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Fyllnadsval för regionfullmäktige
Innehåll
a) Ny ersättare i Regionfullmäktige 2017-09-25 – 2018-10-14 (efter Bengt
Carlenfors, V)
(S) Jörgen Benzler, Sjonhem Åkre 154, 622 44 Romakloster
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Länsstyrelsen i
Gotlands län

2017 -07- 06
REGION GOTLAND

PROTOKOll
2017-06-30

Dnr: 201-2027-17

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
30 juni 2017 till och med den 14 oktober 2018.

Kommun: Gotland
Parti: Vänsterpartiet
Ny ersättare: Jörgen Benzler
Avgången ersättare: Bengt Carlenfors
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Visby

Ledamot

Ersättare

Thomas Gustafson
Saga Carlgren
Per Edman

1. Lars Siggelin
2. Helen Kristiansson
3. Jan Svensson
4. Jörgen Benzler *

Norra

Ledamot
Brittis Benzler
Lars Bjurström

Ersättare
1. Lars Siggelin
2. Helen Kristiansson
3. Jan Svensson
4. Jörgen BenzIer *

Södra

Ledamot

Ersättare

Annamaria Bauer
Karin Wizen

1. Lars Siggelin
2. Helen Kristiansson
3. Jan Svensson
4. Jörgen BenzIer *
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Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Visborgsallen 4,621 85 VISBY inom tio dagar
efter dagen för detta beslut.
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Framtida kultur- och fritidsverksamhet
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-08-31, § 185
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-22
• Rapport Framtida kultur och fritidsverksamhet 2017-08-23
• Regionfullmäktige 2017-06-19, § 93
Bilagor
• Utveckling av utredningsområden 2017-05-02
• Remissvar

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-08-31

RS § 185

Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region
Gotland

RS 2016/866
AU § 207

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden svarar från och med 2018-01-01 för
Region Gotlands
- ungdomsverksamhet (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och
fritidsförvaltningen)
- handläggning av bidrag till studieförbund
 Regionstyrelsen svarar från och med 2018-01-01 för Region Gotlands
- kulturverksamhet (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och fritidsförvaltningen)
- folk- och länsbiblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen
- fritidsverksamhet (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och fritidsförvaltningen)
- handläggning av tillstånds- och registreringsansökningar enligt lotterilagstiftningen
- budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer enligt socialtjänstlagen
 Region Gotlands konsumentvägledningsverksamhet upphör 2017-12-31.
 Regionstyrelsen får i uppdrag att under 2018 till regionfullmäktige återrapportera
en plan för utarbetande av ett reviderat fritidspolitiskt program samt en
anläggningsstrategi för fritids- och idrottsanläggningar.


Regionstyrelsens förslag för beslut


Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att förtydliga genomförandeplanen
gällande föreningsservice under rubriken Förslag till ny organisation / Kultur- och
fritidsverksamhet till regionstyrelsen / Enheterna som föreslås är / Fritid inför
ärendets hantering i fullmäktige. Ny version bifogas fullmäktiges kallelse.

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.
En fördjupande analys har gjorts av områdena ungdomsverksamhet, kulturverksamhet, biblioteksverksamhet, idrotts- och fritidsverksamhet, bidragsverksamhet
samt ärendehantering, kansli och stab.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-08-31

RS § 185 forts
RS 2016/866

Målet med den nya organisationen är att skapa ekonomisk effektivitet och också goda
förutsättningar till framtida utveckling. Sammantaget görs bedömningen att kultur-,
fritids- och biblioteksverksamheten kan bidra mer och få bättre förutsättningar
genom att tillhöra regionstyrelsen. En samordning med stödfunktionerna inom
regionstyrelseförvaltningen är möjlig men med grund i att dessa verksamheter också
har stora krav på framtida kostnadssänkningar bedöms inte att detta nya ansvar kan
tas över inom befintlig budget. Organisationsförslaget som här lämnas bedöms ge en
minskning av 4,25 årsanställda (minskade kostnader med ca 5 mnkr).
Arbetsutskottet begärde att underlaget förtydligades och beslutade att överlämna
ärendet utan eget yttrande. Förtydligat underlag bifogades kallelse till regionstyrelsens
sammanträde.
Beslutsunderlag

Utredningen ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland”.
Sammanfattning av remissvar.
Regionfullmäktige 2016-06-20 § 90 (utredning av alternativ organisation)
Regionfullmäktige 2017-06-19 § 93 (avveckling av KFF/KFN)
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Eva Nypelius (C) yrkar att underlaget förtydligas gällande föreningsservice under
rubriken Förslag till ny organisation / Kultur- och fritidsverksamhet till regionstyrelsen / Enheterna som föreslås är / Fritid. Ordförande ställer proposition
på Eva Nypelius yrkande och finner att det vunnit bifall.
Saga Carlgren (V) yrkar att förvaltningens förslag att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, i första beslutspunkten, och regionstyrelsen, i andra beslutspunkten, ges i uppdrag att planera för att ta emot den nya verksamheten i enlighet
med Genomförandeplan för framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland
stryks. Ordförande ställer proposition på Saga Carlgrens yrkande och finner att det
vunnit bifall.
Ärendet föredras av Karolina Samuelsson förvaltningschef, regionstyrelseförvaltningen.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2016/866
22 augusti 2017

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

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

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden svarar från och med den 1 januari
2018 för Region Gotlands
o ungdomsverksamhet (motsvarande det som idag drivs inom kulturoch fritidsförvaltningen)
o handläggning av bidrag till studieförbund
och ges i uppdrag att planera för att ta emot den nya verksamheten i enlighet
med genomförandeplan framtida kultur och fritidsverksamhet i Region
Gotland

•

Regionstyrelsen svarar från och med den 1 januari 2018 för Region Gotlands
o kulturverksamhet (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och
fritidsförvaltningen)
o folk- och länsbiblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen.
o fritidsverksamhet (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och
fritidsförvaltningen)
o handläggning av tillstånds- och registreringsansökningar enligt
lotterilagstiftningen
o budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer enligt socialtjänstlagen
och ges i uppdrag att planera för att ta emot den nya verksamheten i enlighet
med genomförandeplan framtida kultur och fritidsverksamhet i Region
Gotland

•

Region Gotlands konsumentvägledningsverksamhet upphör den 31
december 2017.
Åt regionstyrelsen uppdras att under 2018 till regionfullmäktige återrapportera en plan för utarbetande av ett reviderat fritidspolitiskt program
samt en anläggningsstrategi för fritids- och idrottsanläggningar.

•
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

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

E-post regiongotland@gotland.se
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2016/866

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 uppdaterat.
• 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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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2016/866

• 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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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2016/866

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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Rapport

Regionstyrelseförvaltningen
Karolina Samuelsson

Senast reviderad: 2017-08-23
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

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 kulturnäringarna. 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. Kulturarvet,
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 förnyad genomgång 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 ett tydligt inspel om att regionen bör organisera kulturoch fritidsfrågorna samlat för att målgruppen för dem är de samma och att det kan vara
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 (Idrottens studieförbund).
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

11 (27)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

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 kvantitativ 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 ger 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 ibland 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.

12 (27)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

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.

•

Kulturverksamheten vänder sig i större utsträckning till professionella utövare
och fritidsverksamheten till ideella utövare.

•

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 uppdaterat.

•

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 och civilsamhället. Speciellt lyfts kulturinstitutioner och idrottsrörelsen.
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•

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.
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
Förslag till nya organisationsskisser finns i bilaga 4.
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
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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
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
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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.
Enheterna som föreslås är:
Fritid
med ansvar för bad, anläggning och föreningsservice
Almedalsbiblioteket
med ansvar för Almedalsbiblioteket i samarbete med
Uppsala Universitet. Här läggs också ansvaret för
taltidningen.
Bibliotek
med ansvar för övriga bibliotek.
Enheten Fritid föreslås bestå av följande resurser:
 Badpersonal
 Vaktmästare
 Administration
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
 Taltidningsredaktör
 Handläggare
 Vaktmästare
Enheten överförs i befintligt skick och består av samma medarbetare som idag men
tillförs också medarbetare ansvarig för taltidningen inom ramen för
länsbiblioteksuppdraget. 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:
 Bibliotekarier
 Biblioteksassistenter
 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.
 Biblioteksutvecklare med inriktning länsbibliotek.
 Kulturutvecklare med ansvar för bland annat utvecklingsprojekt och
bidragshandläggning, 100%
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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 9 medarbetare.




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.
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Förslag är att ekonomiskt förstärka ekonomiavdelningen på regionstyrelseförvaltningen
med 0,5 tjänst.
Kultur- och fritidsförvaltningen har idag ingen egen resurs för HR-chef utan erhåller
stöd från regionstyrelseförvaltningen. Ekonomiskt reglerades detta inför budget 2017.
Ingen förändring föreslås framåt då HR-stödet bedöms behövas i motsvarande grad
även i framtida organisation.
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 ska vara max fyra veckors väntetid.
Sedan 2015 har uppdraget i tjänsten också omfattat konsumentvägledning.
Konsumentvägledning är en icke lagstadgad verksamhet. Beslutet att införa
konsumentvägledning inom ramen för befintligt uppdrag kring budget- och
skuldrådgivning och att det i tid skulle omfatta fyra timmar per vecka.
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/
Till och med juni 2017 har 120 kontakter tagits med Region Gotlands
konsumentvägledning. Under samma period har den nationella tjänsten ”Hallå
konsument” mottagit 127 kontakter från gotlänningar.
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.
I dialog med ansvarig medarbetare görs bedömningen att den nationella tjänsten
erbjuder högre kompetens och bättre öppettider än vad som är möjligt för den service
som byggts upp inom regionen. Innan den nationella tjänsten fanns på plats var det av
vikt att ha en egen regional funktion men nu görs bedömningen att den nationella
tjänsten ger ett fullgott stöd till de gotlänningar som är i behov av funktionen.
I samband med nu gällande organisationsförändring föreslås att ansvaret för budgetoch skuldrådgivning övergår från kultur- och fritidsnämnden till regionstyrelsen.
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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.
Förändringen gör det möjligt att på bättre sätt ge stöd till den grupp som både genom
lagstiftning och i upplevelsen hos ansvariga medarbetare anses prioriterad, dvs personer
i behov av budget- och skuldrådgivning.
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.

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.

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

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 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.
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 baserade på 2016 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
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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 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.

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.
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-

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.
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.
För att ge bästa möjliga grund för utveckling kommer de två tjänsterna rekryteras så att
en av strategerna har sin tyngdpunkt kompetensmässigt inom kulturområdet och den
andra inom fritidsområdet.
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.
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•
•
•
•

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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Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 93

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

- (Regionfullmäktige 2016-06-20, § 90)
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-005-02
- Regionstyrelsen 2017-050-30, § 135

Regionfullmäktiges beslut
•

Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen avvecklas per den
2017-12-31. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till
regionstyrelsen med förslag på organisationstillhörighet för samtliga verksamheter
inom kultur- och fritidsnämnden/kultur- och fritidsförvaltningen.

•

En successiv överflyttning av utvald operativ verksamhet kan ske under perioden
augusti till december 2017.

•

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på besparingar upp till
15 mnkr inkluderande avveckling av nämnd och förvaltning.

•

Regionstyrelsen bereder Kultur- och fritidsnämndens besparingsförslag till
budgetavstämningen 2017.

Regionfullmäktige beslutade i juni 2016 att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda en
alternativ och mer effektiv politiker- och förvaltningsorganisation för kultur- och
fritidsverksamheten i Region Gotland. Regiondirektören tillsatte en ensamutredare att
utreda förutsättningarna för detta. Utredningen resulterade i rapporten ”Framtida
kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland”.
Utredningens rekommendation blev att kultur- och fritidsnämnden med förvaltning ska
läggas ner och att dess verksamheter överförs till andra nämnder. I vissa fall föreslås
överflyttning av verksamhet åtföljas av ett sparbeting.
Remissomgången av utredningsförslaget har gett tio interna yttranden från Regionens
nämnder och tio yttranden från externa aktörer. Efterföljande beredningsarbete av dessa
remissvar slår fast att det finns behov av ett fördjupat arbete för ett antal utpekade
områden för att kunna slå fast den nya organiseringen i detalj. Däremot är den
övergripande bedömningen att det inte finns faktiska argument som sammantaget talar
emot regionstyrelsens inriktningsbeslut om avveckling av kultur- och fritidsnämnden
och dess förvaltning och överföring av verksamhet till andra, utpekade
nämnder/förvaltningar.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 93 forts.
För att värna såväl medarbetare som verksamhet långsiktigt är förslaget nu att fatta ett
slutgiltigt beslut om organisationsförändringen i regionfullmäktige den 19 juni 2017,
men att samtidigt öppna för vidare fördjupningsarbete för att säkra den slutliga
avvecklings- och överföringstidpunkten som föreslås bli 31 december 2017. Förslaget är
även att öppna för att överföring av utvald, operativ verksamhet kan ske successivt
under hösten givet att båda parter är överens.
Bedömningen som slås fast är att det inte finns faktiska argument som sammantaget
talar emot regionstyrelsens inriktningsbeslut om avveckling av kultur- och
fritidsnämnden och dess förvaltning och överföring av verksamhet till andra, utpekade
nämnder/förvaltningar. Dock har beredningsarbetet uppmärksammat att det finns
behov av förtydliganden för ett antal områden. Detta för att kunna slå fast den nya
organiseringen mer i detalj för att säkra verksamheten efter överföring, liksom att få god
kunskap om hur både ekonomin för verksamheten kommer se ut och hur stor
besparingen rent faktiskt blir.
Vid regionstyrelsens arbetsutskott 2017-04-11 lyftes behovet om ytterligare
fördjupningsarbete, vilket påbörjats under beredningsarbetet, och behöver fortsätta
skyndsamt. I beredningsarbetet påtalas även behovet om att skyndsamt, men
strukturerat och systematiskt, påbörja arbetet med planering för överföring av
verksamhet såväl som avveckling av en nämnd och dess förvaltning. För att göra det
behöver en anpassad projektgrupp (och antagligen flera delprojekt) utses och ges
förutsättningar för att bland annat tidsmässigt ta sig an detta viktiga arbete.
Projektgruppen behöver bland annat få som ansvar att fortsätta arbetet med den
fördjupade beskrivningen av utredningsområdena. Baserad på ny kunskap ska arbetet
sedan mynna ut i ett justerat organisationsförslag över förvaltningarna och nämnderna,
som bland annat ser till verksamheternas framåtriktade strategiska ansvar och det
verkställighetsansvaret.
I utredningen föreslås besparingar inom främst administrationen, men även inom
föreningsstöd, anläggningar, samt biblioteksverksamhet. Om beslut om avveckling av
förvaltning och nämnd tas i Regionfullmäktige är den ekonomiska besparingen som är
beslutad för kultur- och fritidsområdet för 2018 i princip avklarad. Detta gäller under
förutsättning att inget oförutsett framkommer vid arbetet med de områden som föreslås
fördjupas innan slutligt beslut tas.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 93 forts.
Övriga besparingar avseende föreningsstöd, anläggningar, samt biblioteksverksamhet
som ska verkställas i budget 2019 landar då på mottagande nämnd att effektuera.
För att med hög kvalitet och rättssäkerhet nå förslaget om avveckling senast 2017-12-31
är bedömningen att det är nödvändigt att eftersträva att det avsätts tre månader (kvartal
tre 2017) för det praktiska arbetet med att förbereda för överföring av verksamhet. Det
betyder i praktiken att det detaljerade och slutliga beslutet, om hur/var verksamhetens
olika delar ska överföras och avveckling skall gå till, behöver fattas på Regionfullmäktige
den 25 september 2017, se tidslinjen nedan.
Tidslinjen gör det tydligt att arbetet med att skapa personella resursmässiga
förutsättningar, exempelvis i en projektorganisation, för arbetets olika delar behöver ske
skyndsamt. Det är inte minst viktigt att skapa bra förutsättningar för den föreslagna
utökade förvaltningsperioden för befintlig nämnd och förvaltning. Som olika remissvar
har påpekat så behöver ett omfattande, noggrant och strukturerat arbete göras. Ett
möjligt sätt att se på nödvändig organisering för detta arbete beskrivs i figuren nedan.
Ansvarig för att skapa dessa förutsättningar är förvaltningschef på
regionstyrelseförvaltningen.
Det justerade organisationsförslaget ska då självklart även ta höjd för och bemöta
yttranden som handlar om ökat resursbehov, behov om att hålla ihop olika
verksamhetsområden, hur den politiska styrningen behöver se ut, och säkra att såväl
fritids- som kultur- och ungdomsverksamheten blir likvärdigt hanterade och bemannade
utefter behov som skapar förutsättningar för långsiktighet/hållbarhet.
Remissuppdraget och beredningsarbetets syften är att ge bra förutsättningar för att ge
Region Gotland goda förutsättningar för att ha kunskap om vad för verksamhet som
man har förutsättningar att erbjuda medborgarna både på kort (1 januari 2018) och lite
längre sikt (2019-2020), och till vilken kostnad.
Regionstyrelsen har föreslagit att
−

Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen avvecklas per den
2017-12-31. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till
regionstyrelsen med förslag på organisationstillhörighet för samtliga verksamheter
inom kultur- och fritidsnämnden/kultur- och fritidsförvaltningen.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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−

En successiv överflyttning av utvald operativ verksamhet kan ske under perioden
augusti till december 2017.

−

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på besparingar upp till
15 mnkr inkluderande avveckling av nämnd och förvaltning.

−

Regionstyrelsen bereder Kultur- och fritidsnämndens besparingsförslag till
budgetavstämningen 2017.

Regionstyrelsen har beslutat
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram fördjupade beskrivningar
och beslutsunderlag för utredningsområdena och redovisa detta arbete löpande för
beslut i regionstyrelsen.
- Ärendehantering, kansli, samt stab
- Bidragsverksamheten (även en del av punkten nedan)
- Verksamhet som föreslås flyttas till TN/TKF
- Politisk styrning inklusive delegation och reglemente
- Kultursamverkansmodellen
- Fritids- och idrottsverksamheten
- Gränssnitt verksamhet respektive verkställighet
- Konsekvenser ekonomi och besparingar
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att säkra den strategiska samordningen för
överföring och mottagande av verksamhet, samt avveckling av berörd nämnd och
förvaltning.
• Regionstyrelseförvaltningen ska därutöver aktivt bidra till att upprätthålla kulturoch fritidsförvaltningens kapacitet och kvalitet under 2017.
•

Yrkanden
•

Ulf Klasson (L) yrkar att den 2:a punkten i beslutsförslaget ändras ”till 1 oktober”
istället för ”under perioden augusti till december 2017”.

•

Meit Fohlin (S) yrkar avslag på Ulf Klassons ändringsyrkande.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Ulf Klassons
ändringsyrkande och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Expedieras:

Kultur- och fritidsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Regional utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Bilaga 2
Ärende RS 2016/866
2017-05-02

Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland
Remissammanställning - utveckling av utredningsområden

Nedan görs en översiktlig beskrivning av de åtta områden som ska bearbetas och förtydligas
ytterligare.

1. Ärendehantering, kansli, samt stab

Regionstyrelseförvaltningens remissyttrande beskriver behov av resurserförstärkning inom
speciellt kansli och stab. Kultur- och fritidsförvaltningens beskriver i sitt remissyttrande i sin tur
hur ärende- och dokumenthanteringen sker idag och till vilken omfattning, vilket delvis avviker
från remissunderlaget. I beredningsarbetet slås därför fast att det finns ett behov av bättre förstå
arbetsuppgifter och arbetsbelastning. Här är det även viktigt att klargöra vilka olika typer av
ärenden och uppdrag som finns, samt hur de varierar i tidsåtgång. En stor del av Kultur- och
fritidsnämndens beslut idag handlar om bidragsbeslut.
Teknikförvaltningen anger att man kan ta emot uppdraget, men ser svårigheter med att göra det
om förutsättningen är utredningens förslag om besparing Då ser man att verksamhetens utbud
kommer att påverkas. Teknikförvaltningen ser inte framför sig att man ska behöva fatta
strategiska beslut, utan att dessa ska fattas av regionstyrelseförvaltningen.
•
•
•
•
•
•

Underlaget föreslår att skala bort administrativa tjänster av besparingsskäl.
Alla förvaltningar har redan idag besparingsbeting som innebär att bl a administrativa
rutiner/tjänster ses över.
Kultur- och fritidsnämnden/kultur- och fritidsförvaltningen anger att man i själva verket har
fler ärenden än redogjort för i underlaget, vilket beror på att man även har manuell hantering.
Kultur- och fritidsnämnden/kultur- och fritidsförvaltningen använder begreppet ”ärende” för
såväl mindre (t ex vissa bidragsansökningar) som större beslut. Det gör det lite vanskligt att
bedöma tidsåtgång och belastning. Det behövs fördjupning för att skapa tydlighet.
Bland annat regionstyrelseförvaltningen har redan idag utmaningar i hanteringen av ärenden
för det som är förvaltningens uppdrag. Utvecklingsarbete och översyn pågår.
Det krävs ännu bättre förståelse för bidragsverksamhetens utplacering liksom av hur den
organiseras i Kultur- och fritidsnämnden/kultur- och fritidsförvaltningen (se även nedan).

