till Telias presstjänst: 0771-77 58 30

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Länsstyrelsen på Gotland
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Datum

Sidnr

2017-05-17
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Till kommunledningen och bredbandsansvarig eller motsvarande
Telia moderniserar nätet i er kommun
Syftet med detta brev är att informera om att Telia planerar en övergång från kopparbaserade tjänster till
tjänster baserade på främst fiber- och mobilnät i er kommun. Tjänster som påverkas av övergången är
telefoni, bredband, TV samt olika grossist- och företagstjänster. Observera även att kommunen kan ha
invånare med trygghetslarm som berörs.
Genom att tidigt informera om planerade förändringar i våra nät vill vi underlätta för kommuner, regioner,
operatörer, hushåll och företag att hitta nya moderna lösningar i den fortsatta digitaliseringen av Sverige.
Fiber- och mobilnät möter kundernas behov av att kunna använda allt mer data och har redan blivit de
vanligaste infrastrukturerna för uppkoppling. Näten byggs dessutom för att kunna leverera den
driftsäkerhet som är en förutsättning för till exempel digitala välfärdstjänster. För att leva upp till
kundernas krav behövs därför en successiv övergång till mer framtidssäker teknik, främst via fiber eller
mobilnäten.
Planerade förändringar i er kommun
I dokumentet ”Framtidens nät, hösten 2018” finns en lista på vilka områden som berörs i er kommun
samt vid vilket datum stängningen av kopparledningarna genomförs. Förändringen påverkar privat- och
företagskunder hos såväl Telia som andra operatörer.
Dokumentet visar planerade stängningar av kopparledningar under andra halvåret 2018. Andra typer av
förändringar och förbättringar i Telias nät och tjänster sker kontinuerligt.
Telia kommer via dialog och samarbeten med övriga operatörer i kopparnätet verka för att de kunder
som påverkas av övergången blir informerade i god tid om när deras nuvarande tjänst upphör.
Eftersom tjänster över fiber- och mobilnät erbjuds av en mängd olika aktörer är det den samlade
marknaden som kommer att erbjuda alternativen till kopparnätet. Som ägare av kopparnätet har Telia
Company dock ett särskilt ansvar att säkerställa att alla som berörs av övergången får information och
vägledning.
I de fall en kund inte erbjuds en ny lösning av sin nuvarande operatör kommer Telia säkerställa att
kunden får möjlighet till information om de alternativ som finns tillgängliga på marknaden. Detta sker
via en operatörsneutral kundtjänst dit kunder kan vända sig för att få hjälp att hitta de alternativ som
passar deras behov bäst.
Den operatörsneutrala kundtjänsten har följande kontaktuppgifter:
Telefon: 010 -130 79 00
Mejl: info@telekomguiden.se
Hemsida: www.telekomguiden.se

Organisationsuppgifter
TeliaSonera Sverige AB
SE-123 86 Farsta
Styrelsens säte: Stockholm
Org. nr 556430-0142, Momsreg.nr SE556430014201

Datum

Sidnr

2017-05-17

2 (2)

Från Telias sida kommer vi att ha särskilda erbjudanden för kunder som inte längre kan få tjänster via
kopparnätet. Våra lösningar via mobilnätet har en kraftfull inbyggd antenn som fångar upp även svaga
mobilsignaler vilket gör att det går att ringa eller surfa även på ställen där mobiltelefoner vanligtvis inte
fungerar. Vid behov kommer kunderna även att erbjudas en yttre antenn samt installationshjälp.
I bifogad folder finns mer information om ersättningsprodukter. Notera att erbjudandet förändras över tid
vilket gör att utrustning samt den exakta utformningen av exempelvis pris och surfpott kan förändras.
Vid frågor från slutkunder får ni gärna hänvisa dem till Telias särskilda kundtjänster:
Konsument: 020-34 12 40
Företag:
020-30 50 50
Ytterligare information
Mer information om övergången finns på:
www.telia.se/framtidensnat
http://www.pts.se/sv/Privat/Telefoni/Fast-telefoni/Forandringar-i-tele--och-bredbandsnaten/
http://www.pts.se/sv/Privat/Internet/Flera-tradlosa-alternativ-till-fast-bredband/
Finns det frågor från kommunen rörande denna förändring står vi på Telia självklart till förfogande och
kommunen är välkommen att kontakta undertecknad. För att öka möjligheten till regional samordning
vad avser till exempel information har samtliga regionala bredbandssamordnare underrättats om
förändringen.
Frågor kring trygghetslarm riktas till Telia Accesscenter på e-post access-center@teliasonera.com
Vid frågor från media får ni gärna hänvisa dem till Telias presstjänst: 0771-77 58 30

Med vänlig hälsning
Robert Liljeström
Public Affairs, Telia Sverige
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BRÄCKE
BRÄCKE
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BRÄCKE
BRÄCKE
BRÄCKE
BRÄCKE
BRÄCKE
BRÄCKE
BRÄCKE
BRÄCKE
BRÄCKE
BRÄCKE
BRÄCKE
BRÄCKE

Station/Ort

Övergångsdatum

FREDROS
GRÄNSJÖN
HÖGERUD
LENUNGSHAMMAR
NORRA FJÖLE
STÅLSBERGA
ÄLGÅ KYRKBY

2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01

BERGSHYTTAN
KLINTBO
MESTAÄNG
NORRNÄVDE
NÄCKENBÄCK
PÄLLBO
STORBYN
STRANDMORA
SVENSBO
ÅSGARN

2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01

ANNEFORS
BOFARA
BOGÅRDEN
ERIKNÄSBO
FINNFARA
FLUGBO
FLÄSTA
GALVEN
GLÖSBO
HERTE
HERTSJÖBY
ISTE
LÖVTJÄRN
NORDANHÖLE
ROREN
SIMEÅ
STOCKSÄTER
TÖNSEN
VÄXBO
ÅSBACKA

2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01

BENSÄTER
MOSSEBO

2018-10-01
2018-10-01

ALBACKEN
BENSJÖ
BODSJÖ
BODSJÖBÖLE
DÖVIKEN
GIMDALSBY
GIMÅN
HUNGE
HÄLLESJÖ
MJÖSJÖ
OCKSJÖN
REVSUND
RISSNA
SIDSJÖ

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

Antal accessser
350

330

950

25

250

BRÄCKE
BRÄCKE
BRÄCKE
EMMABODA
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EMMABODA
EMMABODA
EMMABODA
EMMABODA
EMMABODA
EMMABODA
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FÄRGELANDA
FÄRGELANDA
FÄRGELANDA
FÄRGELANDA
FÄRGELANDA
GNOSJÖ
GNOSJÖ
GNOSJÖ
GNOSJÖ
GNOSJÖ
GNOSJÖ
GOTLAND
GOTLAND
GOTLAND
GOTLAND
GOTLAND
GOTLAND
GOTLAND
GOTLAND
GOTLAND
GOTLAND
GOTLAND
GOTLAND
GOTLAND
GOTLAND
GOTLAND
GOTLAND

SÖRBYGDEN
SÖSJÖBYN
TAVNÄS

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

ALGUTSBODA
BLÄSEMÅLA
BÄLSHULT
FÖRLÅNGSÖ
HERMANSTORP
LIDAHULT
LJUNGBYLUND

2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01

BOGLÖSA
HJÄLSTABY
HÄSSLE
KRONKVARN
LUNDBY
LÅNGTORA

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

ASIGE
FOLKARED
GISSLESTAD
KROGSERED
KÄRNEBYGD
SKINNARLYNGEN
VÄLASJÖ

2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01

GAMMALKROPPA
RÄMMEN
SKÅLTJÄRN

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

BJURHULT
DALS LERDAL
EDSTENA
HJÄRTSÄTER
NÄTTJEBACKA
RENLAND

2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01

EKHULTSSJÖN
MARIEHOLMSBRUK
MARÅSBY
MÅLSKOG
UPPEBO

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

BANDER
BOGE
BURS
BÄL
ESKELHEM
ETELHEM
FIDE
FOLE
GAMMELGARN
GOTLANDS ALA
GOTLANDS HAMRA
GOTLANDS NÄS
GOTSKA SANDÖN
GRÖTLINGBO
HABLINGBO

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

260

400

340

75

180

260

920

GOTLAND
GOTLAND
GOTLAND
GOTLAND
GOTLAND
GOTLAND
GOTLAND
GOTLAND
GOTLAND
GOTLAND
GOTLAND
GOTLAND
GOTLAND
GOTLAND
HALMSTAD
HALMSTAD
HALMSTAD
HALMSTAD
HALMSTAD
HALMSTAD
HALMSTAD
HANINGE
HANINGE
HANINGE
HANINGE
HEDEMORA
HEDEMORA
HEDEMORA
HEDEMORA
HEDEMORA
HEDEMORA
HEDEMORA
HUDIKSVALL
HUDIKSVALL
HUDIKSVALL
HUDIKSVALL
HUDIKSVALL
HUDIKSVALL
HUDIKSVALL
HUDIKSVALL
HUDIKSVALL
HUDIKSVALL
HUDIKSVALL
HUDIKSVALL
HUDIKSVALL
HUDIKSVALL
HUDIKSVALL
HUDIKSVALL
JÖNKÖPING
JÖNKÖPING
JÖNKÖPING
JÖNKÖPING
JÖNKÖPING
JÖNKÖPING
JÖNKÖPING
JÖNKÖPING
JÖNKÖPING
JÖNKÖPING
JÖNKÖPING