2. Bidragsverksamheten (även del av flera punkter nedan)

Utredningens förslag är att fördelningen av bidrag kvarstår inom Region Gotland och flyttas till
regionstyrelseförvaltningen. Där föreslås bidragsverksamheten samordnas med stöd- och
bidragsverksamhet inom avdelningen för regional utveckling, bland annat för att det redan finns
ett handläggningssystem här. I förslaget syns även att regionala/distriktsorganisationer bör
utnyttjas som remissinstans vid bedömning av ansökningar. Bidragsverksamheten består av flera
områden, vilkas delar såväl som helhet behöver förtydligas för att säkra att rätt beslut gällande
deras placering fattas. Det ligger även förslag om besparingspotential på bidragsverksamheten.
•
•

Organisering idag, se försök till sammanställning nedan.
Remissunderlaget innehåller olika typer av förslag, t ex att de generella driftsbidragen till
föreningsägda samlingslokaler bör tas bort, och istället bör investerings- och driftsbidrag slås
ihop till en pott, samtidigt som föreningar ges möjlighet att ta ett bredare ansvar för att skapa
intäkter (s 45). Eller att Region Gotland ska bevilja investeringslån med bra villkor, eller
kunna stötta med likvida medel under en överbryggningsperiod när andra finansiärer kräver
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•
•
•
•

redovisning av havda kostnader innan utbetalning av godkända medel kan göras. Denna typ
av förslag har inte beredningsarbetet värderat, men för fördjupningsarbetet behöver slås fast
hur de ska arbetas med (möta, bemöta, lämna åt ny ansvarig förvaltning).
Mer detaljerad analys av NYPS-systemets möjligheter för bidrags- och stödhantering på
regionstyrelseförvaltningen behövs.
Metodik och rutiner kan kanske sägas finnas inom regionstyrelseförvaltningen, men det är
ändå tveksamt om det enkelt går att samordna med befintlig, redan existerande verksamhet.
Gällande besparingsmöjlighet – hur mycket är regelverksstyrt och inte möjligt att påverka?
Det behöver undersökas i mer detalj.
Går det då att se en rationalisering i antal timmar som krävs vid flytt av bidragsverksamheten
regionstyrelseförvaltningen/avdelningen för regional utveckling?

3. Överföring av specifik verksamhet till annan förvaltning

Verksamheten hos Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen består av fyra
tydliga delar: 1) kulturverksamhet; 2) fritids- och idrottsverksamhet; 3) biblioteksverksamhet; 4)
ungdomsverksamhet. I varierande grad behöver var och en av dessa förtydligas så att det är ännu
tydligare hur verksamhet flyttas, föreslås få besparingar eller i undantag, avvecklas.
•

•
•
•

Utredningen föreslår att fritidsavdelningen, exklusive bidragsdelarna (handläggare bidrag och
stöd till fritidsverksamhet), flyttas till teknikförvaltningen. Var föreslås ansvaret för strategisk
verksamhetsutveckling ligga, och vad ligger i att ansvara för verksamhet som exempelvis den
kommunala bad- och simverksamheten?
Tekniska nämnden och teknikförvaltningen ifrågasätter om man har rätt förutsättningar för
att ta ansvara för att stora evenemang förläggs till Gotland (genom att erbjuda infrastruktur
och organisationsstöd). Vilken är, eller kan vara, kopplingen till Inspiration Gotland?
En politisk återkoppling som framkom vid RSAU 11 april 2017 är att det är önskvärt att
organisatoriskt försöka hålla ihop internt drivna anläggningar med föreningsdrivna
anläggningar. Denna återkoppling behöver förstås och analyseras.
Vad gäller anläggningars drift och skötsel så ser Tekniska nämnden och teknikförvaltningen
små möjligheter till besparingar genom rationalisering och samordning. Beror den
bedömningen på två förvaltningars olika kulturer och i nuläget olika formulerade uppdrag?
Hur skapas i så fall förutsättningar för önskad effekt?
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4. Politisk styrning inklusive delegation och reglemente

I utredningen har redogjorts för olika sätt att se på de framtida behoven av politisk styrning av
kultur- och fritidsverksamheten. Det nämns beredningskapacitet genom ett utskott eller en
beredning, och det har även nämnts att politiken själv ska ta ansvar för en lösning. I
remissyttrandet från Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen nämns ett
större antal ärenden än i utredningen (se 1 ovan), vilket är viktigt att få klart för sig för att
diskutera detta. Bland remissyttrandena ges ingen enhetlig bild. Såväl att utnyttja befintliga
strukturer, som att inrätta utskott och/eller beredning, höja delegationsnivån, som att tillfälligt
inrätta ett politiskt organ har förts fram.
•
•
•

Utredningen ger en bild av ärendeflödet som kan hanteras på olika sätt. I remissyttrandet från
Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen så ges en delvis annan bild
med betydligt större antal ärenden. Hur påverkar det den förslagna omorganisationen?
Utredningen uttrycker att, beroende på hur organiseringen görs, det kan komma att behövas
mer delegering till tjänstepersoner – hur ser politikens uppfattning ut? Hur kan det skapas
förutsättningar för det?
En politisk återkoppling vid RSAU 11 april 2017 är att det politiska uppdraget nu börjar
närma sig heltidsuppdrag.

5. Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen får idag statliga medel om ca 22,6 miljoner kronor, medan Region
Gotland bidrar med ca 19,4 miljoner kronor. Med de statliga medlen kommer ett ansvar och
uppdrag, vilket idag bemannas med en strateg på 100% och, fram till beslut hösten 2016 i KFN
om avveckling av kvalitetssamordnare, ca 50% för analys- och rapporteringsarbete. I utredningen
är det svårt att läsa sig till hur ansvaret för kultursamverkansmodellen ska säkras framåt då
strategens roll föreslås avvecklas och eventuellt uppstå, i delar, på sikt.
•
•
•

En resurs- och kompetensuppföljning för kultursamverkansmodellen behöver göras.
Det behöver slås fast vilka de absoluta kraven är på Region Gotland i
Kultursamverkansmodellen. Riskerar Region Gotland t ex minskat statligt bidrag på grund av
att Kulturplanens aktiviteter inte uppfylls?
Om ansvaret för kultursamverkansmodellen ska läggas på annan funktion, hur mycket
beläggs då denna och påverkas dess totala uppdrag?

6. Fritids- och idrottsverksamheten

I utredningsunderlaget finns det en obalans mellan hur de framtida organisatoriska
förutsättningarna för området för kulturverksamhet respektive fritids- och idrottsverksamhet
beskrivs. Ungdoms- och biblioteksverksamheten beskrivs, och flyttas, mer sammanhållet och
intakt (om än med förslag till besparingsmöjligheter). Den nämnda obalansen behöver hanteras i
analysen för att säkra en tillräcklig och ändamålsenlig organisering för verksamheterna framåt. En
del av analysen omfattar en förståelse för vad verksamheten bidrar med till Gotland i relation till
vilka stöd och bidrag som fritids- och idrottsverksamheten idag erhåller.
•

•

Framtiden för fritids- och idrottsområdet är inte lika tydligt beskrivet som för kulturområdet
– det upplevs som otillräckligt genomtänkt. Det är t ex inte tillräckligt tydligt hur det
strategiska och framåtriktade arbetet ska ske, samtidigt som det är få tjänster utpekade för
fritidsområdet.
Bidragsverksamheten, som är en viktig del, behöver beskrivas bättre för att säkra helheten
(bidragsverksamheten nämns även i flera andra punkter).
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•
•
•
•

Det finns en risk att anläggningarna jämställs med fritidsverksamheten, och att det strategiska
ansvaret och verksamhetsutveckling inte ges tillräcklig fokus.
Gotlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna trycker på att man är regionala
företrädare för idrotten på Gotland – att likställa med det regionala uppdraget som de
kulturella länsinstitutionerna har, t ex länsmusiken och länsteatern.
Framtiden för redan pågående samarbeten och satsningar, t ex socialfondsprojekt mellan GIF
och kultur- och fritidsförvaltningen, liksom förutsättningar för framtida satsningar mellan
idrotten och Region Gotland behöver tydliggöras.
GIF:s remissyttrande lyfter fram behovet av en stark samverkanspart inom Region Gotland
för att tillsammans kunna arbeta med utvecklingsfrågor osv.
Hur ser en önskad politisk styrning för fritids/idrottsverksamheten ut? Ger behoven en
annorlunda bild än för kulturen?

7. Gränssnitt och ansvar för verksamhet respektive verkställighet

Inom kultur- och fritidsverksamheten ryms, och måste rymmas, såväl strategiskt och framåtriktat
arbete (ansvar för verksamhet) som genomförande/verkställighet. I utredningen görs inte helt
tydligt vilken typ av ansvar som föreslås placeras på respektive förvaltning. Det syns bland annat i
remissyttranden. Att korrekt förstå och bedöma underlaget, samt peka på förslag om avvikelser
från förslaget är nödvändigt för att säkra den framtida kultur- och fritidsverksamheten under nya
förvaltningar. Denna fråga bedöms rymmas under punkt tre ovan.

8. Konsekvenser ekonomi och besparing

Kultur- och fritidsverksamhetens kostym ska vara 15 miljoner kronor mindre (räknat i 2016 års
prisläge) efter 2019. Utredningen redogör för möjliga besparingar inom flera områden, främst på
det administrativa området, men är delvis svår att följa då uppgifter är spridda över många sidor.
Utifrån resonemangen under ovanstående punkter, kring fördjupningar inom vissa områden, blir
det konsekvenser för i vilka verksamhetsområden besparingar ska genomföras. Inriktningen är att
den nämnd som framöver får ansvaret för verksamheten också ansvarar för att genomföra
beslutade besparingar. Ambitionen inför fortsatt arbete är att budgetramar för mottagande
nämnder ska beslutas samtidigt som slutligt beslut om avveckling tas i regionfullmäktige.
I beslutet från regionstyrelsens sammanträde andra februari uppmanas även Kultur- och
fritidsnämnden att redogöra för förslag på övriga besparingar upp till 15 miljoner kronor. Dessa
förslag kommer vara värdefull input i den totala hanteringen.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 5

Integrationsstrategi
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-08-31, § 183
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-04
−

Förslag på integrationsstrategi

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-08-31

RS § 183

Integrationsstrategi

RS 2016/146
AU § 205

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige

Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020 fastställs, inkluderande ett fjärde
strategiskt vägval under rubriken Arbete, samt komplettering under rubriken
Övergripande integrationsmål där texten för kvinnor/flickor och män/pojkar
kompletteras med texten ”samt personer med annan könsidentitet”.
 Integrationsstrategin inkluderas i samtliga nämnders verksamhetsplaner från och
med 2018.


Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utarbeta former för dialogforum
mellan nyanlända gotlänningar och representanter för Region Gotland samt
eventuella intresseföreningar.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Filip Reinhag (S) i handläggningen av detta ärende. Lena
Eneqvist (S) träder in som tjänstgörande ersättare.


Regionstyrelsen gav dåvarande ledningskontoret ett uppdrag att ta fram ett förslag 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 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.
Arbetsutskottet föreslår att integrationsstrategin fastställs samt att den inkluderas i
nämndernas verksamhetsplaner från och med 2018.
Förvaltningen föreslår vid dagens sammanträde en komplettering med ytterligare ett
fjärde strategiskt vägval på området Arbete:
- Strategiskt vägval: Stödja en lärande organisation som stärker arbetsplatsens interkulturella kompetens.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-08-31

RS § 183 forts
RS 2016/146

Exempel på möjliga åtgärder:
- Erbjuda utbildning, rådgivning, mentorskap och nätverk till stöd för arbetsplatser.
- Göra insatser för ökad kunskap om attityder och värderingar.
- Implementera modell som stödjer integration på arbetsplatsen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-04
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Brittis Benzler (V) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utarbeta
former för dialogforum mellan nyanlända gotlänningar och representanter för Region
Gotland samt eventuella intresseföreningar.
Anna Hrdlicka (M) yrkar avslag till Brittis Benzlers yrkande.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Brittis Benzlers yrkande
vunnit bifall.
Isabel Enström (MP) yrkar på tillägg i integrationsstrategin under rubriken
Övergripande integrationsmål där texten för kvinnor/flickor och män/pojkar
kompletteras med ”samt personer med annan könsidentitet”. Lars Thomsson (C)
och Johan Thomasson (L) instämmer i yrkandet.
Ordförande ställer proposition på Isabel Enströms yrkande och finner att det vunnit
bifall.
Slutlig version bifogas kallelse till fullmäktige.
Ärendet föredras av Karl Risp, integrationsstrateg, regionstyrelseförvaltningen.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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 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.

Meit Fohlin
Regionstyrelsens ordförande

Cecilia Schelin Seidegård
Landshövding
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Integration
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 och personer med annan könsidentitet. 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.

 Stödja en lärande organisation som

stärker arbetsplatsens interkulturella
kompetens

Erbjuda utbildning, rådgivning, mentorskap och
nätverk till stöd för arbetsplatser.
Göra insatser för ökad kunskap om attityder och
värderingar.
Implementera modell som stödjer integration på
arbetsplatsen.

 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.
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

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

 Skapa 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
Alla områden i denna strategi bidrar till förutsättningar för god hälsa på lika villkor. 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 hälsooch 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.

 Vidareutveckla hälsofrämjande

insatser för barn och unga

Samverka och utveckla arbetssätt mellan Region
Gotlands verksamheter och andra aktörer för att
främja god och jämlik hälsa.
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Socialt sammanhang
Integration sker i mötet mellan människor. Tillsammans kan vi skapa ett samhälle där alla
upplever 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 civilsamhället kring tidiga insatser som främjar
kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska
samhället, den svenska arbets-marknaden samt
hälsa.

 Utveckla samordnade och jämställda

mötesplatser med varierat utbud av
aktiviteter

 Utöka den interkulturella kunskapen

och förståelsen

Utveckla och samordna kommunikation kring
utbud av aktiviteter.
Samverkan mellan myndigheter och civilsamhället 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.

7

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 högre utbildning och

yrkesutbildning

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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-06-13

Protokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 2017-05-31

MHN § 69
Au 61
MHN 2017/1704
24 maj 2017

RS Remiss Integrationsstrategi

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
som sitt eget.

Sammanfattning
Enhetschef Christian Hegardt föredrar remissvaret för nämnden.
Ordförande Isabel Enström belyser att nämnden vill att integrationsstrategin återfinns i
verksamhetsplanen för 2018. Förvaltningschef Johan Åberg tar med sig önskemålet till
förvaltningen.
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 svarandes nämnds, 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.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-06-13

Protokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 2017-05-31

MHN § 69 forts
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 ”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.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-06-13

Protokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 2017-05-31

MHN § 69 forts
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.

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
som sitt eget.
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

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

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:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2017/136
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
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Yrkande integrationsstrategi
Komplettera förvaltningens skrivelse med följande formuleringar.
Det är av yttersta vikt att arbetet med implementering eller handlingsplaner utifrån
integrationsstrategin påbörjas omedelbart. Särskilt viktigt är det att olika former av
utbildning som möjliggör anställning och tillvaratagande av nya gotlänningars kompetens
prioriteras. Särskild vikt bör läggas vid att personer med kort utbildningsbakgrund snabbt
får lämplig utbildning inom exempelvis bristyrken med lägre utbildningskrav.
I implementeringsarbetet bör särskild fokus ligga på att skapa möjligheter för nyanlända
kvinnor att få tillgång till utbildning, egen försörjning och sociala nätverk.
Trygga miljöer och främjande arbetssätt för utsatta grupper som exempelvis nyanlända
hbtq-personer bör prioriteras exempelvis i samarbete med RFSL newcomers.
Strategin tar inte upp vikten av dialog mellan myndigheter, verksamheter, politiker och
nyanlända eller personer med erfarenhet av att vara på flykt eller att komma ny till Sverige.
Att samtala med berörda om deras erfarenheter i förhållande till myndigheter och
verksamheter har visat sig väldigt positivt exempelvis i arbetet i Tillgänglighetsrådet. Det
bör undersökas hur ett dialogforum skulle kunna se ut där nyanländas synpunkter och
erfarenheter kan lyftas. De intresseföreningar som finns bör bjudas in till den typen av
forum.

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

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2017/228
14 juni 2017

Kajsa Lingström
Utbildningsstrateg

Hälso- och sjukvårdsnämnden

RS Remiss. Integrationsstrategi
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anta förvaltningens 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. Således väl förankrad.
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 och 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.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/228

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.
Nyanlända kan behöva stöd under en lång period med att ta till sig information om
myndigheter, lagar och regler och sociala koder i sitt nya hemland.
Arbetsförmedlingen har det formella uppdraget för etableringsprocessen de första
två åren för nyanlända, men det kan även behövas en stödstruktur för personer
under längre tid. Detta är en regiongemensam angelägenhet, kanske i samverkan med
idéburna organisationer.
Vid sidan av offentliga verksamheters insatser har även andra samhällsaktörer en
avgörande roll för att nyanlända ska etablera sig i samhället. De idéburna
organisationerna på Gotland har gjort och gör en stor insats i samband med den
ökande asylinvandringen och deras kapacitet kan ge möjligheter för samverkan.
Specifikt för området Hälsa och sjukvård följer strategins vägval 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.
Detta innebär inga nya åtagande för hälso- och sjukvården utöver befintligt uppdrag.
De begränsningar som finns under fasen som asylsökande regleras i Lagen (2008:344)
om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
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.
I hälso- och sjukvården krävs det legitimation för 21 olika yrken och att validera
utomeuropiska examina åligger Universitets- och högskolerådet som bedömer
utländsk utbildning samt Socialstyrelsen som utfärdar yrkeslegitimation. Utan
legitimation kan man inte anställas inom professionen.
En utmaning på längre sikt är att främja en positiv hälsoutveckling för de nyanlända
som får stanna i landet. Det kan innebära nya arbetsformer och nya mötesarenor och
ett ökat behov av samarbete.
Hinder som språk och kulturskillnader behöver överbryggas, liksom tilliten behöver
stärkas både till hälso- och sjukvården och till nyanländas egna resurser.
I nuläget finns inget inflöde av nya asylsökande till Gotland, men erfarenheten från
perioden 2015/2016 gav insikt i att det behöver finnas en struktur/beredskap för att
bemanna och administrera utifrån nya förutsättningar. En hel del av arbetet som
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/228

uppstår beror inte specifikt på den medicinska insatsen utan på behovet av
samordning av administrativa processer mellan olika aktörer som Migrationsverket,
boende, transport till hälso- och sjukvården, tidigare sjukvårdskontakter m. fl.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 14 juni 2017
Remiss Integrationsstrategi
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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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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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
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1023

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 6

Strategisk plan för kompetensförsörjning
2017-2021
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-08-31, § 184
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-18
−

Strategisk plan för kompetensförsörjning 2017-2021

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-08-31

RS § 184

Strategisk plan för kompetensförsörjning
2017-2021

RS 2017/662
AU § 206

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige


Strategisk plan för kompetensförsörjning 2017-2021 DQWDV. Förvaltningarnas
specifika kompetensförsörjningsplaner kopplas tillden strategiska planen.

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.
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.
Arbetsutskottet föreslog att strategisk plan för kompetensförsörjning 2017-2021
gäller för Region Gotland 2017-2021 samt att förvaltningarnas specifika kompetensförsörjningsplaner kopplas till den strategiska planen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-18
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Filip Reinhag (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

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 ett prioriterat utvecklingsområde för Region Gotland 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.

6 (11)

Region Gotland

Strategisk plan för
kompetensförsörjning

•
•
•
•
•

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
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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:
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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:
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 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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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 7

Förfrågan om särskild medlemsinsats
år 2017
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-08-31, § 187
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-11
Bilaga
−

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2017, Kommuninvest 201706-08

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-08-31

RS § 187

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2017

RS 2017/547
AU § 209

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige


Insatsbelopp erläggs till Kommuninvest ekonomisk förening med upp till
100 procent av högsta nivån, totalt 12 807 432 kronor.

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 miljoner kronor eller 679
kronor/invånare. Regionfullmäktige beslutade om insatsbelopp upp till 75 procent
2016-11-21, § 205.
För att komma upp till den högsta nivån, 900 kronor/invånare, krävs en inbetalning
på 12 807 432 kronor. Inbetalningen belastar endast regionens likviditet och kommer
att bokas som ökat andelsvärde i balansräkningen. Det påverkar inte årets resultat.
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

Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-11

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

t

i^n \./Q

Anr

KOMMUNINVEST
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För kännedom:
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REGION GOTLAND

REGION GOTLAND

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

Sida 6/9

KOMMUNINVEST
Svenska kommuner och landsting /samverkan

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
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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.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 8

Ägaranvisning, samverkansavtal och
bolagsordning för Almi företagspartner
Gotland AB
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-08-31, § 186
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-05
− Ägaranvisning
−

Samverkansavtal

−

Bolagsordning

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-08-31

RS § 186

Ägaranvisning, samverkansavtal och bolagsordning för Almi Företagspartner Gotland AB

RS 2017/574
AU § 208

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige

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


Jäv
På grund av jäv deltar inte Filip Reinhag (S) och Eva Nypelius (C) i handläggningen
av detta ärende. Lena Eneqvist (S) och Bibbi Olsson (C) träder in som tjänstgörande
ersättare.

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.
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.
Arbetsutskottet begärde att första stycket gällande Koncernens struktur i § 6 i samverkansavtalet utgår och beslutade att överlämna ärendet utan eget yttrande.
Reviderat avtal har bifogats kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-05

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 9

Försäljning av Visby Malajen 10
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-08-31, § 203
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-13
− Köpekontrakt
−

Karta

−

Genomförandeplan

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-08-31

RS § 203

Försäljning Visby Malajen 10

RS 2017/626
AU § 227

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige


Köpekontrakt avseende överlåtelse av fastigheten Visby Malajen 10 till Brf Malajen
10 för en köpeskilling av 4 000 000 kronor godkänns.

Regionstyrelsens beslut


Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomförandeplanen förtydligas
inför hantering i fullmäktige.

Regionstyrelsen beslutade 2016-12-14, § 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 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.
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

Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-13
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Brittis Benzler (V) yrkar på förtydligande av genomförandeplan inför hantering i
fullmäktige. Anna Hrdlicka (M) instämmer i yrkandet.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner det vunnit bifall.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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.

Bilaga 4a

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/626
12 september 2017

Anders Lindholm

Utvecklingsarbete med genomförandeplaner vid exploateringsprojekt
Visby Malajen 10

Regionstyrelseförvaltningen bedriver för närvarande ett utvecklingsarbete med
införande av s.k. ”genomförandeplaner” vid exploateringsprojekt. Den
bakomliggande idéen är att exploatörerna i en genomförandeplan ska ges möjlighet
att i korta ordalag och med en fast mall som stöd redogöra för sina ambitioner och
åtaganden i aktuellt projekt. Exploateringsprojektet kan utgöras av ett
bostadsbyggnadsprojekt där exploatören ska anvisas mark som en följd av en tävling,
annan konkurrensutsatt markanvisning eller där exploatören ska direktanvisas mark
av särskilda skäl.
Avsikten är att genomförandeplanen ska bli en del av ett system som syftar till att
förbättra och förtydliga överenskommelser mellan regionen och exploatören vid
markanvisningar. Det är dock viktigt att påpeka att genomförandeplaner på intet sätt
kommer att ersätta nuvarande ordning med markanvisningsavtal, exploateringsavtal
och köpekontrakt som undertecknas av båda parter. I dessa bindande avtal regleras
redan många av de punkter som genomförandeplaner kan komma att innehålla.
Genomförandeplaner ska i stället ses som ett komplement till befintliga avtal, där
exploatören med egna ord får beskriva och berätta om hur planerat projekt ska
genomföras för att uppfylla ställda krav och förväntningar.
Genomförandeplanens första del kan förslagsvis utgöras av en checklista med ett
antal i förväg upprättade punkter som exploatören besvarar/redovisar. Här kan det
exempelvis handla om att redovisa följande:
- Tidplan för projektet - från start till inflyttning, etappindelning
- Antal bostäder och lägenhetsstorlekar som kommer att produceras
- Upplåtelseformer - hyresrätt/bostadsrätt, radhus etc
- Organisation/ansvarsfördelning i projektet - byggherre, entreprenör, finansiär mm
- Förvaltning efter genomförandet (hyresvärd/BRF etc)
- med mera…..
I genomförandeplanens andra del har exploatören att redovisa hur denne avser att
uppfylla de utfästelser som exploatören i ett tidigare skede har avgivit, t ex i samband
med en genomförd markanvisningstävling. Här får exploatören utveckla hur denne
avser att arbeta för att klara åtaganden kring social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet, som exempelvis:
- energianvändning, dagvattenhantering
- trafik- och parkeringslösningar
- laddplatser, bilpool
- miljömärkning/certifiering
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- tillgänglighet, barnperspektiv
- boendekostnader
- materialval
- kretsloppstänkande (avfallshantering, återbruk, odlingslotter mm)
I detta sammanhang har regionstyrelseförvaltningen uppmanat alla exploatörer i
pågående samhällsbyggnadsprojekt att inkomma med en genomförandeplan.
Eftersom inrättandet av genomförandeplaner fortfarande är på utvecklingsstadiet har
exploatörerna inte getts några detaljerade instruktioner om vad en sådan plan
förväntas innehålla. Det kan dock konstateras att Hemsehem AB:s
genomförandeplan för Visby Malajen 10 omfattar delar av de parametrar som
framledes kan komma att tillämpas. Regionstyrelseförvaltningen avser att fortsätta
utvecklingsarbetet kring genomförandeplaner och vid behov återkomma för en
förnyad redovisning.

Anders Lindholm
Enhetschef
Hållbar tillväxt,
Regionstyrelseförvaltningen
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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.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 10

Försäljning av Visby Sergeanten 1
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-08-31, § 201
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-13
− Köpekontrakt
−

Markanvisningsavtal

−

Exploateringsavtal

−

Genomförandeplan

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-08-31

RS § 201

Försäljning Visby Sergeanten 1

RS 2017/592
AU § 225

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige


Köpekontrakt avseende överlåtelse av fastigheten Visby Sergeanten 1 till Arriba
Byggnads AB för en köpeskilling av 10 566 000 kronor godkänns.

Regionstyrelsens beslut

Upprättat markanvisningsavtal med Arriba Byggnads AB godkänns.
 Upprättat exploateringsavtal med Arriba Byggnads AB godkänns.


Regionstyrelsen beslutade 2015-06-18, § 230 att 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.
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 markanvisningsavtal med Arriba Byggnads AB, godkänna upprättat exploateringsavtal med Arriba
Byggnads AB samt att 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

Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-13
Skickas till
Teknikförvaltningen - Mark och stadsmiljö

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 11

Försäljning av Visby Sergeanten 3
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-08-31, § 202
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-13
− Köpekontrakt
−

Karta

−

Genomförandeplan

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-08-31

RS § 202

Försäljning Visby Sergeanten 3

RS 2017/625
AU § 226

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige


Köpekontrakt avseende överlåtelse av fastigheten Visby Sergeanten 3 till Wisab
Bygg AB för en köpeskilling av 6 930 000 kronor godkänns.

Regionstyrelsens beslut


Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att komplettera ärendet med en
genomförandeplan inför hantering i fullmäktige.

Regionstyrelsen beslutade 2015-06-18, § 230, att 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 godkänna
markanvisningsavtal och exploateringsavtal.
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

Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-13
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Brittis Benzler (V) yrkar att ärendet kompletteras med en genomförandeplan inför
behandling i fullmäktige.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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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Kartbilaga Gotland Visby Sergeanten

SERGEANTEN

Bilaga 3a

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/625
12 september 2017

Anders Lindholm

Utvecklingsarbete med genomförandeplaner vid exploateringsprojekt
Visby Sergeanten 3

Regionstyrelseförvaltningen bedriver för närvarande ett utvecklingsarbete med
införande av s.k. ”genomförandeplaner” vid exploateringsprojekt. Den
bakomliggande idéen är att exploatörerna i en genomförandeplan ska ges möjlighet
att i korta ordalag och med en fast mall som stöd redogöra för sina ambitioner och
åtaganden i aktuellt projekt. Exploateringsprojektet kan utgöras av ett
bostadsbyggnadsprojekt där exploatören ska anvisas mark som en följd av en tävling,
annan konkurrensutsatt markanvisning eller där exploatören ska direktanvisas mark
av särskilda skäl.
Avsikten är att genomförandeplanen ska bli en del av ett system som syftar till att
förbättra och förtydliga överenskommelser mellan regionen och exploatören vid
markanvisningar. Det är dock viktigt att påpeka att genomförandeplaner på intet sätt
kommer att ersätta nuvarande ordning med markanvisningsavtal, exploateringsavtal
och köpekontrakt som undertecknas av båda parter. I dessa bindande avtal regleras
redan många av de punkter som genomförandeplaner kan komma att innehålla.
Genomförandeplaner ska i stället ses som ett komplement till befintliga avtal, där
exploatören med egna ord får beskriva och berätta om hur planerat projekt ska
genomföras för att uppfylla ställda krav och förväntningar.
Genomförandeplanens första del kan förslagsvis utgöras av en checklista med ett
antal i förväg upprättade punkter som exploatören besvarar/redovisar. Här kan det
exempelvis handla om att redovisa följande:
- Tidplan för projektet - från start till inflyttning, etappindelning
- Antal bostäder och lägenhetsstorlekar som kommer att produceras
- Upplåtelseformer - hyresrätt/bostadsrätt, radhus etc
- Organisation/ansvarsfördelning i projektet - byggherre, entreprenör, finansiär mm
- Förvaltning efter genomförandet (hyresvärd/BRF etc)
- med mera…..
I genomförandeplanens andra del har exploatören att redovisa hur denne avser att
uppfylla de utfästelser som exploatören i ett tidigare skede har avgivit, t ex i samband
med en genomförd markanvisningstävling. Här får exploatören utveckla hur denne
avser att arbeta för att klara åtaganden kring social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet, som exempelvis:
- energianvändning, dagvattenhantering
- trafik- och parkeringslösningar
- laddplatser, bilpool
- miljömärkning/certifiering
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Bilaga 3a
RS 2017/625

- tillgänglighet, barnperspektiv
- boendekostnader
- materialval
- kretsloppstänkande (avfallshantering, återbruk, odlingslotter mm)
I detta sammanhang har regionstyrelseförvaltningen uppmanat alla exploatörer i
pågående samhällsbyggnadsprojekt att inkomma med en genomförandeplan.
Eftersom inrättandet av genomförandeplaner fortfarande är på utvecklingsstadiet har
exploatörerna inte getts några detaljerade instruktioner om vad en sådan plan
förväntas innehålla. Det kan dock konstateras att Wisab Bygg AB:s
genomförandeplan för Visby Sergeanten 3 omfattar delar av de parametrar som
framledes kan komma att tillämpas. Regionstyrelseförvaltningen avser att fortsätta
utvecklingsarbetet kring genomförandeplaner och vid behov återkomma för en
förnyad redovisning.

Anders Lindholm
Enhetschef
Hållbar tillväxt,
Regionstyrelseförvaltningen
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 12

Tilläggsanslag för Klintehamns
avloppsreningsverk
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-08-31, § 193
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-23
• Tekniska nämnden 2017-02-22, § 37

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-08-31

RS § 193

Tilläggsanslag. Klintehamns avloppsreningsverk

RS 2017/477
AU § 216

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 4 000 000 kronor avseende
Klintehamn avloppsreningsverk.
 Finansiering sker via VA-taxan.


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 miljoner kronor (inklusive kostnader för förvaltningens juridiska ombud). Detta
innebär att den totala budgeten för Klintehamns avloppsreningsverk stiger från 62 till
66 miljoner kronor.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska
nämndens förslag och att det finansieras via VA-taxa.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2017-02-22, § 37
Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-23

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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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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:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 13

Tilläggsanslag för utbyte av ventilation
Visby Korpen
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-08-31, § 196
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-16
• Tekniska nämnden 2016-12-15, § 240

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-08-31

RS § 196

Tilläggsanslag för utbyte av ventilation Visby
Korpen

RS 2016/851
AU § 219

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 1 700 000 kronor för utbyte av
ventilation vid Korpen, Visby.
 Finansiering sker genom disponering av tekniska nämndens egna kapital om
1 700 000 kronor


I samband med ombyggnation och renovering av Visby Korpen, hus 03, plan 2,
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 1 700 000 kronor.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska
nämndens förslag.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande i väntan på att underlaget
kompletterades med finansieringsform som bifogats kallelse till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2016-12-20, § 240
Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-10

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/851
16 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

•

Finansiering sker genom disponering av tekniska nämndens egna kapital om

•

1 700 tkr

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

E-post registrator-tn@gotland.se
Webbplats www.gotland.se
Org nr 212000-0803
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Teknikförvaltningen
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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

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25
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Ärende 14

Tilläggsanslag för ventilationsåtgärder
vid förskolan Kabyssen
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-08-31, § 195
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-08
• Tekniska nämnden 2017-06-28, § 168

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-08-31

RS § 195

Tilläggsanslag för ventilationsåtgärder förskolan
Kabyssen

RS 2017/605
AU § 218

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 6 000 000 kronor för investeringar i
ventilationsåtgärder på förskolan Kabyssen.
 Finansiering sker genom disponering av tekniska nämndens egna kapital om
6 000 000 kronor.


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 200 000 kronor om att åtgärder bör vidtas före den
1 september 2017.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska
nämndens förslag och att medel anvisas ur nämndens egna kapital.
Arbetsutskottet begärde besked om hur ventilationen bedömdes vid den tidigare
genomförda insatsen i lokalerna. Informationen meddelades vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2017-06-28, § 142
Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-06

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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 tkr för investeringar i
ventilationsåtgärder på förskolan Kabyssen

•

Finansiering sker genom disponering av tekniska nämndens egna kapital om
6 000 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.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/605

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
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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
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1131

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

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 15

Tilläggsanslag för investeringar vid
verkstadsskolan 2
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-08-31, § 194
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-06-16
• Tekniska nämnden 2017-05-31, § 142

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-08-31

RS § 194

Tilläggsanslag för investeringar vid
Verkstadsskolan 2

RS 2017/539
AU § 217

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 4 122 000 kronor för upprustning av
Verkstadsskolan 2.
 Finansiering sker genom disponering av tekniska nämndens egna kapital om
4 122 000 kronor.


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

Tekniska nämnden 2017-05-31, § 142
Regionstyrelseförvaltningen 2017-06-16

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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

2 (2)

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)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 16

Slutredovisning SÄBO (särskilt boende)
Katthammarsvik
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-08-31, § 192
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-06-20
• Tekniska nämnden 2017-03-22, § 101

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-08-31

RS § 192

Slutredovisning SÄBO Katthammarsvik

RS 2017/320
AU § 213

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige


Slutredovisning avseende nybyggnad särskilt boende Katthammarsviks äldreboende godkänns.

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 samt 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 2012-06-27,
§ 142 och ärendet hänsköts till arbetsutskottets möte 2012-08-13. Vid mötet
beslutades att upphandlingen skulle avbrytas.
I samråd med socialnämnden bestämdes att ny upphandling skulle genomföras efter
att förändringar utförts 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.
Beslutet om annan teknisk konstruktion i kombination med vald entreprenadformen
bidrog till att investeringsprojektet blev billigare än beräknat.
Investeringsbudgeten uppgick till 53 000 000 kronor. Totala investeringsutgifter
uppgick till 49 569 011 kronor. Detta ger en avvikelse på +3 430 989 kronor.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsöverskott regleras mot regionens eget kapital.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-06-20

Justerande

Utdragsbestyrkande/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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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:

Katthammarsviks äldreboende

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 17

Sammanträdesplan 2018
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-08-31, § 189
Förslag på datum för sammanträden 2018 för fullmäktige:
• 26 februari
• 26 mars
• 14 maj
• 18 juni
• 24 september
• 15 oktober (Ny mandatperiod)
• 22 oktober
• 19 november
• 17 december

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-08-31

RS § 189

Sammanträdesplan 2018 för regionstyrelsens
arbetsutskott, regionstyrelsen och regionfullmäktige

RS 2017/707
AU § 211

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige


Sammanträdesplan 2018 för regionfullmäktige fastställs enligt förslag.

Regionstyrelsens beslut


Sammanträdesplan 2018 för regionstyrelsens arbetsutskott och regionstyrelsen
fastställs.

Regionstyrelseförvaltningen har sammanställt ett förslag till sammanträdesplan 2018.
Arbetsutskottet begärde justering av tid för arbetsutskottets sammanträde i januari
2018 och överlämnade ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande. Reviderat
förslag har bifogats kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-14

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Sammanträdesordning 2018 - förslag 3
Arbetsutskottet
Deadline

Smtr

Tryckdag

Dag

15 nov

AU
11/2017

22 nov

28 nov 17

18 dec
2017

AU 1

11 jan

17 jan

AU 2A

31 jan

Regionstyrelsen

Regionfullmäktige

AU just

Smtr

Tryckdag

Dag

ti

4 dec3

RS 11

6 dec

13 dec 17

on

17 jan

ti

22 jan2

RS 1

25 jan

1 feb

24 jan

30 jan

ti

6 feb4

AU 2B

7 feb

13 feb

ti

19 feb3

RS 2

15 feb

22 feb

14 feb

AU 3A

21 feb

27 feb

ti

6 mar4

28 feb

AU 3B

7 mar

13 mar

ti

19 mar3

Ekonomi

RS just

Smtr

Kallelse

Kungörelse

Dag

to

8 feb4

RF 1

(13) 15 feb

17 feb

26 feb

to

1 mar4

RF 2

(13) 15 mar

17 mar

26 mar

Bokslutsdisp

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

RS 3

15 mar

22 mar

to

28 mar3

to

4 maj3

RF 3

(30 apr) 3
maj

5 maj

14 maj

Årsred. + kompl
budget, månad
feb till AU3B.

Påsk 29 mars - 2 april = tidigare RS så protokoll fr AU3B ej med kallelse till RS 3, kompl senare i app.

16 apr3

28 mar

AU 4

4 apr

10 apr

ti

11 apr

AU 5A

18 apr

24 apr

ti

2 maj3

20 apr

AU 5B

30 apr

7-9, 15 maj

måon, ti

21 maj3

RS 5

23 maj

29 maj

ti

1 jun2

17 maj

AU 6

24 maj

31 maj

to

4 jun1

RS 6

7 jun

13 jun

on

19 jun3

3 aug

AU 7

8 aug

14 aug

ti

20 aug3

RS 7

23 aug

30 aug

to

6 sep4

RF 5

(11) 13 sep

15 sep

24 sep

22 aug

AU 8

29 aug

4 sep

ti

10 sep3

RS 8

13 sep

20 sep

to

27 sep4

RF 6

(9) 11 okt

13 okt

22 okt

RS 9

5 okt

15 okt em

må

23 okt

RF 7

(2) 4 okt

6 okt

15 okt fm

RS 10

18 okt

25 okt

to

1 nov4

RF 8

(6) 8 nov

10 nov

19 nov

RS 11

15 nov

22 nov

to

29 nov4

RF 9

(4) 6 dec

8 dec

17 dec

19 dec4

RF
1/19

RS 4

19 apr

26 apr

Kr Him 10 - 11 maj

RF 4

(5) 7 jun

9 jun

18 jun

AU 5B: Budget
och delår 1,
månadsrapport
april dukas 16
maj
RS 6: månadsrapport maj

RS 6 tidigarelagt en dag pga SKL

12 sep

AU 9A

19 sep

25 sep

ti

2 okt4

21 sep

AU 9B

1 okt

8-9 okt

må-ti

15 okt3

17 okt

AU 10A

24 okt

30 okt

ti

6 nov4

26 okt

AU 10B

2 nov

8 nov

to

13 nov2

RS 11 tidigarelagt pga SKL

14 nov
1 v före
tryckdag

AU 11

21 nov
6 dgr före AU

27 nov

ti

4 dec4

RS 12

6 dec

12 dec

ti

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

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 18

Renovera och öppna badhuset i Roma Romabadet. Motion av Anders Larsson

(C)

Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-06-15, § 171
• Motion 2016-06-20
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-10
• Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21, § 21

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-06-15

RS § 171

Motion. Renovera och öppna badhuset i Roma Romabadet

RS 2016/439
AU § 197

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
x

Motionen avslås.