HANGVAR
HELLVI
KÄLLUNGE
LOKRUME
MARTEBO
NÄR
OTHEMARS
SANDA
SILTEBY
SJONHEM
SUNDRE
VALL
VAMLINGBO
VÄTE

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

BRÄNNARP
BYGGET
GRÄSÅS
RYABERG
SKAVBÖKE
TÖNNERSJÖ

2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01

HEMFOSA
NÅTARÖ
SALTSJÖ-GRÄNÖ

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

DALA-ÅSBO
DJUPHÄLLEN
HANÅKER
INGVALLSBENNING
SVENSBODARNA
ÖSTERBY

2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01

FORSA
GÅRDSMYRA
HEDVIGSFORS
HÅCKSTA
HÖGTOMT
LINGARÖ
LUMNÄS
MÖSSÖN
NORDANÄNG
NORRBOBYN
SILJA
SIVIK
SUNNANBÄCK
VÄSTTJÄRN
ÄNGEBO

2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01

BODANÄS
BUNN
BUNNSTRÖM
HUNDHULTSBY
HÄSTÖ
HÖREDABY
MULSERYDS KYRKBY
NACKEBO
SKIREBO
STIGAMO

2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01

260

130

290

820

500

JÖNKÖPING
JÖNKÖPING
KARLSHAMN
KARLSHAMN
KARLSHAMN
KARLSHAMN
KARLSHAMN
KARLSHAMN
KARLSHAMN
KARLSHAMN
KARLSHAMN
KARLSHAMN
KUNGSBACKA
KUNGSBACKA
KUNGSBACKA
KUNGSBACKA
KUNGSBACKA
LESSEBO
LESSEBO
LESSEBO
LESSEBO
LESSEBO
LIDKÖPING
LIDKÖPING
LIDKÖPING
LIDKÖPING
LIDKÖPING
LIDKÖPING
LIDKÖPING
LIDKÖPING
LIDKÖPING
LIDKÖPING
LIDKÖPING
LIDKÖPING
LUDVIKA
LUDVIKA
LUDVIKA
LUDVIKA
LUDVIKA
LUDVIKA
LUDVIKA
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MJÖLBY
MJÖLBY
MJÖLBY
MJÖLBY
MJÖLBY
MJÖLBY
MJÖLBY

STORA BOSARP
SVARTORP

2018-10-01
2018-10-01

BÖKEMÅLA
GRIMSMÅLA
HALASJÖ
HOVMANSBYGD
KARLSHAMNS SKÄRGÅRD
LÅNGEHALL
RINGAMÅLA
SÖDRA HOKA
ÅKEHOLM

2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01

ALLARÄNGEN
FÖRLANDA
NÅKÄLLA
RÅGDAL

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

EKEBERGA
KRÅKSJÖ
TJUGOSJÖ
UGNANÄS

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

BJÖRNEGÅRDEN
GILLSTADBY
HÄGGESLED
HÄRJEVAD
LAVA
PRÄSTTORP
STRÖTORP
SÖNE
TRÄSSBERGSSKOLA
TÅDENE
ULLERSUND

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

ABBORTJÄRN
GRANGÄRDE-HÄSTBERG
NITTKVARN
NORHYTTAN
NORRA HÄLLSJÖN
SKATTLÖSBERG

2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01

HAJOM
HARATÅNGEN
KINNA-ÅLBÄCK
LIOM
NÄVERÅSEN
SKEPPARED
SPJUTÅS
TÖLLEBÄCK
VÅGERSE
ÄLEKULLADAL

2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01

APPUNA
GOTTLÖSA
LAGMANSBERGA
ÖJEBRO
ÖNNELUND
ÖSTRA TOLLSTAD

2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01

360

430

65

500

115

400

200

NORBERG
NORBERG
NORBERG
NORDMALING
NORDMALING
NORDMALING
NORDMALING
NORRKÖPING
NORRKÖPING
NORRKÖPING
NORRKÖPING
NORRKÖPING
NORRKÖPING
NORRKÖPING
NORRKÖPING
NORRKÖPING
NORRKÖPING
NORRKÖPING
NORRKÖPING
NORRKÖPING
NYBRO
NYBRO
NYBRO
NYBRO
NYBRO
NYBRO
NYBRO
NYKÖPING
NYKÖPING
NYKÖPING
NYKÖPING
NYKÖPING
NYKÖPING
NYKÖPING
NYKÖPING
NYKÖPING
NYKÖPING
NYKÖPING
NYNÄSHAMN
NYNÄSHAMN
NYNÄSHAMN
NYNÄSHAMN
OLOFSTRÖM
OLOFSTRÖM
OLOFSTRÖM
OLOFSTRÖM
OLOFSTRÖM
OLOFSTRÖM
ORSA
ORSA
ORSA
ORSA
ORSA
OSBY
OSBY
OSBY
OSBY
OSBY
OSKARSHAMN