Anders Larsson (C), yrkar i en motion att Romabadet skall renoveras och öppnas
igen.
Förslagsställaren skriver i motionen att beslutet i kultur- och fritidsnämnden
2016-03-22, § 16, att stänga Romabadet har förorsakat stora problem och kostnader
för de som tidigare utnyttjade badet. Exempel på detta är, enligt Anders Larsson,
ökade kostnader för regionen för transport av skolelever till andra bad i samband
med simundervisning liksom problem för hälso- och sjukvården i och med att det
finns för få bad för rehabilitering och motionssim.
Romabadet är i akut behov av renovering, vilket enligt en uppskattning från teknikförvaltningen kommer att uppgå till ca 60 mnkr. Som en kommentar till detta
hänvisar Anders Larsson till ett anbud från ett lokalt byggföretag med väsentligt lägre
uppskattad renoveringskostnad. Regionen har haft en pågående dialog med det lokala
byggföretaget angående en eventuell försäljning men någon överenskommelse har
inte uppnåtts och i en artikel i lokalpressen nyligen har byggföretaget uppgett att man
troligen inte heller kommer att uppnå en överenskommelse med regionen angående
ett övertagande.
Kultur- och fritidsnämnden har i beslut 2017-03-21, § 21, föreslagit regionfullmäktige
att avslå motionen. Ett motiv till beslutet är följden av nämndens tidigare beslut,
2016-11-22, § 83, att nedläggningen av Romabadet skall ingå som en del i det
besparingsbeting på 15 mnkr om ålagts på nämnden för perioden 2017-2019.
Regionstyrelseförvaltningen har inhämtat information från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen rörande de uppskattade kostnaderna för transport av skolbarn till
andra bad genom stängningen av Romabadet. I en överslagsberäkning uppskattas
merkostnaderna för dessa transporter till 45-50 000 kr per år.
Regionstyrelseförvaltningen har även bett hälso- och sjukvårdsnämnden om en
konsekvensanalys för rehabiliteringsverksamheten vid en nedläggning av Romabadet.
I en kommentar sägs att hälso- och sjukvården utnyttjar två bassänger för sin verksamhet, en i Visby och en i Slite, så därmed påverkas inte rehabverksamheten primärt
av en nedläggning av Romabadet. Däremot kan det finnas ett sekundärt problem
eftersom många patientgrupper utnyttjar regionens bad, och då även Romabadet, för
sin egenrehabilitering och för motionsändamål. En nedläggning av Romabadet medför därför ett ökat tryck på övriga badanläggningar på ön.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-06-15

RS § 171 forts
RS 2016/439

Det är inte bara Romabadet som är i behov av renovering. Även Solbergabadet och
Hemsebadet är så gamla att det sannolikt inom en snar framtid är dags för renoveringar även här. Utifrån detta så föreslår regionstyrelseförvaltningen i enlighet med
kultur- och fritidsnämndens beslut, att motionen bör avslås och att istället frågan om
den framtida badhusverksamheten bör studeras i ett större sammanhang utifrån en
helhetssyn där hela öns behov av badanläggningar beaktas.
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med regionstyrelseförvaltningen att motionen
avslås.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-10
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Eva Nypelius (C) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Eva Nypelius (C)
yrkande om bifall till motionen finner att arbetsutskottets förslag bifalls. Votering
begärs. Ja för arbetsutskottets förslag. Nej för Eva Nypelius (C) yrkande. Följande 11
(elva) röstar ja: Filip Reinhag (S), Leif Dahlby (S), Tommy Gardell (S), Maria
Björkman (S), Stefaan De Maecker (MP), Isabel Enström (MP), Saga Carlgren (V),
Anna Hrdlicka (M), Stefan Wramner (M), Lena Celion (M) och Björn Jansson (S).
Följande 4 (fyra) röstar Nej: Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan
Nypelius (C) och Johan Thomasson (L). Ordförande finner att arbetsutskottets
förslag om att motionen ska avslås vinner majoritet.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

MOTION.
Till Regionfullmäktige
Romabadet måste vara en del av baden på Gotland även i fortsättningen.
Bakgrund:
KFNs beslut den 22 mars 2016 att inte renovera och öppna Romabadet igen har
förorsakat stora problem och kostnader för de som tidigare utnyttjade
Romabadet. Detta beslut föregicks av, som jag ser det, bristfälligt
beslutsunderlag, ingen konsekvensanalys och inte heller någon
landsbygdssäkring av beslutet vilket visar sig nu.
Att stänga ute och omplacera 42 000 badande i Romabadet till andra
badinrättningar på ön, har misslyckats totalt. För att nämna några berörda
grupper så handlar det om ca 8 000 skolbad, ca 14 000 rehab och motionsbad
och resterande familj- och föreningsbad (de sociala baden som är nog så
viktiga.).
Efter detta olyckliga beslut har det inkommit flera medborgarförslag och det har
anordnats öppna möten där man protesterat mot stängningen. Den rödgröna
majoriteten vägrar att lyssna och vill inte se problemen eller öppna för en dialog
med näringslivet i Roma eller andra berörda.
Detta har föranlett att en av Romaortens byggföretag har lämnat in ett komplett
anbud för att renovera de brister som Romabadet står inför till en mycket lägre
kostnad än vad regionens ansvariga har uppgett. Byggföretaget beräknar
kostnaden till 20 miljoner kronor i stället för 60 miljoner som var regionens
beräkning. Med det förslaget skulle vi kunna få ett fungerande bad för ca 30% av
kostnaderna mot vad regionen räknade fram. Därtill kommer de effekter som
uppstår när många personer inte längre kan hålla igång med vattengympa och
rehab.
Kostnader och problem som uppstår om man inte renoverar badet nu:
- väsentligt ökade kostnader för transporter av skolelever till andra bad för
att bli godkända i simundervisning . Andra undervisningstimmar som
försvinner i tid för transporter.
- Kan inte undervisa i gymnastik och/idrott p.g.a. avsaknad av inomhushall.
- Större kostnader för hälso- och sjukvården p.g.a. för få bad för rehab och
motionssim.
- Attraktionskraften och tillväxten av barnfamiljer minskar i Romaorten.
Detta bör föranleda ett omtag och väcker många frågeställningar inför
kommande renoveringar och investeringar i regionens byggnader.
Med anledning av ovanstående yrkar jag härmed:
- att: ta del av det inkomna anbudet för renovering och upphandla en
renovering med utgångspunkt från detta.
-

att: Romabadet är en del av baden på Gotland och öppnas igen.

Anders Larsson
Centerpartiet

Ärendenr RS 2016/439

Regionstyrelseförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum Den 10 maj 2017

Regionstyrelsen

Motion – Renovera och öppna badhuset i Roma
Förslag till beslut

Motionen avslås.
Bakgrund

Anders Larsson, centerpartiet, yrkar i en motion att Romabadet skall renoveras
och öppnas igen.
Förslagsställaren skriver i motionen att beslutet i kultur- och fritidsnämnden
2016-03-22, § 16, att stänga Romabadet har förorsakat stora problem och
kostnader för de som tidigare utnyttjade badet. Exempel på detta är, enligt Anders Larsson, ökade kostnader för regionen för transport av skolelever till
andra bad i samband med simundervisning liksom problem för hälso- och
sjukvården i och med att det finns för få bad för rehabilitering och motionssim.
Romabadet är i akut behov av renovering, vilket enligt en uppskattning från
teknikförvaltningen kommer att uppgå till ca 60 mnkr. Som en kommentar till
detta hänvisar Anders Larsson till ett anbud från ett lokalt byggföretag med
väsentligt lägre uppskattad renoveringskostnad. Regionen har haft en pågående
dialog med det lokala byggföretaget angående en eventuell försäljning men
någon överenskommelse har inte uppnåtts och i en artikel i lokalpressen nyligen har byggföretaget uppgett att man troligen inte heller kommer att uppnå en
överenskommelse med regionen angående ett övertagande.
Kultur- och fritidsnämnden har i beslut 2017-03-21, § 21, föreslagit regionfullmäktige att avslå motionen. Ett motiv till beslutet är följden av nämndens
tidigare beslut, 2016-11-22, § 83, att nedläggningen av Romabadet skall ingå
som en del i det besparingsbeting på 15 mnkr om ålagts på nämnden för perioden 2017-2019.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inhämtat information från utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen rörande de uppskattade kostnaderna för transport av
skolbarn till andra bad genom stängningen av Romabadet. I en överslagsberäkning uppskattas merkostnaderna för dessa transporter till 45-50 000 kr per år.
Regionstyrelseförvaltningen har även bett hälso- och sjukvårdsnämnden om en
konsekvensanalys för rehabiliteringsverksamheten vid en nedläggning av
Romabadet. I en kommentar sägs att hälso- och sjukvården utnyttjar två bas-
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2017/439

Region Gotland

sänger för sin verksamhet, en i Visby och en i Slite, så därmed påverkas inte
rehabverksamheten primärt av en nedläggning av Romabadet. Däremot kan
det finnas ett sekundärt problem eftersom många patientgrupper utnyttjar regionens bad, och då även Romabadet, för sin egenrehabilitering och för motionsändamål. En nedläggning av Romabadet medför därför ett ökat tryck på
övriga badanläggningar på ön.
Det är inte bara Romabadet som är i behov av renovering. Även Solbergabadet
och Hemsebadet är så gamla att det sannolikt inom en snar framtid är dags för
renoveringar även här. Utifrån detta så föreslår regionstyrelseförvaltningen i
enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut, att motionen bör avslås och
att istället frågan om den framtida badhusverksamheten bör studeras i ett
större sammanhang utifrån en helhetssyn där hela öns behov av badanläggningar beaktas.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

2 (2)

Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-03-07

Protokoll

KFN § 21
KFN AU § 20

Remiss. Motion. Renovera och öppna badhuset i Roma
KFN 2016/344




KFF Remissvar. Motion. Renovera och öppna badhuset i Roma, 2017-02-15
Motion. Romabadet måste vara en del av baden på Gotland även i fortsättningen

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Kultur- och fritidsnämnden föreslår regionfullmäktige att avslå motionen och
att inte tillgodose yrkandena.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Kultur- och fritidsnämnden har den 22 december 2016 fått motionen Romabadet måste
vara en del av baden på Gotland även i fortsättningen på remiss. Motionsställaren ifrågasätter
nämndens beslut den 22 mars 2016 att inte renovera och öppna Romabadet igen.
Motionsställaren yrkar på att: Ta del av det inkomna anbudet för renovering och upphandla en
renovering med utgångspunkt från detta samt att Romabadet är en del av baden på Gotland och
öppnas igen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 mars 2016 (KFN § 16) att inte renovera
Romabadet utan se på frågan i ett större perspektiv där hela Gotlands behov tas i
beaktande. Den 22 november 2016 beslutade även kultur- och fritidsnämnden (KFN §
83) att förvaltningens kostnad för Romabadet skulle ingå i nämndens besparing, med
full effekt 2017, då uppdraget är att spara totalt 15 miljoner kronor under 2017–2019.
Med anledning av dessa av nämnden tagna beslut är förslaget att avslå motionen.
Yrkanden
Lars Jakobsson (C), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden ska tillstyrka motionen i
sin helhet.
Filip Reinhag (S), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets
förslag till beslut.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-03-07

Protokoll

Proposition
Ordförande ställer proposition på Lars Jakobssons (C) yrkande och sitt eget yrkande
och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller Filip Reinhags (S) yrkande.
Votering begärs och verkställs. Ordförande meddelar att Filip Reinhags (S) yrkande är
huvudförslag.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång:
 Nej-röst för Lars Jakobsson (C) yrkande.
 Ja-röst för Filip Reinhags (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Lars Jakobsson (C) och Rolf Nirs Wahlgren (M) röstar nej.
Filip Reinhag (S), Lisa Berg (S), Ylva Hammar (MP), Jan Svensson (V), KjellÅke Wahlström (S), Roger Wärn (M) och Anita Keinonen (M) röstar ja.
Resultat: 2 nej-röster och 7 ja-röster.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar bifalla huvudförslaget.
Reservationer
Lars Jakobsson (C) och Rolf Nirs Wahlgren (C) meddelar att Centerpartiet reserverar
sig mot beslutet.

Expedieras:
Regionstyrelsen / Regionstyrelseförvaltningen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 19

Bilpool obligatorisk för samtliga
förvaltningar. Motion av Inger Harlevi

(M) och Anna Hrdlicka (M)
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-06-15, § 172
• Motion 2016-02-22
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-25

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-06-15

RS § 172

Motion. Bilpool obligatorisk för samtliga
förvaltningar

RS 2016/134
AU § 200

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
x

Motionen anses besvarad.

I en motion från Inger Harlevi (M) och Anna Hrdlicka (M) yrkas att det skyndsamt
undersöks hur regionens bilpool som drivs av serviceförvaltningen blir obligatorisk
för samtliga förvaltningar att ansluta sig till och att man skyndsamt undersöker hur
serviceförvaltningen kan få till uppgift att förvalta befintliga leasingkontrakt i
regionen.
Det finns sedan 2014 en bilpool på Wisborg och som är frivillig för medarbetarna på
de olika förvaltningarna att ansluta sig till. 96 personer är anslutna.
Bilpoolen består idag av 2 fordon och skall utökas inledningsvis med 7 fordon som
omplaceras från samhällsbyggnadsförvaltningen i augusti. På detta vis kommer med
all sannolikhet antalet fordon i regionen att kunna minskas.
Avseende ansvar för befintliga leasingkontrakt för fordon har regionstyrelseförvaltningens (tidigare serviceförvaltningen) detta sedan 2013.
En bilpool upprättades 2014 på Visborg och i den ingår idag 2 fordon. Ytterligare
7 st kommer att överföras fr o m augusti från samhällsbyggnadsförvaltningen. Idag är
96 medarbetare anslutna som användare av bilpoolen.
Dialog med (samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen) om övertag av
fordon till bilpoolen pågår. På detta sätt kommer vi med stor sannolikhet att kunna
reducera antalet leasingfordon totalt inom regionen. Medarbetare som idag har
”egna” fordon kommer då att bli hänvisade till bilpoolen då fordon krävs för
tjänsteresor.
Regionstyrelseförvaltningen anser att dagens system med frivillighet till anslutning till
bilpoolen fungerar väl, men att genom ytterligare marknadsföring kan fler medarbetare bli uppmärksammade på bilpoolens förekomst och förtjänster.
En obligatorisk anslutning skulle inte öka användningen av bilpoolen då förvaltningarna måste ha kvar egna fordon där verksamheten så kräver. Däremot en överföring av fordon från förvaltningarna enligt ovan kommer att öka användningen av
bilpoolen.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-06-15

RS § 172 forts
RS 2016/134

Regionstyrelseförvaltningen administrerar sedan 2013 samtliga leasingkontrakt på
regionens leasingfordon.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås.
Arbetsutskottet föreslår att motionen ska anses besvarad.
Beslutsunderlag

Motion. 2017-02-22
Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-25

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag om att motionen ska
anses besvarad och finner att det bifalls.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Visby 2016-02-22

Motion:
Till:

Gör bilpoolen obligatorisk för alla förvaltningar

Regionfullmäktige Gotland

Region Gotland har byggt upp en bilpool som nyttjas sparsamt av andra förvaltningar.
Många förvaltningar har dock egna fordonsflottor / leasingbilar. Den ambition som
politiken hade med att inrätta bilpoolen var av ekonomisk art. Uppenbarligen har detta
inte nått ut i organisationen.

Därför yrkar vi:
Att man skyndsamt undersöker hur regionens bilpool som drivs av serviceförvaltningen
blir obligatorisk för samtliga förvaltningar att ansluta sig till
Att man skyndsamt undersöker hur serviceförvaltningen kan få till uppgift att förvalta
befintliga leasingkontrakt i regionen.

Inger Harlevi (M)

Anna Hrdlicka (M)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/134
25 april 2017

Ronny Larsson

Regionstyrelsen

Motion. Bilpool obligatorisk för samtliga förvaltningar
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås.

Sammanfattning

Det finns sedan 2014 en bilpool på Wisborg och som är frivillig för medarbetarna på
de olika förvaltningarna att ansluta sig till. 96 personer är anslutna.
Bilpoolen består idag av 2 fordon och skall utökas inledningsvis med 7 fordon som
omplaceras från Samhällsbyggnadsförvaltningen i augusti. På detta vis kommer med
all sannolikhet antalet fordon i regionen att kunna minskas.
Avseende ansvar för befintliga leasingkontrakt för fordon har regionstyrelseförvaltningens (tidigare serviceförvaltningen) detta sedan 2013.
Ärendebeskrivning

Moderaterna har i en motion till Regionfullmäktige föreslagit att göra bilpoolen
obligatorisk för förvaltningarna i Region Gotland och att det skyndsamt undersöks
om det går att göra detta.
Även anser motionärerna att det skyndsamt undersöks om serviceförvaltningen (idag
regionstyrelseförvaltningen) kan få till uppgift att förvalta befintliga leasingkontrakt.
Bedömning

En bilpool upprättades 2014 på Visborg och i den ingår idag 2 fordon. Ytterligare 7
st kommer att överföras fr o m augusti från samhällsbyggnadsförvaltningen. Idag är
96 medarbetare anslutna som användare av bilpoolen.
Dialog med (samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen) om övertag av
fordon till bilpoolen pågår. På detta sätt kommer vi med stor sannolikhet att kunna
reducera antalet leasingfordon totalt inom regionen. Medarbetare som idag har
”egna” fordon kommer då att bli hänvisade till bilpoolen då fordon krävs för
tjänsteresor.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/134

Regionstyrelseförvaltningen anser att dagens system med frivillighet till anslutning till
bilpoolen fungerar väl, men att genom ytterligare marknadsföring kan fler
medarbetare bli uppmärksammade på bilpoolens förekomst och förtjänster.
En obligatorisk anslutning skulle inte öka användningen av bilpoolen då förvaltningarna måste ha kvar egna fordon där verksamheten så kräver. Däremot en
överföring av fordon från förvaltningarna enligt ovan kommer att öka användningen
av bilpoolen.
Regionstyrelseförvaltningen administrerar sedan 2013 samtliga leasingkontrakt på
regionens leasingfordon.

Beslutsunderlag

RS 2016/134. Motion. Bilpool obligatorisk för samtliga förvaltningar

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 20

Brister i styrning och ledning av
sjukvården. Motion av Eva Nypelius (C),

Simon Härenstam (M) och Johan
Thomasson (L)
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-08-31, § 204
• Motion 2016-06-20
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-06-26
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-03-22, § 351

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-08-31

RS § 204

Motion. Brister i styrning och ledning av
sjukvården

RS 2016/437
AU § 228

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige


Motionen avslås i den del som avser särskild styrelse för sjukhuset, i övrigt anses
den besvarad.

Reservation
Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M),
Stefaan Wramner (M), Lena Celion (M) och Johan Thomasson (L) reserverar sig mot
beslutet.

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 hälso- och sjukvårdsförvaltningen
(HSF) och socialförvaltningen (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.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-08-31

RS § 204 forts
RS 2016/437

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.
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.
Beslutsunderlag

Motion. 2016-06-20
Regionstyrelseförvaltningen 2017-06-26
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Eva Nypelius (C) yrkar på bifall för motionen. Johan Thomasson (L) och Anna
Hrdlicka (M) instämmer i yrkandet.
Stefaan De Maecker (MP) yrkar på bifall för arbetsutskottets förslag. Saga Carlgren
(V) och Filip Reinhag (S) instämmer i yrkandet.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Stefaan De Maeckers
yrkande vunnit bifall. Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för Stefaan De
Maeckers yrkande och nej-röst för Eva Nypelius yrkande. Omröstningsresultatet ger
8 ja-röster: Lena Enequist (S), Leif Dahlby (S), Tommy Gardell (S), Maria Björkman
(S), Stefaan De Maecker (MP), Isabel Enström (MP), Saga Carlgren (V) och Filip
Reinhag (S); och 7 nej-röster: Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius
(C), Anna Hrdlicka (M), Stefan Wramner (M), Lena Celion (M) och Johan
Thomasson (L). Regionstyrelsen bifaller alltså arbetsutskottets förslag till beslut.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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)

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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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/437

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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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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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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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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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 21

Lös dagens problem i sjukvården på ön.

Motion av Johan Thomasson (L) m.fl.
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-08-31, § 205
• Motion 2016-06-20
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-06-26
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-03-22 § 352

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-08-31

RS § 205

Motion. Lös dagens problem i sjukvården på ön

RS 2016/441
AU § 229

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige


Motionen anses vara besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
2017 03-22, § 352.

Reservation
Johan Thomasson (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

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 med yttrandet.
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.
Arbetsutskottet föreslår att motionen anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande (§ 352).
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-08-31

RS § 205 forts
RS 2016/441
Beslutsunderlag

Motion 2016-06-20
Regionstyrelseförvaltningen 2017-06-26
Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag. Saga Carlgren (V) och
Stefaan De Maecker (MP) instämmer i yrkandet. Johan Thomasson (L) yrkar att
motionen bifalls. Ordförande ställer proposition på eget yrkande och Johan
Thomassons yrkande och finner att arbetsutskottets förslag vunnit bifall.
Ärendet föredras av Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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

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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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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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
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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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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 22

Fler externa utförare inom vård och
omsorg. Motion av Eva Nypelius (C),

Simon Härenstam (M) och Johan
Thomasson (L)
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-08-31, § 208
• Motion 2016-06-20
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-26
• Socialnämnden 2017-06-14, § 76
Bilaga
−

Socialnämnden 2017-06-14, § 75, Verksamhet möjlig att upphandla

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-08-31

RS § 208

Motion. Fler externa utförare inom vård och
omsorg

RS 2016/425
AU § 232

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige


Motionen anses besvarad med socialnämndens redogörelse och
regionstyrelseförvaltningens kompletterande information.

Reservation
Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M),
Stefan Wramner (M), Patrik Thored (M) och Johan Thomasson (L) reserverar sig
mot beslutet.

Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M) och Johan Thomasson (L) har i motion
föreslagit att socialnämnden ges i uppdrag att pröva upphandling av verksamheter i
större omfattning än idag och då inleda 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 2017-06-14, § 75 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.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att socialnämnden initierat den fråga som
borgerlig samverkan lyfter i motionen. Därmed kan motionen anses besvarad med
den lämnade informationen.
Arbetsutskottet föreslår att motionen anses besvarad med socialnämndens redogörelse och regionstyrelseförvaltningens kompletterande information.
Beslutsunderlag

Motion 2016-06-15
Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-26
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Eva Nypelius (C) yrkar på bifall för motionen. Anna Hrdlicka (M) och Johan
Thomasson (L) instämmer i yrkandet.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-08-31

RS § 208 forts
RS 2016/425

Ordförande yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottets förslag
vunnit bifall. Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för arbetsutskottets
förslag och nej-röst för Eva Nypelius yrkande. Omröstningsresultatet ger 8 ja-röster:
Filip Reinhag (S), Leif Dahlby (S), Tommy Gardell (S), Maria Björkman (S), Brittis
Benzler (V), Stefaan De Maecker (MP), Isabel Enström (MP) och Meit Fohlin (S);
och 7 nej-röster: Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Bibbi Olsson (C), Anna
Hrdlicka (M), Stefan Wramner (M), Patrik Thored (M) och Johan
Thomasson (L). Regionstyrelsen bifaller alltså arbetsutskottets förslag till beslut.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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 I 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

Eva Nypelius (C)

Simon Härenstam (M)

Johan Thomasson (L)

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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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.

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

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

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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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 23

Ekonomisk stödverksamhet med
helhetssyn på försörjningsstöd och
arbetsmarknadspolitiska insatser. Motion

av Mats Hedström och Margareta
Benneck (M)
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-08-31, § 206
• Motion 2016-12-19
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-04
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2017-06-14, § 65
• Socialnämnden 2017-06-14, § 87

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-08-31

RS § 206

Motion. Ekonomisk stödverksamhet med
helhetssyn på försörjningsstöd och arbetsmarknadspolitiska insatser

RS 2016/841
AU § 230

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige

Motionen bifalls.
 Socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att
utveckla samverkan och arbetssätt i syfte att fler gotlänningar når egen försörjning.


Mats Hedström (M) och Margareta Benneck (M) har i motion yrkat att regionstyrelsen ska utreda hur administrationen mellan socialförvaltningen och utbildningsoch 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.
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 annat än att regionstyrelsen förslår fullmäktige att
bifalla 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 2016-12-19
Socialnämnden 2017-06-14 § 87
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2017-06-14, § 65
Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-04

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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)

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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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/841

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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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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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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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 200610-30 § 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.
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SON 2017/124

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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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 24

Inför förskolebuss på Gotland. Motion av

Stefan Nypelius (C)
Innehåll

• Regionstyrelsen 2017-08-31, § 207
• Motion 2017-02-27
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-06-28
• Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-19, § 45

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-08-31

RS § 207

Motion. Inför förskolebuss på Gotland

RS 2017/211
AU § 231

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige


Motionen bifalls.

Stefan Nypelius (C) och Eva Gustafsson (C) 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.
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.
Arbetsutskottet beslutade föreslå att motionen bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2017-02-27
Regionstyrelseförvaltningen 2017-06-28

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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

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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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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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 25

Årsredovisningar och revisionsberättelser
för bolagen 2016; anmälan
Innehåll
Årsredovisningar och revisionsberättelser som ej anmäldes på
regionfullmäktige 19 juni:
•

Inspiration Gotland AB*

•

Gotland Grönt Centrum*

•

Gotlands Elnät AB*

Ordförande föreslår att årsredovisningarna anmäls och läggs till
handlingarna

Årsredovisningar och revisionsberättelser som anmäldes vid
regionfullmäktige den 19 juni
• AB Gotlandshem*
• Stiftelsen Gotlandsmusiken*
• Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB*
• Wisby Strand Event & Congress Gotland AB*
* Årsredovisningar med revisionsberättelser och stämmoprotokoll
finns att läsa på Region Gotlands hemsida för fullmäktige.
Kan även fås som kopierade exemplar genom fullmäktiges kansli.
Kontakta Lars Frank tel. 0498-26 93 35 eller via
e-post lars.frank@gotland.se

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 26

Avsägelser i regionfullmäktige
Innehåll
a) Anita Klingvalls (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i
Regionfullmäktige

Från: Anita Klingvall [mailto:ledamot.klingvall@gmail.com]
Skickat: den 4 september 2017 10:28
Till: Per Lundin <per.lundin@gotland.se>
Kopia: leif.dahlby@socialdemokraterna.se
Ämne: Ersättare RF
Hej Per!
Jag avsäger mig platsen som ersättare i regionfullmäktige. Mitt fokus framöver kommer endast ligga
på mina uppdrag i MHN samt i styrelsen för AB Gotlandshem.
Tack och på återhörande!
Vänliga hälsningar
Anita Klingvall
Socialdemokraterna
Ledamot och vice ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ordinarie ledamot i styrelsen för
Gotlandshem AB Telefon 0700 83 27 49 E-post ledamot.klingvall@gmail.com

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 27

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Ny ledamot i socialnämnden 2017-09-25 – 2018-12-31 (efter Jonas
Nicklasson, C)
(C) Johan Malmros, Väskinde Skäggs 422, 622 75 Visby (bordlagt från
förgående möte)

b) Val av ledamot i byggnadsnämnden efter Meit Fohlin (S) (bordlagt från
förgående möte)
c) Ny ledamot tillika ordförande i pensionärsrådet 2017-09-25 – 2018-12-31
(efter Björn Jansson, S)
(S) Håkan Ericsson, Myrstigen 44, 621 50 Visby (bordlagt från förgående
möte)

d) Val av ersättare som ombud till årsstämma med Science park Gotland
efter Sixten Anna Johansson (V) (bordlagt från förgående möte)
e) Val av ny ersättare i regionstyrelsen efter Filip Reinhag (S) (bordlagt från
förgående möte)
f) Val av ledamot i Föreningen Gotlands fornvänner efter Meit Fohlin (S)
(bordlagt från förgående möte)
g) Heidi Plisch (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
h) Birgitta Wallners (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i
socialnämnden
i) Gunilla Öbergs (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i
socialnämnden
j) Maria Björkmans (S) avsägelse från uppdraget som ledamot, tillika
ordförande, i socialnämnden

k) Maria Björkmans (S) avsägelse från uppdraget som ledamot, tillika
ordförande, i Tryggare Gotland
l) Meit Fohlins (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i styrelsen för
Gotlands musikstiftelse (Gotlandsmusiken)
m) Meit Fohlins (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i Länsteatern
Gotland
n) Meit Fohlins (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i Visby
internationella tonsättarcentrum
o) Håkan Erikssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 VISBY
Telefon 0498-26 90 00
Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland

Från: Birgitta Wallner [mailto:birgitta.h.wallner@gmail.com]
Skickat: den 21 augusti 2017 11:16
Till: Lars Frank <lars.frank@gotland.se>
Ämne: Avsägelse av politiskt uppdrag

Till Regionfullmäktige!
Jag vill avsäga mig mitt uppdrag som ersättare för Liberalerna i Socialnämnden.
Jag hoppas att
beslutet kan tas i fullmäktige i september.
Med vänlig hälsning!
Birgitta Wallner
440418-3206
Strandvägen 10 A
621 55 Visby
Tel: 0498 400178
mobil: 0720 368611
email: birgitta.h.wallner@gmail.com

Från: gunilla.oberg@telia.com [mailto:gunilla.oberg@telia.com]
Skickat: den 31 augusti 2017 23:00
Till: Lars Frank <lars.frank@gotland.se>
Ämne:
Härmed får jag tyvärr meddela att jag måste sluta som ersättare i socialnämnden p.g.a. förändrade
arbetsförhållanden och personliga skäl Gunilla Öberg Östra Hansegata 32F
62145 Visby

Från: Maria Björkman
Skickat: den 4 september 2017 09:03
Till: Lars Frank <lars.frank@gotland.se>
Ämne: Begäran om entledigande

Till Regionfullmäktige, Region Gotland
Härmed begär jag från och med 2017-10-01 entledigande från mina uppdrag som ordförande i
Socialnämnden, ledamot i Regionstyrelsen samt ordförande i Tryggare Gotland.
Maria Björkman
Region Gotland
Ordförande Socialnämnden
Ledamot Regionstyrelsen
maria.bjorkman@gotland.se
0498-26 34 11

Från: Håkan Ericsson
Skickat: den 12 september 2017 10:41
Till: Lars Frank <lars.frank@gotland.se>
Kopia: Bo Björkman <bo.bjorkman@gotland.se>
Ämne: Avsägelse

Jag vill härmed avsäga mig uppdraget som vice ordförande i Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
Håkan Ericsson (S)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 28

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
• Björn Berglunds medborgarförslag om adressändring av fastigheter med mera på
landsbygden. (inkom 2017-06-20) RS 2017/571
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till byggnadsnämnden.
• Leifi Jacobssons medborgarförslag om att ändra namn frånbrukare till vårdtagare
inom hälso- och sjukvården på Gotland (inkom 2017-06-26) RS 2017/588
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden.
• Helena Nordbergs medborgarförslag om att uppgradera rastplatsen vid
Sjuströmmar i Slite med toalett, rinnande vatten och sopsorteringsstation
(inkom 2017-07-21) RS 2017/686
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Cenita Hellgrens medborgarförslag om att en seriös aktör ska ges möjlighet att
driva Romabadet (inkom 2017-07-27) RS 2017/697
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Irene Magnussons medborgarförslag om att sälja Romabadet
(inkom 2017-07-31) RS 2017/700
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Ivan Armans medborgarförslag om att flytta alla regionens sparade medel till
Ekobanken och/eller JAK banken (inkom 2017-08-01) RS 2017/702
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Irene Magnussons medborgarförslag om att bevilja köp av tjänster till
Romabadet så att det kan öppnas igen (inkom 2017-08-03) RS 2017/706
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

• Bernt Herlitzs medborgarförslag om sänkta hyror under Almedalsveckan
(inkom 2017-08-10) RS 2017/719
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Bernt Herlitzs medborgarförslag om sänkt kommunalskatt för att uppnå 65 000
invånare på Gotland (inkom 2017-08-10) RS 2017/720
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Bernt Herlitzs medborgarförslag om extra pontoner i Visbys inre hamn under
sommaren (inkom 2017-08-10) RS 2017/721
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Bernt Herlitzs medborgarförslag om att parkeringsautomaterna inte ska skriva
ut två kvittolappar (inkom 2017-08-10) RS 2017/722
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Bernt Herlitzs medborgarförslag om att separera följebrevet från
medborgarförslaget vid utskrift av blanketten för medborgarförslaget
(inkom 2017-08-10) RS 2017/723
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Irene Magnussons medborgarförslag om att bevilja köp av Romabadet
(inkom 2017-08-16) RS 2017/738
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Irene Magnussons medborgarförslag om att Romabadets framtid ska beslutas av
regionfullmäktige (inkom 2017-08-22) RS 2017/754
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Irene Magnussons medborgarförslag om att regionfullmäktiges ska besluta om
Romabadets framtid och inte kultur- och fritidsnämnden (inkom 2017-08-25)
RS 2017/763

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Irene Magnussons medborgarförslag om att låta alla som fyllt 70 år åka buss
gratis (inkom 2017-08-29) RS 2017/767
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Irene Magnussons medborgarförslag om att försäljning av Romabadet ska
beslutas av regionfullmäktige (inkom 2017-08-29) RS 2017/768
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

• Irene Magnussons medborgarförslag om försäljning av Romabadet
(inkom 2017-08-29) RS 2017/768
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Tommy Marquarts medborgarförslag om att inrätta en whistleblower funktion
för anställda inom Region Gotland (inkom 2017-09-07) RS 2017/801
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
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Förslaget

REGION GOTLAND

Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

Andra Brukare till Vårdtagare inom Hälso och
Sjukvården på Gotland

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

Brukare är ett väldigt fult utryck som betyder User på
Engelska och det betyder väldigt mycket som är
negativt för en vårdtagare inom Hälso och
Sjukvården, det är väldigt respektlöst och
nedvärderande för en medborgare som bor i Region
Gotland
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning j

2017-06-23
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Leifi Jacobsson
Adress
Västgötagatan 10
Postadress
62149 Visby
E-postadress
Leifi.iacobsson@gmail.com
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till intemetpublicering
Jag samtycker inte till intemetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
Hej. Jag vill att ni tar till er folkets entusiasm och vilja att behålla Romabadet. Själv hade jag
helst sett att det drivs vidare i kommunal regi eftersom jag är mycket motvillig till all privatiering. Men eftersom ni mycket tydligt har påpekat att detta är omöjligt så skulle jag vilja ge
följande förslag. Ge en seriös_aktör med goda möjligheter,G_£IUAJörut,sättningar att driva
Romabadet genom att sälja hela byggnaden, vänligen ta till er alla de medborgarförslag som
rör Romabadet och gör en ordentlig ej vinklad analys av situationen, nu och på längre sikt.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
Roma är ett samhälle som är i expansion. Inom kort kommer det att byggas kommunalt VAnät i kyrkbyn, vilket kommer att möjliggöra för många att äntligen stycka av tomtmark, med
många nyinflyttade till följd. Roma ligger väldigt nära Visby, med god kollektivtrafiktäthet.
Koma har alltid varit en central plats pä on. Roma kungsgård med omnejd har fantastiska
rekreationsytor, med vackra promenadstråk som länkar samman med samhället och kyrkbyn
l Roma behöver man inte brottas med problem som att parkeringarna inte räcker till pga av
en snäv detaljplan. Romaskolan har enligt vad jag förstått tidigare fått dispans för en undermålig gympasal genom att man erbjudit bad istället. Hur löser ni det? Till vilken kostnad?
Della di ylltjihyaits ull ciiyuineiil lill all, sälja civ byyynadeM, lur den kummtM all kusla tM
(dvs oss) en ryslig massa pengar även om ni lägger ner Romabadet för gott. Till sist vill
jag att ni verkligen lyssnar på oss och väger våra synpunkter som guld. För det är vi värda.
, />. ,

r ut /

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

2017/07/25
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Namnförtydl igande'

Cenita Hellgren

7

Adress

Roma Karby 519
Postadress

62254 Romakloster
E-postadress

cenitahellgren@gmail.com
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

GOTLANDS
KOMMUN

Änr

2017-07-31
REGION GOTLAND

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

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

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

Gotlands kommun - blankett för medborgarförslag 2004-06-17

Sidan 1 av 2

Region

MEDBORGARFÖRSLAG
Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -08- O 1
REGION GOTLAND

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

Besluta att flytta alla regionens sparade medel
konton i Ekobanken och/eller JAK banken.

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

Regionen har högt ställda mål om hållbarhet och
mänskliga rättigheter. Ett självklart sätt att arbeta
mot målen är att flytta regionens pengar till banker
som har samma mål. Oberoende undersökningar
finansierade av Sida (fairfinanceguide.se) visar
tydligt att Ekobanken och JAK banken är bästa
alternativen. Övriga banker motverkar målen.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokfbrd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarforslag.
Namnteckning

Datum

2017-07-31

. . •
\/~CA/^\.

A
/y*~tl-'Zi^£_

Namnförtydligande

Ivan Arman

Adress

Oskarsvägen 7
624 49 Slite

Postadress

E-postadress

ivan@glokalit.se
Region Gotland - blankett för medborgarforslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

MEDBORGARFÖRSLAG
Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -08- 1 O
REGION GOTLAND

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

ATT

T7U.

SAMC
UT

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

DÉA/A/A

A77

Al/

A)

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

(x]

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

——

NamnfSrtydligande
Adress

C2_

Postadress
E-postadress

fi

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

Sidan 1 av 2

MEDBORGARFORS
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -08- 1 Q
_REGIONGOTLAND

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

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

S /g.

ATT

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

ar

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

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -08- 1O
REGION GOTLAND

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

V-X7-

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

C.

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

Namnteckning

ÖC
Namnförtydligande

Adress

(SL

Postadress

E-postadress

hl <a
Region Gotland - blankett för medborgarforslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -08- t Q
.REGIONGOTLAND

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

U7

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

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

fx]
i l

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

Datum

Namnförtydligande
Adress
Postadress

fö
K-postadress

WnJ

^ok<

Region Gotland - blankett för medborgarforslag 2011-03-01
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2017 -08- 1 O
REGION GOTLAND

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

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

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

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

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

Adress

E-postadress
~

—

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2017 -08-

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

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

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

"~*~

E-postadress

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

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2017 -08- 2 9
REGION GOTLAND

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

'// ///// É

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

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

fx]
fl

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

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress
Postadress

2

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -08- 2 9
REGION GOTLAND

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

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

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

[X]
j ]

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

Datum

Namnförtydligande
Adress
Postadress
E-postadress

/re/?e,
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Region Gotland - blankett för medborgarförslag 201 1-03-01

Sidan 1 av 2

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2017-09-07
JJEGIONGOTLAND

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

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

$<\

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

Postadress
E-postadress

ma

Region Gotland - blankett för medborgarforslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

ReglOn

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -09- O 7

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

Förslag att inrätta en Whistleblower-funktion för
anställda inom Region Gotland helst en extrent
finktion, idag har många kommuner denna funktion.
skall gälla för anställda inom RG och dess bolag.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan foreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Inställningen borde vara att anställda inom Region
Gotland har möjlighet att kunna anmäla misstänkt
oegentligheter.Det är viktigt att anställa kan känna sig
säker och trygg att inte drabbas av någon form av
represallier vid anmälan om olika oegentligheter
som kan upptäckas. Därför är det viktigt att det finns
möjligheter till ett system som kan hantera detta.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samrycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

f*1
l l

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

Namnteckning

/,

.

'To—
-y U-t^-^,^
2017-09-06 Namnfbrtydligande^
(^
Tommy Marquart
Adress
Höqklintsvägen 22
Postadress
62261 Visby
E-postadress
tommy.marquart@axelsro.com
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Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011 -03-01

Sidan 1 av 2

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

Allmän information
Den som är folkbokförd på Gotland, får sedan halvårsskiftet 2004, väcka förslag i
fullmäktige, s.k. medborgarförslag. Detta gäller såväl barn och ungdomar som personer
med utländsk bakgrund som inte har kommunal rösträtt. Denna förslagsrätt tillkommer
endast folkbokförda, inte föreningar, företag eller liknande. Begreppet medborgarförslag
används för att skilja förslaget från de motioner som lämnas av fullmäktiges ledamöter.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges
befogenhetsområde. "Fullmäktige beslutar i frågor av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt för kommunen", t.ex. val av ledamöter i nämnder och ansvarsfrihet för dem,
budget, skatt, mål och riktlinjer samt taxor.
Medborgarförslag som rör myndighetsutövning och enskilda personer behandlas inte av
fullmäktige. Fullmäktige beslutar inte heller i nämndernas löpande förvaltningsfrågor t.ex.
gatubelysning, parkeringsfrågor, hastighetsbegränsningar, renhållning, äldrevård o.s.v. Om
ett sådant medborgarförslag ställs kan det av regionfullmäktige överlämnas till
regionstyrelsen eller berörd nämnd att självständigt fatta beslut om.
Endast ett förslag kan lämnas per medborgarförslag. Önskar du lämna flera förslag, skall
ny blankett användas.
För att styrka att förslagsställaren är folkbokford på Gotland ska medborgarförslaget vara
skriftligt, egenhändigt undertecknat av en eller flera personer, ha namnförtydligande och
adress. Förslaget ska skrivas på den särskilda blankett som finns på Region Gotlands
hemsida. Denna finns även att hämta i receptionen på Rådhuset, Visborgsallén 19 i Visby,
att beställas per tel. 26 96 40 eller 26 93 18. Blanketten kan sedan lämnas på samma ställe,
eller vid ett av regionfullmäktiges sammanträden. Blanketten på Region Gotlands hemsida
kan fyllas i elektroniskt, men måste skrivas ut, undertecknas och lämnas in. Postadressen
är: Regionfullmäktige, Region Gotland, 621 81 Visby.
Vad händer med medborgarförslaget
När förslaget kommer in till regionfullmäktige blir det en allmän handling och diarieförs.
Förslaget bereds av regionfullmäktiges presidium som på nästkommande sammanträde
föreslår regionfullmäktige om de ska behandla ärendet själva eller om detta ska överlämnas
till regionstyrelse eller berörd nämnd. Vid överlämnandet ansvarar berörd nämnd och fattar
eget beslut.
Förslagsställaren kommer att underrättas om när medborgarförslaget kommer att tas upp
för beslut. Förslagsställaren har inte någon yttranderätt i regionfullmäktige, regionstyrelsen
eller i någon av Region Gotlands nämnder.
Inkomna medborgarförslag bör beredas inom ett år och samma regler gäller som för
motioner. Två gånger per år redovisas i regionfullmäktige de förslag som inte blivit
avslutade.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 29

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

Innehåll
•

Dan Persson och Lars Lundströms medborgarförslag om att Region Gotland och dess
egna företag bör struktureras som platt organisation. RS 2015/632

• Regionstyrelsen 2017-06-15, § 173
• Medborgarförslag (inkom 2015-10-14)
•

•

•

Liselotte Nygrens medborgarförslag om att avskaffa LOV (Lag om valfrihet) hos
trygghetspatrullerna. RS 2017/165
• Socialnämnden 2017-06-14, § 88
• Medborgarförslag (inkom 2017-02-16)
Liselotte Nygrens medborgarförslag om att avskaffa socialtjänstens resursteam helt
eller delvis. RS 2017/166
• Socialnämnden 2017-06-14, § 90
• Medborgarförslag (inkom 2017-02-16)
Agneta Uddins medborgarförslag om att säga upp eller göra förändringar av LOV
(Lag om valfrihet). RS 2017/190
•
•

Socialnämnden 2017-06-14, § 89
Medborgarförslag (inkom 2017-02-24)

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-06-15

RS § 173

Medborgarförslag. Regionens företag bör
struktureras som en platt organisation så att
personalens kompetens tas till vara i ledningen
av verksamheten

RS 2015/632
AU § 201

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
x

Medborgarförslaget anses besvarat i och med regionstyrelseförvaltningens
redogörelse angående organisationsstruktur.