25
GÄSJÖGÅRD
ÖRBÄCK

2018-10-01
2018-10-01

JÄRNÄS
NORRFORS
NYÅKER

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

HALSBRÅTEN
HULTSVIK
JONSBERG
JÄRSTAD GÅRD
LOVISEDAL
MEM
PETERSBERG
SKÄRKIND
SVENNEBY
TOLSKEPP
VIGGEBY
ÅKYRKA

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

ABBETORP
BRÅNAHULT
ESKILSRYD
GADDERÅS
KNIVINGARYD
SKOGHULT

2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01

BJÖRKSUND
BÅVENSHULT
HORNSBY
KOPPARTORP
KÄLLSÄTER
LID
LUNDASKOG
LUNDÄNG
NORRTORP
ÅNGAVIKEN

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

DJURSNÄS
LANDSORT
RÖSÄNG

2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01

BYTAREMÅLA
FARABOL
KÅRABODA
LJUSARYD
NYTEBODA

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

BJUS
NOPPIKOSKI
SKATTUNGBYN
TALLHED

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

GRIMSBODA
TOSTHULT
TRANETORP
VESLJUNGA

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

100

400

240

370

80

150

120

120

350

OSKARSHAMN
OSKARSHAMN
OSKARSHAMN
OSKARSHAMN
OSKARSHAMN
OSKARSHAMN
OSKARSHAMN
OSKARSHAMN
OSKARSHAMN
OSKARSHAMN
OSKARSHAMN
OSKARSHAMN
OVANÅKER
OVANÅKER
OVANÅKER
OVANÅKER
OVANÅKER
OVANÅKER
OVANÅKER
OVANÅKER
OVANÅKER
OVANÅKER
OVANÅKER
OVANÅKER
SANDVIKEN
SANDVIKEN
SANDVIKEN
SANDVIKEN
SANDVIKEN
SANDVIKEN
SANDVIKEN
SANDVIKEN
SANDVIKEN
SANDVIKEN
SANDVIKEN
SANDVIKEN
SANDVIKEN
SANDVIKEN
SOTENÄS
SOTENÄS
SOTENÄS
SOTENÄS
SVALÖV
SVALÖV
SVALÖV
SVALÖV
SVALÖV
SVALÖV
SVALÖV
SÄTER
SÄTER
SÄTER
SÄTER
SÄTER
SÄTER
SÄTER
SÄTER
SÖDERKÖPING
SÖDERKÖPING

BAGGETORPSBY
BANKHULT
BUSSEVIK
FLINSHULT
KROGSTORP
KROKHULTSBY
KULLTORPSGÅRD
LÖNHULT
MELLINGERUM
SKORPETORP
SKRIKEBO
SKÄLSEBO

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

BERGSBO
FINSTHÖGST
LOBONÄS
LÅNGHED
MATTSMYRA
MÅLLÅNGSTA
RYGGESBO
SKRÄDDRABO
SÖDEROMSJÖN
VOXNA
ÖNNEBERG

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

BASTFALLET
BOVIK
FERMANSBO
GINBORN
HAGMUREN
KALLTJÄRN
KUNGSFORS
LÖVÅKER
STERTE
SVARTRÖNNINGEN
SÄNNINGAHED
SÄVERÄNG
TRÖSKEN

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

BOHUS ASKUM
GERREBO
TOSSENE

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

HALMSTABY
RÄVETOFTA
SKÅNE ASK
STENESTAD
TIRUP
ÅKARPSMÖLLA

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

GRÄNGSHAMMAR
INGARVSHYTTAN
LERVIKEN
NORBOHYTTAN
NYBERGET
RASJÖN
RUSGÅRDEN

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

ASPÖJA

2018-12-03

370

610

150

390

280

380

SÖDERKÖPING
SÖDERKÖPING
SÖDERKÖPING
SÖDERKÖPING
SÖDERKÖPING
SÖDERKÖPING
SÖDERKÖPING
SÖDERKÖPING
TRANEMO
TRANEMO
TRANEMO
TRANEMO
TRANEMO
TRANEMO
TRANEMO
TRANEMO
TRANEMO
TRANÅS
TRANÅS
TRANÅS
TRANÅS
TRANÅS
TRANÅS
TRANÅS
TRANÅS
TRANÅS
TÖREBODA
TÖREBODA
TÖREBODA
TÖREBODA
TÖREBODA
TÖREBODA
TÖREBODA
TÖREBODA
UPPSALA
UPPSALA
UPPSALA
UPPSALA
UPPSALA
UPPSALA
UPPSALA
UPPSALA
UPPSALA
UPPSALA
UPPSALA
VARBERG
VARBERG
VARBERG
VARBERG
VARBERG
VARBERG
VARBERG
VARBERG
VARBERG
VARBERG
VARBERG
VARBERG
VARBERG
VETLANDA