I ett medborgarförslag har Dan Persson och Lars Lundström föreslagit att ”Regionen
med dess egna företag bör struktureras som platt organisation så att personalens
kompetens tas till vara i ledningen av verksamheten.” med motivering att ”Regionens
arbete hämmas idag av ineffektiv toppstyrning. Utan chefer blir organisationer
billigare och effektivare. Personalen som vet vad verksamheten i praktiken går ut på,
kan själva ta ansvar och inom sig demokratiskt fördela nödvändiga uppgifter. Detta
ger motiverade och kreativa medarbetare.”
Regionstyrelseförvaltningen anför i sin tjänsteskrivelse att inom Region Gotland har
man inom sitt chefsuppdrag ansvar för verksamhet- personal och ekonomi inklusive
det som följer av lagar och kollektivavtal. I chefernas uppdrag ingår att skapa förutsättningar för medarbetare att själva kunna ta ansvar för att utveckla verksamheten
mot de mål som finns uppställda. Bli sedd, bekräftad, få vara delaktig, kunna påverka
sitt uppdrag samt att ens kompetens tas till vara, är en förutsättning för att få
engagerade medarbetare och att nå uppsatta mål. Det är en av chefens viktigaste
uppgifter att få till. En bra arbetsmiljö där det finns ett coachande ledarskap är en
förutsättning för ett hållbart medarbetarengagemang.
I verksamheter med stora personalgrupper ser vi idag en koppling till höga sjuktal.
För att få till en hållbar arbetsmiljö där medarbetare är friska och engagerade behöver
vi snarare minska chefsuppdragens omfattning istället för att platta organisationen
med färre chefer. Ett nära ledarskap kan göra stor skillnad både i engagemang,
effektivitet och i kostnader.
Den organisationsstruktur som finns har fastställts av respektive nämnd utifrån
ekonomi och verksamhetsmässiga förutsättningar. Översyn av organisationsstrukturen pågår ständigt. Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att en
inriktning mot hållbara chefsuppdrag (fler chefer med mindre personalgrupper)är att
föredra istället för att skapa plattare organisation med större omfång på chefsuppdragen.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-06-15

RS § 173 forts
RS 2015/632

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget anses besvarat i och med
regionstyrelseförvaltningens redogörelse angående organisationsstruktur.
Arbetsutskottets förslag till beslut i enlighet med regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag. 2015-10-14
Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-09
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

REGIGM GOTLAND

2015 -10- 1 4

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

Regionen med dess egna företag bör struktureras
som platt organisation så att personalens
kompetens tas till vara i ledningen av verksamheten.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Regionens arbete hämmas idag av ineffektiv
toppstyrning. Utan chefer blir organisationer billigare
och effektivare. Personalen som vet vad
verksamheten i praktiken går ut på. kan själva ta
ansvar och inom sig demokratiskt fördela
nödvändiga uppgifter. Detta ger motiverade och
kreativa medarbetare.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Namnfbrtydligande

Dan Persson Lars Lundström
O.Tullgränd 1a Västergarn Snauvalds 909
62 156 Visby
62230 Tofta k/- JlllFZ-t
dan.persson5@telia.com bildochbokstavOgm

Ad/ess

Postadress

E-postadress

>?

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2015/632
9 maj 2017

Lotta Israelsson

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Regionens företag bör struktureras som en
platt organisation så att personalens kompetens tas till vara i
ledningen av verksamheten
Förslag till beslut

Medborgarförslaget anses besvarat i och med regionstyrelseförvaltningens
redogörelse angående organisationsstruktur.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag har Dan Persson och Lars Lundström föreslagit att
”Regionen med dess egna företag bör struktureras som platt organisation så att personalens
kompetens tas till vara i ledningen av verksamheten.” med motivering att ”Regionens arbete
hämmas idag av ineffektiv toppstyrning. Utan chefer blir organisationer billigare och effektivare.
Personalen som vet vad verksamheten i praktiken går ut på, kan själva ta ansvar och inom sig
demokratiskt fördela nödvändiga uppgifter. Detta ger motiverade och kreativa medarbetare.”
Inom Region Gotland har man inom sitt chefsuppdrag ansvar för verksamhetpersonal och ekonomi inklusive det som följer av lagar och kollektivavtal. I chefernas
uppdrag ingår att skapa förutsättningar för medarbetare att själva kunna ta ansvar för
att utveckla verksamheten mot de mål som finns uppställda. Bli sedd, bekräftad, få
vara delaktig, kunna påverka sitt uppdrag samt att ens kompetens tas till vara, är en
förutsättning för att få engagerade medarbetare och att nå uppsatta mål. Det är en av
chefens viktigaste uppgifter att få till. En bra arbetsmiljö där det finns ett coachande
ledarskap är en förutsättning för ett hållbart medarbetarengagemang.
I verksamheter med stora personalgrupper ser vi idag en koppling till höga sjuktal.
För att få till en hållbar arbetsmiljö där medarbetare är friska och engagerade behöver
vi snarare minska chefsuppdragens omfattning istället för att platta organisationen
med färre chefer. Ett nära ledarskap kan göra stor skillnad både i engagemang,
effektivitet och i kostnader.
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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 2015/632

Bedömning

Den organisationsstruktur som finns har fastställts av respektive nämnd utifrån
ekonomi och verksamhetsmässiga förutsättningar. Översyn av
organisationsstrukturen pågår ständigt. Regionstyrelseförvaltningen gör
bedömningen att en inriktning mot hållbara chefsuppdrag (fler chefer med mindre
personalgrupper)är att föredra istället för att skapa plattare organisation med större
omfång på chefsuppdragen.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

2 (2)

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-06-14

SON § 88

Medborgarförslag. Avskaffa lagen om valfrihet
(LOV) i trygghetspatrullen hemtjänst natt/dag

SON 2017/108
SON/AU § 45

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att avskaffa lagen om valfrihet
(LOV), inom trygghetspatrullen hemtjänst natt/dag. Förslagsställaren anser att LOV
påverkar medarbetarnas arbetstider.
Lagen om valfrihetssystem (2008:962), LOV, är ett alternativ till att driva verksamhet
i egen regi eller upphandla verksamhet enligt Lagen om offentlig upphandling
(LOU). LOV syftar till att göra reglerna tydligare och underlätta för kommuner och
landsting som vill öka valfriheten inom sina verksamheter. Sedan 2010 har det varit
möjligt för socialnämnden att erbjuda valfrihet enligt LOV inom hemtjänst och
daglig verksamhet, Kf § 3 (KS 2009/443-83).
Bedömning

Införandet av LOV har inte i sig påverkat tiderna för hemtjänst på dagtid, kallat
”hemtjänst dag”.
I samband med att LOV infördes fastställde socialnämnden ”Uppdrag och kvalitetskrav”
för hemtjänsten. Där reglerades tiden för hemtjänst dag till klockan 07.00-22.00.
Arbetstiden för hemtjänst natt justerades först 2014, till klockan 22.00-07.00. Detta
för att möta arbetstiderna för hemtjänst dag. Arbetstidsfrågor är en arbetsgivarfråga
som hanteras med närmaste chef i samverkan via APT och den fackliga
organisationen. HR-chef kommer att lyfta frågan på förvaltningens centrala
samverkansgrupp.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag om att avskaffa LOV, lagen om valfrihet, i trygghetspatrullen,
hemtjänst natt/dag.
Tjänsteskrivelse daterad 5 april 2017.
Lagstiftning om LOV.
Socialstyrelsens brukarundersökning, Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016.
Ärendets behandling under mötet

Socialdirektör Marica Gardell presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Skickas till
Liselotte Nygren Trädgårdsgatan 351 621 54 Visby
Regionfullmäktige- RS registrator RS2017/165

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-06-14

Lena Andreasson, avdelningschef hemsjukvården
Roger Nilsson, HR-chef
Agneta Nyström, avdelningschef hemtjänsten
Therese Thomsson, avdelningschef myndighetsavdelningen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

MEDBORGARFÖRSLAG
Änr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -02- 1 6
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum
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Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011 -03-01

Sidan 1 av 2

Bort med "LOV" = Lagen om valfrihet.
Tryggheetspatrullarna (Hemtjänst natt) på Gotland "Tvingades" att ingå i ett
nytt avtal.
Där man ansåg att valfihet inom äldreomsorgen där brukarna fritt kunde välja
när dom ville ha hjälp att få gå och lägga sig på kvällen.
Hemjänsten hann inte eftersom fler och fler ville lägga sig senare på kvällen
och arbetstiden enl.schemat slutade 21.00. trygghetspatrullen fick då ta vid
och lägga fler och fler, vilket medförde att många inte kom i säng förrän sent
på natten. Man gjorde då om så att hemtjänsten jobbade till 22.00 för att få
fler i säng. Nattpatrullen fick då börja senare alltså då gick dom miste om 3045 min på varje arbetspass. För att få behålla sin anställnings i % var man
tvungen att arbeta 2 nätter till på 6 veckor. Tex om man hade 18 nätter fick
man i stället jobba 20 nätter på 6 veckor.
I längden sliter det fruktansvärt, fler blev tröttare, man upplever att det är
svårt att byta och jobba extra. Man fick mindre tid med familjen och fritiden.
Många valde att gå ur årsarbetstid för att slippa "jaga" timmar. Många orkar
inte, orftare sjuka, det har varit stor omsättning på personal, en del har valt
att byta arbetsplats till boenden där man jobbar färre nätter arbetstiden är ca
21.00-07.00 men har samma %. Sommarvikarier väljer bort
trygghetspatrullerna just på grund av att dom får jobba fler nätter.
Det sliter oerhört att också hela tiden få arbeta med vikarier även om dom är
bra och gör ett bra jobb. Men den huvudakliga ansvaret ligger på dom
ordinarie personalen..
Följden har också blivit att många av de boende valt att få nattpatrullen att
hjälpa dom i säng vilket medför att dom sista kommer inte i säng förrän runt
midnatt. - 01.00. För det finns inte tid. Larm går alltid före, av medicinska skäl
besluts att dom går i första hand att få sin hjälp. Man priorieterar alltid.
För att få personal att stanna kvar i vården måste man vara rädd om dom så
att dom håller och trivs. Att arbetsgruppen håller samman. Att man får
uppskattning, friskvård och möten där vi kan få tid att disskutera och komma
fram till bra lösningar. Att chefer bryr sig mer om personalen. Så är det inte
idag pga av att cheferna också får mer o mer personalgrupper att ta hand om.
OM man fick bort Lagen Om Valfrihet orkar personalen i trygghetspatrullerna
mer. Man kan då jobba extrapass, byta med varann mycket lättare. L O V finns
tydnligen bara i vår arbetsgrupp.
Hemtjänsten sliter också eftersom de jobbar till 22.00 och börjar 07.00 man
har kanske långt att köra, varva ner och försöka sova men där arbetar hjärnan
för fullt för man har jobbet med sig hem. Tankarna oroar om man hunnit med
allt man skulle, hur mår dom boende när dom stressar in och ut på sina
minuter som dom ska ha hos de boende. Osv. Nej bättre avtal, bättre
arbetsmiljö. Va rädd om oss / lise-lotte

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

SON 2017/108
5 april 2017

Mariann Godin Luthman

Socialnämnden

Svar på medborgarförslag om att avskaffa LOV(Lagen om
valfrihet) i trygghetspatrullen hemtjänst dag/natt.
Förslag till beslut

•

Socialnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Lagen om valfrihetssystem (2008:962), LOV, är ett alternativ till att driva verksamhet
i egen regi eller upphandla verksamhet enligt Lagen om offentlig upphandling. LOV
syftar till att göra reglerna tydligare och underlätta för kommuner och landsting som
vill öka valfriheten inom sina verksamheter.
Sedan 2010 har det varit möjligt för socialnämnden att erbjuda valfrihet enligt LOV
inom hemtjänst och daglig verksamhet, Kf § 3 (KS 2009/443-83).
För kommuner är införande av valfrihetssystem enligt LOV frivilligt, medan det är
obligatoriskt för landsting avseende primärvård.
Införandet av LOV har inte påverkat arbetstiderna, men i samband med införandet
fastställde socialnämnden även ”Uppdrag och kvalitetskrav” för hemtjänsten. Där
reglerades tiden för hemtjänst dag, vilket kom att påverka arbetstider för hemtjänst
natt.
Arbetstidsfrågor är en arbetsgivarfråga som hanteras med närmaste chef i samverkan
via APT och den fackliga organisationen.
Ärendebeskrivning

I februari 2017 inkom ett medborgarförslag till Region Gotland där förslaget går ut
på att regionen bör avskaffa LOV, lagen om valfrihet, i trygghetspatrullen och
hemtjänst natt/dag, med motiveringen att det blivit sämre för nattpatrullen genom
att de får jobba 2 nätter till, på 6 veckor. Detta upplever man slitigt, man blir tröttare
och det är svårt att byta och jobba extra.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2017/108
Bedömning

När Region Gotland införde LOV inom området hemtjänst avsåg regionen att det
skulle öka valfriheten för den enskilde, samt att det skulle kunna bidra till förbättrad
kvalitet genom ökad konkurrens.
Införandet av LOV har inte i sig påverkat tiderna för hemtjänst dag.
I samband med att LOV infördes fastställde socialnämnden ”Uppdrag och
kvalitetskrav” för hemtjänsten. Där reglerades tiden för hemtjänst dag till klockan
7.00-22.00. Arbetstiden för hemtjänst natt justerade först 2014, till klockan 22.007.00. Detta för att möta arbetstiderna för hemtjänst dag.
Brukarperspektivet

LOV innebär att personer som beviljats hemtjänst har möjlighet att välja vilket
företag man vill ha hjälp ifrån och om man inte är nöjd kan man byta till ett annat
företag.
Enligt brukarundersökningen är 93 % sammantaget nöjd med hemtjänsten.
Brukare i de privata företagen är något mer nöjda, 95 %, jämfört med egen regi där
92 % är nöjda.
74 % upplevde att de fått välja utförare av hemtjänst.
Medarbetarperspektivet

I medborgarförslaget påtalar man att arbetstider och scheman har blivit sämre för
personalen efter att LOV införts. Dessa ändringar beror inte på LOV utan det
regleras i ”Uppdrag och kvalitetskrav” för hemtjänsten.
Arbetstidsfrågor är en arbetsgivarfråga som hanteras med närmaste chef i samverkan
via APT och den fackliga organisationen.
HR chef kommer att lyfta frågan på förvaltningens centrala samverkansgrupp.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag om att avskaffa LOV, lagen om valfrihet, i trygghetspatrullen,
hemtjänst natt/dag.
Tjänsteskrivelse daterad 5 april 2017.
Lagstiftning om LOV.
Socialstyrelsens brukarundersökning, Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016.
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Liselotte Nygren Trädgårdsgatan 351 621 54 Visby
Regionfullmäktige- RS registrator RS2017/165
Lena Andreasson, avdelningschef hemsjukvården
Roger Nilsson, HR-chef
Agneta Nyström, avdelningschef hemtjänsten
Therese Thomsson, avdelningschef myndighetsavdelningen
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Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-06-14

SON § 90

Medborgarförslag. Avskaffa resurs helt eller
delvis

SON 2017/109
SON/AU § 47

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att avskaffa resursteamet helt
eller delvis. Förslagsställaren anser inte att resursteamet fungerar tillfredställande på
ett antal punkter.
Resursteamet inom socialförvaltningen har i uppdrag att ansvara för rekrytering och
bemanning av omvårdnadspersonal till äldreomsorgen, omsorgen om personer med
funktionsnedsättning (OoF) samt enheten för psykiska funktionsnedsättningar och
vissa barn- och ungdomsboenden. Resursteamet är också behjälpligt vid
bemanningen av sjuksköterskor till vikariat vid korttidsfrånvaro.
Resursteamets service gentemot beställande enheter regleras i serviceavtal för
bemanning och serviceavtal för bemanning – sjuksköterskor. Servicen omfattar
bemanning vid kort- respektive långtidsvikariat, rekrytering till vakanta tjänster och
långtidsvikariat, övertagande av övertalig personal, möjliggöra intern rörlighet samt
att ge nyanställd personal adekvat och kvalitetssäkrad introduktion.
Syftet med resursteamet är att socialförvaltningen genom en väg in ska förenkla för
de personer som önskar arbeta inom socialförvaltningens omvårdnadsyrken samt att
på ett systematiskt sätt skapa förutsättning för arbetsgivaren att fullgöra sitt
personalansvar inom dessa yrken.
Bedömning

När socialförvaltningen utvecklade resursteamet avsåg förvaltningen att öka
effektiviteten i bemanningen och få bättre överblick över den visstidsanställda
personalen inom främst äldreomsorgen. Behov fanns att bl.a. få kontroll på de
visstidsanställningar som skulle konverteras till tillsvidareanställningar, öka
möjligheten att ställa om personalen vid förändringar i verksamheter och på så vis
trygga anställningar och behålla kompetens, möjliggöra för personalen att erhålla
önskad sysselsättningsgrad samt förenkla vägen in i förvaltningen för potentiella
medarbetare.
Införandet av resursteamet har skett under ett flertal år där resursteamets uppdrag
har utvecklats och fler verksamheter har börjat använda dess tjänster. En
förutsättning för att kunna upprätthålla tillräcklig flexibilitet har varit
årsarbetstidsavtalet.
Nu är resursteamet i ett nytt skede där tillgången på arbetskraft under den senare
tiden drastiskt minskat samtidigt som efterfrågan på resursteamets tjänster har ökat.
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-06-14

Med anledning av den nya situationen har styrgruppen för resursteamet tillsatt en
utredning med målet att utifrån resursteamets uppdrag belysa vad som fungerar och
vad som behöver utvecklas för att uppdraget ska fullgöras på ett bra sätt. Utifrån
resultatet av översynen kommer sedan styrgruppen att ta fram ett förslag på
åtgärdsplan för att resursteamets verksamhet ska kunna fortsätta att utvecklas i
önskvärd riktning, både ur ett medarbetarperspektiv och ur ett
verksamhetsperspektiv.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 maj 2017.
Medborgarförslag daterat 16 februari 2017.
Resursteamets uppdrag.
Resursteamets serviceavtal för bemanning.
Resursteamets serviceavtal för bemanning – sjuksköterskor.
Gällande årsarbetstidsavtal.
Ärendets behandling under mötet

Socialdirektör Marica Gardell presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Skickas till
Liselotte Nygren Trädgårdsgatan 351 621 54 Visby
Regionfullmäktige via RS registrator RS2017/166:1

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2017 -02- 1 6
REGION GOTLAND

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

.v-

SGYVI
Sv n peoortcxl . Doxr

V|

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

- n-

Namntecljning
Namnförtydligande

en
Adress
Postadress
E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Avvskaffa Resursen och årsarbetstid
I dag har Resursen avtal med regionen att skaffa fram personal året om till
många arbetsgrupper. Äldreomsorgen är den största men även Haima och
omsorgen. Det har nu blivit så stort att det inte fungerar så bra. Dom har svårt
att få fram personal som är kompetenta och utbildade vilket medför att
semestervikarier som dom finner lämpliga inte alltid är det.
Det är en stor brist på undersköterskor.
I Resursen finns det två grupper. Bemanning l och 2. det finns även
timvikarier. Sommartid får timvikarier välja i stort sett vart dom vill jobba och
tills vidareanställda blir utan jobb, dom får det som blir över om tex om nån
blir sjuk. Det här medför att dom går back uppemot 70 timmar över sommaren
som sen skall arbetas in på årsarbetstid på ett halvår. Den gruppen är hemma
utan jobb under semester tid när dom skriker efter folk. Allt för att spara
pengar tror vi men dom sparar inte en krona på det här.
Arbetsplatser gick oftast kort med personal medans resurs satt hemma utan
jobb. Det rimmer inte.
Mycket stressande. Personalen mår mycket dåligt och man förlorar pengar
under den tiden. Det här har tagits upp med facket och möte med
Regionstyrelen men ingen respons. Det fortsätter strots att dom skulle se över
rutinerna.
Många väljer nu att att begära intern rörlighet vilket betyder att man väljer
vart man vill jobba och kan då få ett vikariat där. Trots att själva jobbet i
resursen är jätteroligt så orkar man inte helt enkelt.
Arbetsplatserna får också många olika med eller utan utbildning som tär på

den ordinarie personalen. Att hela tiden får jobba med personal som kanske
aldrig varit där. Personal som inte kan språket.
Förslår att man går tillbaka till att varje arbetsplats skaffar sin egen vikarier.
Kanske att man kan gå halva vägen att Resursen har en del timvikarier som
täcker upp där det inte går att lösa med sin egen vikariepol.
Tanken med att ha Resurs och årsarbetstid var god och fungerade till en början
bra men nu gör det inte det längre pga av att det är svårt att få vikarier som
vill stanna. Vikarier väljer ställen där man inte jobbar lika många nätter som
man gör i trygghetspatrullarna där man har LOV :en som ett aber./ lise-lotte
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Socialnämnden

Svar på medborgarförslag om att avskaffa resursteamet
helt/delvis.
Förslag till beslut

•

Socialnämnden beslutar att inte avskaffa resursteamet inom socialförvaltningen
och besvarar inkommit medborgarförslag med nedan angivet svar.

Sammanfattning

Resursteamet inom socialförvaltningen har i uppdrag att ansvara för rekrytering och
bemanning av omvårdnadspersonal till äldreomsorgen, omsorgen om personer med
funktionsnedsättning (OoF) samt enheten för psykiska funktionsnedsättningar och
vissa barn- och ungdomsboenden. Resursteamet är också behjälpligt vid
bemanningen av sjuksköterskor till vikariat vid korttidsfrånvaro.
Resursteamets service gentemot beställande enheter regleras i serviceavtal för
bemanning och serviceavtal för bemanning – sjuksköterskor.
Servicen omfattar bemanning vid kort- respektive långtidsvikariat, rekrytering till
vakanta tjänster och långtidsvikariat, övertagande av övertalig personal, möjliggöra
intern rörlighet samt att ge nyanställd personal adekvat och kvalitetssäkrad
introduktion.
Syftet med resursteamet är att socialförvaltningen genom en väg in ska förenkla för
de personer som önskar arbeta inom socialförvaltningens omvårdnadsyrken samt att
på ett systematiskt sätt skapa förutsättning för arbetsgivaren att fullgöra sitt
personalansvar inom dessa yrken.
Sedan 2016 pågår även ett försök med att resursteamet har hand om all rekrytering av
sommarpersonal till förvaltningens omvårdnadsyrken. Försöket kommer att
utvärderas under hösten 2017.
Inom ett flertal av socialförvaltningens verksamheter, däribland resursteamet,
tillämpas årsarbetstidsavtal för att ge både arbetstagaren och arbetsgivaren flexibilitet
i upplägget av arbetstagarens arbetstid men också för att möjliggöra för arbetstagare
att få önskad sysselsättningsgrad. Årsarbetstidsavtalet sluts mellan arbetsgivaren och
respektive arbetstagare.
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För närvarande är både resursteamets verksamhet och nuvarande årsarbetstidsavtal
under översyn i syfte att komma tillrätta med eventuella brister.
Ärendebeskrivning

I februari 2017 inkom ett medborgarförslag till Region Gotland där förslaget går ut
på att regionen bör avskaffa resursteamet, helt eller delvis, med motiveringen att det
är både stressande och oekonomiskt att arbeta efter resursens metod. Upplevelsen är
att teamet gör som det tycker och att det inte är rädd om sin personal samt att det
drar ner tjänster till 70% oavsett hur stor tjänsten är.
Bedömning

När socialförvaltningen utvecklade resursteamet avsåg förvaltningen att öka
effektiviteten i bemanningen och få bättre överblick på den visstidsanställda
personalen inom främst äldreomsorgen. Behov fanns att bl.a. få kontroll på de
visstidsanställningar som skulle konverteras till tillsvidareanställningar, öka
möjligheten att ställa om personalen vid förändringar i verksamheter och på så vis
trygga anställningar och behålla kompetens, möjliggöra för personalen att erhålla
önskad sysselsättningsgrad samt förenkla vägen in i förvaltningen för potentiella
medarbetare.
Införandet av resursteamet har skett under ett flertal år där resursteamets uppdrag
har utvecklats och fler verksamheter har börjat använda dess tjänster. En
förutsättning för att kunna upprätthålla tillräcklig flexibilitet har varit
årsarbetstidsavtalet.
Nu är resursteamet i ett nytt skede där tillgången på arbetskraft under den senare
tiden drastiskt minskat samtidigt som efterfrågan på resursteamets tjänster har ökat.
Med anledning av den nya situationen har styrgruppen för resursteamet tillsatt en
utredning med målet att utifrån resursteamets uppdrag belysa vad som fungerar och
vad som behöver utvecklas för att uppdraget ska fullgöras på ett bra sätt. Utifrån
resultatet av översynen kommer sedan styrgruppen att ta fram ett förslag på
åtgärdsplan för att resursteamets verksamhet ska kunna fortsätta att utvecklas i
önskvärd riktning, både ur ett medarbetarperspektiv och ur ett
verksamhetsperspektiv.
Medarbetarperspektivet

Resursteamets personal arbetar i huvudsak på årsarbetstidsavtalet. Motivet till det är
att avtalet skapar den dynamik i arbetstiden som krävs för att personalens
arbetsinsatser ska kunna variera över tid. Detsamma gäller för den personal som
arbetar ute i verksamheterna, där syftet med årsarbetstidsavtalet är att skapa en
flexibilitet i bemanningen vid korttidsfrånvaro likväl som att ge personalen möjlighet
till en attraktiv flexibilitet i deras scheman. Det finns både möjlighet att arbeta endast
på schemalagda tider och att ha flyttid, dvs att en viss del av arbetstiden är ickeschemalagd och därmed flexibel. Medarbetaren bestämmer tillsammans med chefen
huruvida han/hon ska ha flyttid.
Flexibiliteten i årsarbetstidsavtalet kan både uppfattas som en frihet (främst då
medarbetaren har plustid på sitt årsarbetstidssaldo) eller som en stress (främst då
medarbetaren har minustid på sitt årsarbetstidssaldo). Chefen stämmer löpande av
medarbetarnas årsarbetstidssaldon, men det är både medarbetarens och chefens
ansvar att saldot hålls i balans.
Det finns delade meningar om uppfattningen av årsarbetstidsavtalet. Det pågår
därför en diskussion med Kommunal om förändringar av avtalet och vad som
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behöver förbättras för att avtalet ska upplevas som positivt för både arbetstagare och
arbetsgivare.
Beslutsunderlag

Resursteamets uppdrag.
Resursteamets serviceavtal för bemanning.
Resursteamets serviceavtal för bemanning – sjuksköterskor.
Gällande årsarbetstidsavtal.

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Liselotte Nygren Trädgårdsgatan 351 621 54 Visby
Regionfullmäktige via RS registrator RS2017/166:1
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Bilaga 1

Överenskommelse om årsarbetstid mellan Gotlands kommun
och Kommunal Gotland 2008-10-27.

Förutsättningar
1. Beslut om årsarbetstid fastställs gemensamt av arbetsgivaren och facklig företrädare
från respektive sektion efter de arbetstidsmått som gäller för respektive verksamhet
enligt AB 07.
2. Årsarbetstiden inkluderar semester.
3. Grundbemanningen fastställs av representant för arbetsgivaren efter diskussion i
samverkan på respektive arbetsplats, utifrån verksamhetens krav och behov.
4. Arbetsgivaren garanterar en lägsta sysselsättningsgrad om 90 %, om det inte finns
särskilda önskemål om lägre sysselsättningsgrad från arbetstagaren.
Blankett om önskad sysselsättningsgrad ifylls alltid i samband med träffande av
årsarbetstidsavtal. Se bilaga 2.
5. Arbete på årsarbetstid kan vara både med och utan flytande tid. Den flytande tiden
bokas ej i samband med schemaläggning utan används för att täcka korttidsfrånvaro
upp till 14 dagar.
6. Arbetstagare som har ordinarie arbetstid förlagd till vardag såväl som sön- och
helgdag ska tillförsäkras 9 fridagar per fyraveckorsperiod. Motsvarande ska gälla vid
längre begränsningsperiod. Det innebär vid fyraveckorsschema max 19 arbetsdagar
och vid sexveckorsschema max 28 arbetsdagar.
7. Årsarbetstid möjliggörs då den ordinarie personalen ersätter varandra vid
korttidsfrånvaro upp till 14 dagar. Arbete på årsarbetstidsavtalet kräver därför att
arbetstagaren ställer sig till förfogande för arbete inom det egna verksamhetsområdet
samt utanför den egna verksamheten/arbetsstället.
8. Vid schemaläggning skall ansvarig företrädare för verksamheten eftersträva en god
balans mellan verksamhetens krav och arbetstagarens önskemål. Båda parter har ett
gemensamt ansvar för inarbetande och uttag av plus- och minustid.
9. Företrädare för arbetsgivaren och arbetstagare har ett gemensamt ansvar för att
gällande lagar och avtal följs och då särskilt arbetsmiljölagen och arbetstidslagen.
10. Arbetstagaren har ansvar för att redovisa arbetad tid, ledigheter och frånvaro enligt
gällande rutiner. Sjukfrånvaro skall alltid registreras, även om den tas ut inom ramen
för årsarbetstiden.
11. Vid all tjänstledighet och sjukfrånvaro som omfattar minst 6 månader justeras
timsaldot till noll och medarbetaren går tillbaka till fast schema.
12. Vid byte av arbetsplats (kontoansvarig) väljer medarbetaren hur han/hon vill reglera
timsaldot.
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Ersättningar
13. Anställda på årsarbetstid har ingen rätt till ersättning för övertid, fyllnadstid eller
tillägg för förskjuten arbetstid.
14. Anställda på årsarbetstid som arbetar både inom och utanför den egna
verksamheten/arbetsstället och har en flytande arbetstid om 5 % eller verksamheter där
bedömning görs att variationer i schemat kräver flexibilitet motsvarande 5 % av
arbetstiden erhåller en ersättning om 600 kr per månad.
15. OB-ersättning utgår för faktiskt fullgjord tid.
16. Arbetstagare som inte arbetar heltid får ersättning med 1/165 av aktuell månadslön per
arbetad timme upp till heltid d v s full årsarbetstid. OB-ersättning utgår enligt punkt 15
ovan.
17. Vid tjänstledighet tillämpas följande ledighetsfaktor:
Personalkategori
Dagpersonal

Tjänstledighet
1,4

18. Semester omvandlas till timmar från första semesterdagen enligt beräkningsmodell i
AB 07. Semesterersättning utbetalas vid omvandling.

Avstämning av årsarbetstid
19. Avstämning av årsarbetstid sker vid varje årsskifte. Plus/minus 40 timmar får
överföras till nästa kalenderår.
20. För tid som understiger minus 40 timmar görs löneavdrag. För tid utöver full
årsarbetstid plus 40 timmar utgår ersättning enligt AB 07 bilaga D punkt 4.

Uppsägning/reglering av arbetstid
21. Uppsägningstiden är minst en månad. Parterna kan komma överens om annan
uppsägningstid.
22. Vid uppsägning av anställning eller när någon av parterna väljer att säga upp avtalet
sker slutlig avräkning av arbetstiden per sista dag för anställning på
årsarbetstidsavtalet.
23. För det fall årsarbetstiden inte är nollställd vid sista arbetsdag på årsarbetstidsavtalet
gör arbetsgivaren löneavdrag på minussaldo eller utbetalar innestående plussaldo på
årsarbetstiden.
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Bilaga 2

Önskad sysselsättningsgrad vid årsarbetstid

Namn:________________________________________________________

Anställningsnummer eller personnummer___________________________

Arbetsplats____________________________________________________

Nuvarande sysselsättningsgrad____________________________________

Önskad sysselsättningsgrad_______________________________________

Datum________________________________________________________

Namnteckning _________________________________________________
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Bilaga 3

Årsarbetstid för nattpersonal

Bilaga 1 Överenskommelse om årsarbetstid mellan Gotlands kommun och Kommunal
Gotland 2008-10-27 gäller även för nattarbetande arbetstagare utom vad som sägs nedan.

1. Punkten ersätter punkt 4 i bilaga 1.
Sysselsättningsgraden för nattarbetande arbetstagare på årsarbetstidsavtal fastställs av
representant för arbetsgivaren efter diskussion i samverkan på respektive arbetsplats,
utifrån verksamhetens krav och behov.

2. Punkten ersätter punkt 17 i bilaga 1.
Vid tjänstledighet tillämpas följande ledighetsfaktor:
Personalkategori
Nattpersonal

Tjänstledighet
2,21
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Bilaga 4

Årsarbetstid vid önskad sysselsättningsgrad via
Resursteamet

Bilaga 1 Överenskommelse om årsarbetstid mellan Gotlands kommun och Kommunal
Gotland 2008-10-27 gäller även för önskad sysselsättningsgrad via Resursteamet utom
vad som sägs nedan.

Förutsättningar
1. Arbetstagaren har sin grundtjänst med en viss sysselsättningsgrad i den ordinarie
verksamheten. Arbetstagaren erhåller önskad sysselsättningsgrad via Resursteamet.
2. Utökningen möjliggörs genom att arbetstagaren arbetar på årsarbetstidsavtal både på
sin grundtjänst och utökningen i Resursteamet.
3. Önskad sysselsättningsgrad via Resursteamet innebär att arbetstagaren ställer sig till
förfogande för arbete utanför den egna verksamheten/arbetsstället.
4. Medarbetaren förbinder sig till innevarande års årsskifte att arbeta önskad
sysselsättningsgrad via Resursteamet. För att säkra bemanningen på respektive enhet
skall medarbetaren varje år senast den 1 oktober meddela om han/hon vill arbeta kvar
på bilaga 4. Detta innebär att uppsägning enligt bilaga 1 punkt 21 faller i denna del.
5. Vid tjänstledighet tillämpas följande ledighetsfaktor:
Personalkategori
Dagpersonal
Nattpersonal

Tjänstledighet
1,4
2,21
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Handlingstyp Avtal
Datum 2013-02-27

Serviceavtal för bemanning sjuksköterskor
Parter
Detta avtal gäller mellan Resursteam och utförande verksamheter inom
socialförvaltningen.

Inledning
Socialförvaltningens resursteam är en del i arbetet med att kvalitetssäkra och
säkerställa bemanningen, samt ett sätt att möjliggöra erbjudande om önskad
sysselsättningsgrad för medarbetare och större kontinuitet i mötet med brukarna.
Socialförvaltningen inrättade 2009 ett förvaltningsövergripande resursteam som är en
intern bemanningsorganisation.
Resursteamet är behjälpliga vid bemanning av sjuksköterskor till vikariat vid
korttidsfrånvaro, max fyra veckor.
Detta avtal förutsätter att bägge parter håller sig uppdaterade om varandras
verksamheter via intranät och/eller andra kanaler.

Syfte
Syftet med avtalet är
• att klargöra ansvar och riktlinjer mellan parterna
• vara utgångspunkt för uppföljning av resursteamets verksamhet

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator_son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se/socialtjanst

Socialförvaltningen
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Samverkan/Styrning
Styrgrupp
Styrgrupp beslutar om resursteamets strategiska verksamhetsfrågor. Personalchef är
ordförande och enhetschef resursteam adjungerad. Övriga ledamöter är delar av
förvaltningsledningen.
Kundråd
Kundråd är rådgivande och har med sig synpunkter från kunder. Kundråd består av
representanter från kunderna och enhetschef för resursteamet. Enhetschef för
resursteamet är ordförande. Kundrådets representanter ansvarar för att vid behov
informera vidare i sina ledningsgrupper och forum.
Ersättningsmodell
Kostnaden för sjuksköterska från resursteamet faktureras per timme.

Resursteam
Sjuksköterska i resursteamet
Resursteamets sjuksköterskor är uppdelade i två medarbetarkategorier.


Tillsvidareanställd personal inom resursteamet som huvudsakligen används vid
korttidsfrånvaro



Timanställd personal som anlitas vid behov

Resursteamets primära uppgift gällande sjuksköterskebemanning är att bemanna
sjukdom, vab, semester och utbildning för enheterna ej vakanta rader/tjänster. Dessa
bör tillsättas av fast personal eller längre vikariat.
Resursteamets Öppettider/tillgänglighet
Kontoret är bemannat
Vardagar
06.45-16.00 Lunchöppet
Helger*

06.45-13.00 Lunchstängt 11.30-12.00

Telefontid bokningen
Vardagar

06.45-15.00 Lunchstängt

Helger*

06.45-13.00 Lunchstängt 11.30-12.00

* helger omfattar lördag, söndag och helgdagar samt midsommar, jul- och nyårsafton
Information om Resursteamet finns på Insidan/Socialförvaltningen/Resursteam.

Socialförvaltningen
Region Gotland

Bemanningsprocess
Bemanningsprocess – korttidsbemanning
Med korttidsbemanning avses vikariat understigande fyra veckor. När personalbehov
uppstår i verksamheten beställs vikarie från resursteamet via verksamhetssystemet
Medvind, i undantagsfall görs beställning på annat sätt. Beställning ska ske så snart
som möjligt efter att behovet uppstått. Enheten anger behovet (hel dag eller del av
dag) som beställningen avser. Om beställningen inte kan kombineras med andra
uppdrag debiteras helt arbetspass cirka 8 timmar och sjuksköterskan arbetar hel dag på
beställande enhet.
Resursteamet ska registrera bemannat pass i Medvind inom fem arbetsdagar efter att
beställningen gjorts, för att möjliggöra för beställande enhet att vidta andra åtgärder
om passet inte kan bemannas. Om resursteamet inte kan lösa uppdraget så lämnas
ansvaret tillbaka till beställande enhet. Resursteamet kontaktar inte
bemanningsföretag.
Avbokning/ändring av lagt uppdrag får ske senast 15 dagar innan uppdraget ska
genomföras. Sker avbokning senare debiteras kunden kostnaden om resursteamet inte
kan omdisponera personalen.
Avbokning sker via telefon till bemanningsassistenterna.
Uppstår akut behov utanför resursteamet öppettider ska enheten i första hand
bemanna med ordinarie personal.
Om en bokad vikarie blir sjuk (eller får andra giltiga förhinder) undersöker
resursteamet möjligheten att ersätta sjuksköterskan med en timvikarie. Går detta ej att
lösa så lämnas ansvaret tillbaka till beställande enhet.
Bemanningsprocess – långtidsvikariat/tillsvidareanställningar (ex
tjänstledighet, föräldraledighet)
Vid rekrytering av sjuksköterskor för längre vikariat ska enheten alltid kontakta
resursteamet för att kontrollera tillgången på tillsvidareanställd (övertalig) personal
samt vikarier med företrädesrätt. Resursteamet kan också vara behjälplig med
kontakter med vikarier och andra sjuksköterskor som skulle kunna vara intresserade
av det aktuella uppdraget.
Övertagande av övertalig personal
Vid övertalig personal görs en bedömning om resursteamet har möjlighet att placera
medarbetaren på längre vikariat eller fasta tjänster. Om detta är möjligt tar
resursteamet över personal från enhetschef. Den övertaliga medarbetaren ska innan
övertagandet vara bedömd som fullt arbetsför/lämplig att arbeta inom förvaltningens
arbetsområden av avlämnande enhetschef och PA-konsult. Tidplan för övertagande
enligt överenskommelse.
Debitering av obokad tid för övertalig personal sker till den enhet som lämnat
personalen till resursteamet under motsvarande tid som medarbetaren hade haft
uppsägningstid enligt avtal. Introduktion av övertalig personal på ny arbetsplats
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debiteras överlämnande enhet. Komp- och flextid ska vara reglerat innan
övertagandet.

Introduktion
Nyanställda
Resursteamet svarar för förvaltningsintroduktion och planerar för verksamhetsförlagd
introduktion. Introduktionen varierar beroende på medarbetarens förkunskaper samt
vilken tjänst som är aktuell. I normalfallet är introduktionen tre dagar vid utökat
arbetsområde tillkommer 1-2 dagar.
Introduktionen omfattar följande: beställning av behörigheter, beställning av ID kort,
utbildning i IFS och Medvind, information om Insidan, mail, hygienrutiner, gåvor och
testamenten, sekretess samt rapportering av vårdavvikelser, fel och brister,
arbetsskador och Lex Sarah i Flexite.
Kostnaden för en nyanställd vikaries introduktion belastar Resursteamet. Om
ytterligare introduktion behövs, på grund av enhetens behov, kommer enheten och
resursteamet överens om kostnadsfördelningen.
Verksamheten svarar för övrig introduktion samt utbildning i verksamhetssystem och
arbetsplatsknuten information.
Vikarie som får en ny längre placering (6 mån eller längre)
Kostnaden för den arbetsplatsförlagda introduktionen belastar enheten.
Övertalig personal
Introduktionstiden är individuell för personen samt verksamheten vid övertalighet.
Överlämnade enhet står för lönekostnaden vid introduktioner till nya verksamheter.
Delegering
Delegering utförd enligt vårdöverenskommelse mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen gäller oavsett utförare inom Region
Gotland. Vid verksamhetsförlagd introduktion ansvarar enhetschefen för att den
anställde får kontakt med sjuksköterska för ställningstagande till delegering av hälsooch sjukvårdsuppgifter. Överenskommelse om delegeringar mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen gäller.

Verksamheternas ansvar
Enhetschefen har ansvar för:
•

arbetsmiljö på arbetsplatsen.

•

att i god tid föra en dialog med resursteamet om förestående
pensionsavgångar samt övriga kända längre bemanningsbehov.

•

att återkoppla till resursteamet då en bokad vikarie inte fungerar i
verksamheten.
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•

att meddela resursteamet adekvat information som rör bemanning t ex
utbrott av smittsamma sjukdomar.

Vid vikariat överstigande tre månader
•

att det finns schema i Medvind att koppla personen till

•

att personal i resursteamet ska delta i aktiviteter på arbetsplatsen t ex
arbetsplatsträffar

•

arbetsgivaransvar, där det kan ingå medarbetarsamtal och/eller lönesamtal
efter överenskommelse med resursteamet.

Beordring
Under kontorstid sker beordring av personal av enhetschefen. Under resursteamets
öppettider när enhetschef inte är på plats har resursteamets teamledare eller
bemanningsassistent rätt att beordra in personal.
Uppföljning av serviceavtal
Avvikelser från detta avtal skall lämnas till kundråd. Chef för resursteam ansvarar för
åtgärd, sammanställning och årlig rapport till styrgrupp. En kundenkät skickas ut ca 1
gång per år.

Övriga avvikelser registreras via Flexite.
Visby 2013-10-03

Therese Bendelin
Personalchef

Lena Andréasson
Avdelningschef
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Handlingstyp Avtal
Datum 2015-09-01

Serviceavtal för bemanning
Parter
Detta avtal gäller mellan Resursteam och utförande verksamheter inom
socialförvaltningen.

Inledning
För att uppnå målet i Region Gotlands styrkort om en attraktiv arbetsgivare vill
förvaltningen arbeta med att kvalitetssäkra och säkerställa bemanning. Region
Gotlands gemensamma värdegrund är Omtanke – Delaktighet – Förtroende. En väg
in vid anställning av företrädesvis personal inom Kommunals avtalsområde är en
framgångsfaktor.
Socialförvaltningen inrättade 2009 ett förvaltningsövergripande resursteam som är en
intern bemanningsorganisation.
Resursteamet ansvarar för bemanning och rekrytering av medarbetare till vikariat vid
korttidsfrånvaro, längre vikariat och vakanta tillsvidareanställningar. Resursteamet
ansvarar för att rekrytera utbildad personal där så är möjligt och målet är att öka
antalet utbildad personal. När medarbetare önskar byta arbetsplats eller få högre
sysselsättningsgrad i förvaltningen administrerar resursteamet även det. Resursteamet
är också en samarbetspartner vid övertalighet i verksamheterna.
Enheten lämnar en beställning på uppdraget med beskrivning av önskad kompetens.
Resursteamet avgör i vilken personal som anlitas för aktuellt uppdrag. Vid längre
uppdrag har resursteamet en dialog med beställande chef. Resursteamet ska
eftersträva största möjliga kontinuitet för brukare.
Detta avtal förutsätter att bägge parter håller sig uppdaterade om varandras
verksamheter via intranät och/eller andra kanaler.