BOTTNA
GÅRDEBY KYRKA
SANDSVEDEN
SANKT ANNA
SÄNKBÄCKEN
SÖDRA FINNÖ
TYRISLÖT
ÖNSTORP

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

BRAGNUM
BRANDSMO
HULARED
KINDSBODA
LALABO
MÅNSTADKULLE
SIBBARP
STACKEBO

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

DJURAFALL
FALLA
FARSBO
HAKEBO
HÅRKRANKERYD
LINDERÅS
SÄBYDAL
SÖTÅSA

2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01

BEATEBERG
BORRUD
BREDEBOLSBY
EKESKOG
LAGERFORSBRUK
REMMESTORP
SÄCKESTAD

2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01

BLADÅKER
FÅGELBO
HOLVERBY
KULLBOL
NOLMYRA
RIBBINGEBÄCK
RÖRSBY
ULVSBYGDEN
VRETÅKER
ÖSTERBYGGE

2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01

BRUNABO
DAGSÅS
FRIGÄRDE
GRIMMARED
GUNNARSJÖ
KARL-GUSTAV
KUNGSÄTER
NÖSSLINGE
STAMNARED
VALINGE
ÅKULLA
ÄSTAD

2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01

190

225

200

330

520

380

VETLANDA
VETLANDA
VETLANDA
VETLANDA
VETLANDA
VETLANDA
VETLANDA
VETLANDA
VETLANDA
VETLANDA
VETLANDA
VIMMERBY
VIMMERBY
VIMMERBY
VIMMERBY
VIMMERBY
VIMMERBY
VIMMERBY
VIMMERBY
VIMMERBY
VIMMERBY
VIMMERBY
VIMMERBY
VIMMERBY
VIMMERBY
VIMMERBY
VIMMERBY
VIMMERBY
VIMMERBY
VIMMERBY
VIMMERBY
VIMMERBY
VIMMERBY
VIMMERBY
VIMMERBY
VIMMERBY
VIMMERBY
VÄRMDÖ
VÄRMDÖ
VÄRMDÖ
VÄRMDÖ
ÖDESHÖG
ÖDESHÖG
ÖDESHÖG
ÖDESHÖG
ÖDESHÖG
ÖDESHÖG
ÖDESHÖG
ÖRKELLJUNGA
ÖRKELLJUNGA
ÖRKELLJUNGA
ÖRKELLJUNGA
ÖRKELLJUNGA
ÖSTERÅKER
ÖSTERÅKER
ÖSTERÅKER
ÖSTERÅKER

BUSKEBO
EKEKULL
FAGERÄNG
KARLSTORP
LINDÅSSJÖN
NAGLARP
SKEDEBY
SKÄRBÄCK
SNÄRLE
STENBERGA
ÄDELFORS

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

ALSTABY
BJÖRKHULT
BLÄGDA
BRANTESTAD
DJURSTORP
FLAKA
FLOHULT
GRÖNSVED
HALSJÖBO
HÄLLERUM
HÖCKHULTSNÄS
LJUSNEFALL
MJÖSJÖHULT
MOSSNÄS
PELARNE
SLÄTTFALL
SOLHULT
TOVERUM
TYRESBO
VENTZELHOLM
VRÅNGFALL
VÄDERUM
ÄLÖ
ÖSSEBO
ÖSTANTORP

2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01

SAXAREN
STAVSUDDA
SÖDERHOLMEN

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

BOET
BONDERYD
BULTSBOL
MUNKERYD
RÖDJE
TREHÖRNA

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

LÅNGALT
SMEDHULT
SMÖRMYR
YXENHULT

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

HUSARÖ
INGMARSÖ
SIARÖ

2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03

700

125

220

140

210

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/557
14 juni 2017

Maria Pettersson

Regionstyrelsen

Information. EU-handslaget för ökad delaktighet – Region
Gotlands åtagande.
Bakgrund

EU-handslaget är en del av regeringens arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen
och engagemanget kring beslut som fattas på EU-nivå. Detta sker som ett resultat av
utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) som visade på att EU-kunskapen i
samhället är låg, kanalerna för bättre insyn, inflytande och delaktighet i EU:s
beslutsprocess måste förbättras samt att de aktörer som informerar om EU måste bli
tydligare. I samarbete med centrala aktörer i Sverige vill regeringen öka kunskapen
och skapa bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka
beslut som fattas inom EU.
Därför genomför EU-minister Ann Linde under 2017 ett antal regionala besök
runt om i Sverige där hon träffar regioner, kommuner och myndigheter för att
genomföra EU-handslag för ökad delaktighet. Den 5 juli besöker hon Gotland och
då kommer Region Gotland tillsammans med Länsstyrelsen i Gotlands län och
Uppsala universitet genomföra sina respektive handslag, alltså åtaganden, som
respektive organisation kommer vidta för att bidra till att höja EU-kunskapen.

EU-handslaget för ökad delaktighet
Region Gotlands åtagande kopplade till EU-handslaget utgår från Internationell
strategi för Region Gotland 2017-2020, antagen i regionfullmäktige 27 mars 2017,
och de aktiviteter föreslagna i kompetensplanen kopplad till internationella strategin.
De konkreta åtagandena som Region Gotland åtar sig att genomföra under
2017/2018 för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EUfrågor är:
•

att ge EU-frågor en tydligare plattform på Region Gotlands hemsida, intranät
och i sociala media.

•

att genomföra kunskapshöjande aktiviteter för förtroendevalda i syfte att öka
kunskapen om och visa på möjligheterna till inflytande på EU-nivå.
Aktiviteterna riktas mot att följa politiska sakfrågor av betydelse för Gotland.

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
Ärende RS 2017/557

•

att arrangera aktiviteter, internt och externt, för att öka kunskapen och
engagemanget om och för EU-frågor på Gotland. Externa aktiviteter
arrangeras med fördel tillsammans med andra aktörer för ökad räckvidd och
blandning i målgrupp.

•

att bygga upp en kompetens kring vilka olika typer av EU-finansiering som
finns samt bygga upp en rutin kring hur bevakning ska gå till av det som kan
vara av intresse för verksamheten inom olika områden.

•

att stärka kunskapen om kopplingen mellan EU-frågor och
verksamhetsutveckling genom kunskapsseminarier och workshops för region
Gotlands medarbetare och förtroendevalda

På Gotland är samverkan ett av de viktigaste verktygen för en effektiv och hållbar
regional utveckling. Därför genomförs EU-handslaget på Gotland i samverkan med
Länsstyrelsen i Gotlands län och Uppsala universitet Campus Gotland.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/517
26 juli 2017

Veronica Hermann

Regionstyrelsen

Information. Omvårdnad vid förgiftning med droger.
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Bakgrund

I samband med rapportering av översyn av vårdprocess tillnyktring gav
regionstyrelsen 2016-04-28,§90, ledningskontoret i uppdrag att leda arbete att
tillsammans med hälso- och sjukvården och socialtjänsten ta fram förslag för hur
förvaltningarna kan utveckla samarbetet och organisationen kring ”omvårdnad
medan drogen minskar i kroppen”, som en del i vårdkedjan vid förgiftning med
droger.
Begreppet tillnyktring är ersatt med vårdkedjan vid förgiftning med droger. Där
”omvårdnad medan drogen minskar i kroppen” är steg 3.
1) bedömning
2) medicinsk vård
3) omvårdnad medan drognivån minskar i kroppen tills personen
bedöms vara utom risk för att råka ut för allvarlig skada, olycka eller bli
utsatt för brott
4) fortsatta insatser för person med missbruks- eller
beroendeproblematik.
Steg 3 innebär att personen efter medicinsk bedömning och eventuell vård inte
längre är i behov av fortsatt vård men inte kan ta hand om sig själv. Personen har
därmed risk för att råka ut för allvarlig skada, olycka eller brott under en tid medan
drognivån minskar i kroppen . Under den tiden är personen i behov av tillsyn. Det
innebär inte behov av att kontrollera exempelvis vakenhet, puls, blodtryck, utan att
personen får tillsyn och hjälp för att inte göra sig illa eller bli utsatt för
brott/övergrepp.
Handläggning av ärendet

En arbetsgrupp från hälso- och sjukvården och socialtjänsten ledd av strateg inom
folkhälsa och välfärd, på ledningskontoret, arbetade med frågan under hösten 2016.
Gruppen kom fram till att frågan behöver lösas som en del av en större helhet.
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Lösningen är inte en ny enhet motsvarande tidigare tillnyktringsenhet eftersom
behovet av ”omvårdand medan drogen minska i kroppen” är relativt litet som
enskild del av vårdkedjan vid förgiftning med droger. Lösningen ligger i att hitta
effektivare vårdflöde med bättre kvalitet än idag inom missbruks- och
beroendevården. Förslag på fortsatt arbete har diskuterades i SLS -samordnad
ledning och styrning hälso- och sjukvård/socialtjänst.
Fortsatt överenskommelse är gjord med Härberget Birkagården som gäller tills
vidare. De kan ge tillsyn till personer utan fortsatt vårdbehov som inte kan ta hand
om sig själva, till dess att drognivån minskat i kroppen.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen har under första halvåret
2017 tagit beslut om och startat upp projekt för integrerad beroendevård. Målet är
att:
• Ta fram underlag till beslut om integrerad missbruks- och beroendevård för
vuxna personer.
• Säkerställa att överenskommelse om missbruks- och beroendevård är
reviderad, inklusive tydliggörande av första linjens uppdrag.
• Påbörja handlingsplan för missbruks- och beroendevården utifrån
överenskommelsen och beslut om integrerad missbruks- och beroendevård.
Projektledare är verksamhetsledare vuxensam. Hälso- och sjukvårdsnämnd och
socialnämnd är delaktiga i processen.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Socialdirektör
Verksamhetsledare VuxenSam Cecilia Krook
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Protokoll

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

Rs § 90
Au § 98

Översyn vårdprocess tillnyktring
RS 2015/510

- Ledningskontoret 2016-04-20

Regionstyrelsens beslut
1.

Ledningskontorets översyn av vårdprocessen kring tillnyktring överlämnas till hälsooch sjukvårdsnämnden och socialnämnden.

2.

Förslag till överenskommelse mellan Region Gotland och polismyndigheten om
omhändertagande enligt LOB (Lag, 1976:511, om omhändertagande av berusade
personer m.m.) remitteras till hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden och
polismyndigheten med sista svarsdatum 2016-07-29.

3.

Ledningskontoret får i uppdrag att ta fram underlag för ansökan om statliga medel
för ”utvecklingsarbete med syfte att öka den medicinska säkerheten och förbättra
omvårdnaden om personer som omhändertas enligt LOB” och skicka in den efter
att överenskommelse med polisen är undertecknad.

4.

Ledningskontoret får i uppdrag att leda arbete att tillsammans med hälso- och
sjukvården och socialtjänsten ta fram förslag för hur förvaltningarna kan utveckla
samarbetet och organisationen kring ”omvårdnad medan drogen minskar i
kroppen”, som en del i vårdkedjan vid förgiftning med droger. Första återrapport
görs till regionstyrelsen i september 2016.

Regionstyrelsen gav 2015-10-29, § 309, ledningskontoret i uppdrag att utreda Region
Gotlands förutsättningar att tillhandahålla medicinskt säker tillnyktring inom befintliga
ramar. Bakgrunden till att uppdraget gavs var att hälso- och sjukvårdsnämnden och
socialnämnden anhöll till regionstyrelsen om att initiera arbetet med lokal överenskommelse mellan Region Gotland och polisen kring tillnyktringsverksamhet.
Ledningskontoret har genomfört översyn av processen kring tillnyktring. Istället för
tillnyktring används begreppet ”vårdprocess vid förgiftning med droger. De olika
processtegen är 1) bedömning, 2) medicinsk vård, 3) omvårdnad medan drognivån
minskar i kroppen tills personen bedöms vara utom risk för att råka ut för allvarlig
skada, olycka eller bli utsatt för brott och 4) fortsatta insatser för person med missbrukseller beroendeproblematik.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

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

Rs § 90 forts.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen överlämnar bifogad rapport om översynen
av vårdprocessen kring tillnyktring, till hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden.
Regionstyrelsen föreslås remittera förslaget på överenskommelse mellan Region Gotland
och polismyndigheten om omhändertagande enligt LOB till hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden och polismyndigheten. Efter att överenskommelsen är
undertecknad bör regionstyrelsen söka statliga medel för ”utvecklingsarbete med syfte
att öka den medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden om personer som
omhändertas enligt LOB”.
Arbetsutskottet begärde och fick förtydligande gällande ledningskontorets uppdrag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

SON 2017/9
3 juli 2017

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Socialförvaltningens ekonomiska läge 2017
Uppdrag från socialnämnden

Socialnämnden har givit socialförvaltningen i uppdrag att tillskriva regionfullmäktige
om förvaltningens ekonomiska läge, detta utifrån månadsrapporten i maj med ett
prognostiserat underskott på 30 mnkr.
Obalans i ekonomin

Socialförvaltningen har en obalans mot tilldelad budget sedan ett flertal år och för
2017 prognostiseras ett underskott på 30 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen bedöms
bli 4,1 procent vilket är högt då ökningen 2016 endast var 1,6 procent. Den främsta
anledningen till ökningen är sänkt ersättning från Migrationsverket för mottagande av
ensamkommande flyktingbarn. Exklusive verksamheten ensamkommande
flyktingbarn bedöms nettokostnadsökningen bli 3,0 procent.
Det ekonomiska utfallet för årets första fem månader är ett överskott mot budget
med drygt 5 mnkr men här finns inte löneökningarna med. Underskottet för helåret
kan bli bättre än 30 mnkr men det beror på hur personalläget utvecklas under
sommaren, ersättning för ensamkommande flyktingbarn samt inflöde av
orosanmälningar avseende barn och unga.
De ekonomiska förutsättningarna skiljer mycket mellan olika verksamheter. För
äldreomsorgen redovisas ett överskott medan det är underskott för LSS-insatser,
ensamkommande flyktingbarn och för barn- och ungdomsvården inom individ- och
familjeomsorgen. Detta trots ett omfattande arbete med kostnads- och
utbudsminskningar.
För LSS-verksamheten är det ett underskott mot budget trots ett tillskott om
7 mnkr för 2017. Denna verksamhet ökar år efter år och bedömningen är att
budgetram är för liten då kostnadsjämförelser visar att LSS-verksamheten på Gotland
har låga kostnader. För att minska kostnaderna ytterligare har personlig assistans lagts
ut på privat utförare från och med februari.
För barn- och ungdomsvården är det ett stort underskott då kostnaderna för
placeringar ökat rejält, en 55-procentig kostnadsökning de senaste fem åren. Antalet
orosanmälningar avseende barn och unga ökar stadigt vilket påverkar behovet av
olika typer av insatser bland annat placeringar. Ett antal åtgärder pågår för att minska
kostnaderna.
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För mottagningen av ensamkommande flyktingbarn var bedömningen i maj att
underskottet blir drygt 11 mnkr för 2017. Detta är mycket svårt att bedöma med
hänsyn till Migrationsverkets nya regler och ersättningar samt mottagande och antal
flyktingbarn. Förvaltningen har ingen budget för detta.
Kostnadsjämförelser

Sett till nationella kostnadsjämförelser har socialförvaltningen låga kostnader för
LSS-insatser, kostnader i nivå med riket för äldreomsorgen och höga kostnader för
individ- och familjeomsorgen.
Obalans i ekonomin
Arbete med åtgärder för att minska utbud och kostnader

Som ett led i att minska utbud och kostnader har förvaltningen arbetat aktivt. Det
råder också hög kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet i samtliga verksamheter i
förvaltningen. Några åtgärder som vidtagits är
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

överföring av personlig assistans i egen regi till privat utförare, kostnadsminskning
cirka 5 mnkr
avvecklat engagemanget i öppen förskola, kostnadsminskning drygt 1 mnkr
förändrat riktlinjer och schabloner inom hemtjänsten vilket minskat antalet
beviljade hemtjänsttimmar
minskat utbud inom alkohol- och drogrådgivningen, två tjänster färre,
kostnadsminskning drygt 1 mnkr
minskad verksamhet inom beroendevårdskedjan, två tjänster färre,
kostnadsminskning drygt 1 mnkr
upphandling av utförare till nytt särskilt boende i Visby med fokus på lägst pris
aktivt arbetat med att minska sjuktalen som ligger på en mycket hög nivå
effektiviserat rekrytering av sommarpersonal, cirka 500 medarbetare, genom att
resursteamet skött all rekrytering centralt
satsning på att utveckla ett nätverksarbete med ungdomarna och deras familjer, för
att hitta alternativ till placeringar och utifrån detta nedläggning och omställning av
hem för vård eller boende, HVB, i Visby
satsning på familjehemsorganisationen för att öka andelen egna familjehem och
minska placeringar av barn och unga i dyra konsulentstödda familjehem
satsning på eget utredningshem för föräldrar och barn för att undvika höga
kostnader för placeringar på fastlandet samt höja kvaliteten för familjerna
omfattande arbete för att effektivisera verksamheten för ensamkommande
flyktingbarn genom avveckling av personal och lokaler, nya rutiner för bland annat
livsmedelsinköp samt omförhandling av avtal för externa placeringar
genomgång av förvaltningens verksamhet som utförs i egen regi för att se om
upphandling är möjlig och kostnadseffektiv
översyn av måltidskostnad inom särskilt boende i syfte att sänka kostnaderna och
få till mer likartad hantering
omställning av sociala företag så de kan bli självständiga, kostnadsminskning cirka
4 mnkr.

Utmaningar framåt som påverkar det ekonomiska läget

De största utmaningarna framåt finns inom personalområdet med brist på personal
och höga sjuktal. De höga sjuktalen beror till stor på långtidssjukskrivningar och den
ökade arbetsbelastningen orsakad av bland annat svårigheter att återbesätta vakanser.
Svårigheten att rekrytera och de höga sjuktalen gör kvaliteten kan bli lidande
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samtidigt som det är kostnadsdrivande. För närvarande syns det bland annat genom
att kostnaderna för hyrpersonal ökar. De senaste fyra månaderna har dock sjuktalet
sjunkit något men är fortfarande kvar på en hög nivå.
Flyktingmottagningen är en verksamhet som bedrivs utan tilldelad budget. Det råder
stor osäkerhet kring ändrade regler och ersättningar från Migrationsverket och ett
stort underskott befaras för 2017 trots de ansträngningar som görs för att minska
kostnaderna. Det är mycket viktigt att förvaltningens kompenseras för den
nettokostnad som uppstår.
Försörjningsstödet har också börjat öka främst kopplat till personer som tappar
ersättning från arbetsförmedlingen och försäkringskassan samt nya gotlänningar som
ännu inte kan försörja sig själva.

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Registrator RSF
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