Syfte
Syftet med avtalet är
• att klargöra ansvar och riktlinjer mellan parterna
• vara utgångspunkt för uppföljning av resursteamets verksamhet

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator_son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se/socialtjanst
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Samverkan/Styrning
Styrgrupp
Styrgrupp beslutar om resursteamets strategiska verksamhetsfrågor. HR-chef är
ordförande och enhetschef resursteam adjungerad. Övriga ledamöter är delar av
förvaltningsledningen.
Ersättningsmodell
Alla enheter betalar en abonnemangsavgift som bestäms av förvaltningsledningen. I
abonnemangskostnaden ingår grunduppdraget enligt ovan som resursteamet inte tar
betalt för via timpriset.
Vid beställningar upp till tre månader tas ett förutbestämt timpris för vikarien de
första fyra veckorna.
Om beställningen är längre än tre månader för en vikarie läggs den faktiska kostnaden
direkt på enhetschefen från dag 1.

Resursteam
Resursteamets personal
Resursteamets personal är uppdelad i tre medarbetarkategorier.


Tillsvidareanställd personal inom resursteamet som huvudsakligen används vid
korttidsfrånvaro



Tillsvidareanställd personal inom socialförvaltningen som inte har en fast
placering. Erbjuds längre vikariat och vakanta tjänster.



Timanställd personal som anlitas vid behov

Resursteamets Öppettider/tillgänglighet
Kontoret är bemannat
Vardagar
06.45-16.00 Lunchstängt 12.00–12.30
Helger*

06.45-13.00 Lunchstängt 11.30–12.00

Telefontid bokningen
Vardagar

06.45-15.00 Lunchstängt 12.00–12.30

Helger*

06.45-13.00 Lunchstängt 11.30–12.00

* helger omfattar lördag, söndag och helgdagar samt midsommar, jul- och nyårsafton
Information om Resursteamet finns på Insidan/Socialförvaltningen/Resursteam.
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Bemanningsprocess
Bemanningsprocess – korttidsbemanning
Med korttidsbemanning avses vikariat understigande fyra veckor. När personalbehov
uppstår i verksamheten beställs vikarie från resursteamet via verksamhetssystemet
Medvind, i undantagsfall görs beställning på annat sätt. Resursteamet garanterar att till
98 % lösa de uppdrag som bokas senast 13.00 dagen innan vikariatet påbörjas.
Om resursteamet inte kan lösa ett uppdrag skall återkoppling till beställaren ske
snarast, dock senast 15.00 dagen innan vikariatet påbörjas. Om det är dag före
lördag eller helgdag ska resursteamet återkoppla till beställaren senast 12.00
dagen innan vikariatet påbörjas.
Avbokning/ändring av lagt uppdrag får ske senast kl 12.00 dagen innan uppdraget ska
genomföras. Sker avbokning senare debiteras kunden kostnaden om resursteamet inte
kan omdisponera personalen.
Avbokning sker direkt i Medvind om inte beställningen är i läge ”Pågår” då sker
avbokningen via telefon.
Minsta bokningstid är fyra timmar, understigande tid får enheten själv lösa genom
omdisponering av befintlig personal.
Uppstår akut behov utanför resursteamets öppettider ska enheten i första hand
bemanna med ordinarie personal.
Om en korttidsvikarie blir sjuk ersätter resursteamet med en ny vikarie.
Bemanningsprocess – långtidsvikariat/tillsvidareanställningar (ex
tjänstledighet, föräldraledighet)
Beställning av längre vikariat eller tillsvidareanställningar görs via blankett på Insidan
http://insidan.gotland.se/29493 . Teamledare inom resursteamet tar kontakt med
ansvarig chef för planering av uppdraget.
Vid beställning minst två veckor innan önskad bemanning garanterar resursteamet till
100 % att uppdraget kan lösas. Vid svårrekryterad kompetens kommer resursteamet
att lösa uppdraget till 100 % när beställning lämnas in minst sex veckor innan önskad
bemanning. Vid varje enskilt fall har enhetschef och resursteamet dialog för
gemensam bedömning om det är svårrekryterad kompetens eller inte. Detta gäller
främst inom verksamhetsområdet OOF och IFO.
Om uppdraget upphör eller ändras ska detta meddelas resursteamet minst tre veckor
innan uppdraget upphör eller förändras.
Tjänstgöringsgrad för beställning får inte understiga 50 %.
När enheten önskar göra en utökning av tjänstgöringsgrad på ett långtidsvikariat kan
detta göras när resursteamet kontaktats om förändringen. Detta innebär inte en ny
beställning. Kontakten med resursteamet är viktig så att vikarien inte bokas på andra
uppdrag och riskerar övertidskostnader.
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Om långtidsvikarien blir sjuk lämnas en ny beställning på korttidsvikarie till
resursteamet.

Rekrytering
Rekrytering till resursteamet
Resursteamet tar fullt ansvar för samtlig rekrytering av personal inom ansvarsområdet.
I första hand rekryteras alltid utbildad personal som ansetts lämplig att arbeta inom
arbetsområdena.
Rekrytering till vakant tjänst och långtidsvikariat
Rekrytering till vakant tjänst eller långtidsvikariat sker via resursteamet. Resursteamet
undersöker vid aktuellt tillfälle vilka anställda som begärt intern rörlighet eller är
övertaliga. Beställande enhetschef deltar i processen. Tillsättningen av tjänster följer
den arbetsrättsliga lagstiftningen vilket innebär att valmöjligheten om vilken person
som rekryteras är begränsad.
Resursteamet och beställande enhetschef samarbetar vid svårrekryterad kompetens.
Resursteamet har ansvaret för processen men chefens delaktighet är viktig då dessa
rekryteringar inte löses inom befintlig rekryteringsprocess. Detta gäller främst inom
verksamheterna OOF och IFO.
Övertagande av övertalig personal
Vid övertalig personal görs en bedömning om resursteamet har möjlighet att placera
medarbetaren på längre vikariat eller fasta tjänster. Om detta är möjligt tar
resursteamet över personal från enhetschef. Den övertaliga medarbetaren ska innan
övertagandet vara bedömd som fullt arbetsför/lämplig att arbeta inom förvaltningens
arbetsområden av avlämnande enhetschef och PA-konsult. Tidplan för övertagande
enligt överenskommelse.
Debitering av obokad tid för övertalig personal sker till den enhet som lämnat
personalen till resursteamet under motsvarande tid som medarbetaren hade haft
uppsägningstid enligt avtal. Introduktion av övertalig personal på ny arbetsplats
debiteras överlämnande enhet. Tidssaldo vid övertagandet regleras enligt kollektivavtal
om årsarbetstid.

Introduktion
Nyanställda
Resursteamet svarar för förvaltningsintroduktion och planerar för verksamhetsförlagd
introduktion. Introduktionen varierar beroende på medarbetarens förkunskaper samt
vilken tjänst som är aktuell. I normalfallet är introduktionen tre dagar vid utökat
arbetsområde tillkommer 1-2 dagar. Vid verksamheter med individärenden som kräver
introduktion utöver normalfallet belastas verksamheterna för kostnaden.
Introduktionen omfattar följande: beställning av behörigheter, beställning av ID kort,
utbildning i Treserva, Medvind och HR+, information om Insidan, mail,
hygienrutiner, gåvor och testamenten, sekretess, Netikett samt rapportering av
vårdavvikelser, fel och brister, arbetsskador och Lex Sarah i Flexite.

4 (6)

Socialförvaltningen

5 (6)

Region Gotland

Kostnaden för en nyanställd vikaries introduktion belastar Resursteamet. Om en
längre introduktion behövs kommer enheten och resursteamet överens om
kostnadsfördelningen.
Verksamheten svarar för övrig introduktion samt utbildning i verksamhetssystem,
arbetsplatsknuten information och handledningsmöten.
Vikarie som får en ny längre placering (6 mån eller längre)
Kostnaden för den arbetsplatsförlagda introduktionen belastar enheten.
Övertalig personal
Introduktionstiden är individuell för personen samt verksamheten vid övertalighet.
Överlämnade enhet står för lönekostnaden vid introduktioner till nya verksamheter.
Delegering
Delegering utförd enligt vårdöverenskommelse mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen gäller oavsett utförare inom Region
Gotland. Vid verksamhetsförlagd introduktion ansvarar enhetschefen för att den
anställde får kontakt med sjuksköterska för ställningstagande till delegering av hälsooch sjukvårdsuppgifter. Överenskommelse om delegeringar mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen gäller.

Verksamheternas ansvar
Enhetschefen har ansvar för:
•

arbetsmiljö på arbetsplatsen.

•

att i god tid föra en dialog med resursteamet om förestående
pensionsavgångar samt övriga kända längre bemanningsbehov.

•

att återkoppla till resursteamet då en bokad vikarie inte fungerar i
verksamheten.

•

att attestera vikariens tidrapport i Medvind

•

att meddela resursteamet adekvat information som rör bemanning t ex
utbrott av smittsamma sjukdomar.

Vid vikariat överstigande tre månader
•

att det finns schema i Medvind att koppla personen till

•

att personal i resursteamet ska delta i aktiviteter på arbetsplatsen t ex
arbetsplatsträffar

•

arbetsgivaransvar, där det kan ingå medarbetarsamtal och/eller lönesamtal
efter överenskommelse med resursteamet.

Socialförvaltningen
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Beordring
Under kontorstid sker beordring av personal av enhetschefen. Under resursteamets
öppettider när enhetschef inte är på plats har resursteamets teamledare eller
bemanningsassistent rätt att beordra in personal.
Uppföljning av serviceavtal
Avvikelser från detta avtal skall rapporteras i Excelfil som är tillgänglig för alla kunder.
Chef för resursteam ansvarar för åtgärd, sammanställning och årlig rapport till
styrgrupp. En kundenkät skickas ut ca 1 gång per år.
Övrig avvikelse registreras via Flexite.

Visby 2015-09-01

Therese Bendelin
HR-chef
Lena Andréasson
Avdelningschef

Therese Thomsson
Avdelningschef

Christina Godarve
Avdelningschef

Marit Lindgren
Avdelningschef

Agneta Nyström
Avdelningschef
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Ärendenr
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Handlingstyp Uppdragsbeskrivning
Datum 15 september 2017

Uppdrag resursteam
Resursteamets service gentemot beställande enheter regleras i Serviceavtal för
bemanning och Serviceavtal för bemanning – sjuksköterskor. Resursteamet har också
ansvar för vissa aktiviteter i förvaltningens kompetensförsörjningsplan.
Uppdragsbeskrivningen har till syfte att klargöra resursteamets uppdrag
gentemot sina kunder men även bredda och tydliggöra det uppdrag som
resursteamet har för att socialförvaltningen ska uppfattas som en attraktiv
arbetsgivare samt långsiktigt säkra rekrytering och kompetens på förvaltningen.
Enhetschefen för resursteamet har ansvaret för att driva verksamheten i
enlighet med regionens vision och socialnämndens och förvaltningens
verksamhetsplan. Här kan särskilt lyftas fram två prioriterade
utvecklingsområden, där resursteamet spelar en särskilt viktig roll i strävan att
uppnå målen:
- Kompetensförsörjning
- Minskad sjukfrånvaro
Resursteamet får också en särskild roll i framgångsfaktorn Ekonomi i balans
eftersom det skapar möjlighet till snabba omställningar av personal vid
övertalighet.
Omfång

Resursteamet har idag ansvar för rekrytering och bemanning av
omvårdnadspersonal till äldreomsorgen, omsorgen om personer med
funktionsnedsättning (OoF) samt enheten för psykiska funktionsnedsättningar
och vissa barn- och ungdomsboenden.
Resursteamet är också behjälpliga vid bemanning av sjuksköterskor till
vikariat vid korttidsfrånvaro, i enlighet med serviceavtalet.
Marknadsföring

Resursteamet har uppdraget att informera om och marknadsföra arbete i
regionens äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta i flera olika
sammanhang. Resursteamet ska varje år besöka samtliga vård- och
omsorgsprogram (för gymnasiet årskurs 2 och 3) samt även gymnasiets barnoch fritidsprogram (årskurs 2 och 3) i syfte att marknadsföra
socialförvaltningen som arbetsgivare och beskriva möjligheten till anställning
och sommarjobb. Liknande marknadsföring ska också ske på Folkhögskolan i
Fårösund på den socialpedagogiska utbildningen, med syfte att säkerställa

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
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bemanningsbehovet på individ- och familjeomsorgens enheter. Resursteamet
ansvarar för att besöken är målgruppsanpassade, tilltalande och
intresseväckande. Resursteamet ansvarar för att kontakta och boka chefer och
medarbetare som bedöms behövas för att göra besöken innehållsrika och
intressanta.
Information och marknadsföring ska också ske inom ramen för de träffar
som arbetsförmedlingen anordnar, samt över sikt breddas till andra
arbetsmarknadsevenemang, så som mässor och rekryteringsträffar. Uppdraget
kan också komma att utökas till träffar i grundskolan, till exempel i årskurs 8
och 9.
För att hitta nya vägar för marknadsföring med syfte att attrahera
ungdomar och vuxna att söka sig till vård- och omsorgsprogrammet behöver
resursteamet vara del i att utveckla det långsiktiga samarbetet med berörda
utbildningsinstanser.
Rekrytering

Resursteamet ansvarar för all rekrytering inom omvårdnadsområdet, även
rekrytering av sommarvikarier. Detta sker som ett projekt till sommaren 2016
och 2017. Därefter fattas beslut om resursteamet ska ha fortsatt ansvar för att
rekrytera sommarvikarier till de enheter som är knutna till resursteamet.
Undantaget är individ- och familjeomsorgen och vissa enheter inom omsorgen
om personer med funktionsnedsättning, som rekryterar sina sommarvikarier
själv. För dessa enheter kan ett samarbete med resursteamet inför och under
rekryteringen vara aktuellt.
Syftet med att resursteamet ansvarar för sommarrekryteringen är att
kvalitetssäkra rekryteringsarbetet samt säkerställa rekryteringsprocessen fullt ut.
I och med denna förändring blir En väg in verklighet.
Bemanning

Resursteamet är förvaltningens servicefunktion inom bemanningsområdet.
Serviceavtalen reglerar den nivå av service resursteamet förväntas ge för att
bemanna verksamheterna till vilka de är knutna med avtal. Resursteamet har en
affärsmässig relation till sina kunder och fungerar som ett internt
bemanningsföretag. Resursteamet förväntas göra sitt yttersta för att tillgodose
kundernas önskemål, så länge det kan ske inom ramen för gällande lagstiftning.
I relation till kunden är dialog, kommunikation och lyhördhet grunden.
Resursteamet utvecklas hela tiden för att tillgodose kundens behov och
bedriver en verksamhet med kunden i fokus.
Resursteamet ansvarar för all bemanning inom kompetensområdet och
pris samt servicegarantier regleras i serviceavtalen.
För att på bästa sätt möta kundernas behov av bemanning, inte bara på
kort sikt, utan även långsiktigt, krävs intern omvärldsbevakning med syfte att
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kartlägga och analysera det långsiktiga bemanningsbehovet. Resursteamets roll
är att ha en helhetsbild av bemanningsbehovet inom omvårdnadsområdet. De
enhetschefer vars verksamheter är knutna till resursteamet ansvarar för att
informera om förändringar i verksamheten som kan ha konsekvenser för
resursteamets uppdrag och ansvarsområde, samt föra en dialog med
resursteamet i god tid när verksamheten står inför förändring.
Utbildningsnivå

Resursteamet spelar en viktig roll i att öka andelen medarbetare med examen
från gymnasialt vård- och omsorgsprogram. Grunden är att alltid sträva efter
att rekrytera medarbetare med rätt kompetens.
Resursteamet har uppdraget att aktivt och systematiskt informera
medarbetare om de olika alternativ som finns för utbildning, genom ett utökat
samarbete med Komvux. Informations- och motivationsarbetet kommer att
vara avgörande för att öka andelen medarbetare med utbildning.
Långsiktigt är målet att inte erbjuda tillsvidareanställning till medarbetare
som saknar gymnasialt vård- och omsorgsprogram, men fokus de närmaste
åren handlar om att informera, motivera och skapa förutsättningar för
medarbetare att genomföra utbildning.
De medarbetare som har gymnasialt vård- och omsorgsprogram ska också,
i så stor utsträckning som möjligt, erbjudas månadsanställning.
Lönestruktur

Resursteamet har, tillsammans med alla lönesättande chefer i förvaltningen,
ansvar för att skapa en god lönebild. Stor vikt ska läggas vid att nyanställda,
oavsett anställningsform, får lön som avspeglar deras erfarenhet och
utbildningsbakgrund. Dialog inför lönesättning kan föras med HR-konsult eller
HR-chef.
Kompetensutveckling

Resursteamet har, liksom alla förvaltningens enheter, ansvar för att
kompetensutveckla sina medarbetare så att de har rätt kompetens för att kunna
fullfölja sitt uppdrag och ha förutsättningar att bidra till utvecklingen av
verksamheten. Omvärldsbevakning av förändringar i lagstiftning och
kompetenskrav samt nationella utvecklingsområden ligger till grund för de
satsningar som görs på kompetensutveckling. Detta gäller de medarbetare som
har sin anställning i resursteamet. När enheten tar över anställningen, vid
vikariat längre än tre månader, ansvarar enhetschefen för medarbetarens
kompetensutveckling.
Kompetensutveckling är extra viktigt för de medarbetare som arbetar i
många av förvaltningens verksamheter, eftersom de vanligtvis möter fler olika
situationer i sitt arbete, som de ska vara rustade att hantera.
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Även vikarier, både månads- och timanställda kan behöva
kompetensutvecklingsinsatser, och resursteamet är ansvarig för att kartlägga
och tillgodose behoven, till rimlig nivå.
Introduktion

Resursteamets ansvar för introduktion regleras i serviceavtalet.
Behovet av introduktion för enskilda medarbetare ökar, eftersom det i
större utsträckning än tidigare anställs personer som helt saknar erfarenhet
inom verksamhetsområdena samtidigt som komplexiteten i arbetet ökar. Detta
ställer större krav på introduktionen. Resursteamets roll blir att samarbeta med
verksamheterna för att tillgodose behoven genom att samla, värdera och
strukturera de synpunkter som inkommer vid utvärderingen av
sommarvikariaten och utveckla introduktionen. Detta kommer att kräva ett
nära samarbete mellan verksamheterna och resursteamet för att tydliggöra
vilken nivå introduktionen ska ligga på samt säkerställa att båda parter vet
vilket ansvar de har för en kvalitetssäker introduktion.
Särskilda bestämmelser finns för introduktion av medarbetare som flyttas
från annan enhet på grund av övertalighet. Detta regleras i gällande serviceavtal
Arbetsgivaransvar

Resursteamet har arbetsgivaransvar för de tillsvidareanställda medarbetare som
ingår i enheten, för de månadsanställda vikarier som har kortare uppdrag än tre
månader samt för timvikarier.
I detta ingår, förutom det som normalt avses, även ett ansvar för
uppföljning och intern referenstagning av medarbetarna hos beställande
enheter. Detta ska ske systematiskt och återkommande, för att säkerställa
kvalitet och matchning i alla anställningar.
I arbetsgivaransvaret ingår också skyldigheten att säkerställa uppföljning
av företrädesrätter samt konvertering av anställningar från visstids- till
tillsvidareanställning. Denna lagstiftning kan komma att påverka resursteamets
inflytande på enheternas önskemål när det kommer till vilka medarbetare som
ska erbjudas anställning.
Resursteamet har arbetsmiljöansvar för medarbetarna tills deras
anställning, i enlighet med serviceavtalen, överförs till den enhet där uppdraget
utförs. Detta arbetsmiljöansvar innefattar alla anställda, även timanställda, och
här ingår samtal, introduktion, uppföljning, återkoppling på utfört uppdrag,
samt vid behov även kompetensutveckling, för att säkerställa att medarbetaren
är rustad att möta uppdraget.
Intern rörlighet

Om en medarbetare inom omvårdnadsområdet önskar byta arbetsplats
rapporterar hon eller han önskemålet till resursteamet. Resursteamet har
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ansvaret att innan varje tillsättning av tillsvidareuppdrag kontrollera vilka som
önskar intern rörlighet och matcha uppdrag med önskemål.
Oönskade deltider

Resursteamet spelar en viktig roll i arbetet med att minska förvaltningens
oönskade deltider. De ansvarar för att boka ut arbetspass för medarbetare som
önskar högre sysselsättningsgrad, och som inte har möjlighet att få detta
tillgodosett inom den egna enheten. Förläggningen av dessa arbetspass sker i
dialog mellan enhetschef, resursteam och medarbetare som önskar utökning.
Långsiktigt kommer resursteamets roll som ansvarig för bokning av
enstaka pass för medarbetare som har huvuddelen av sin anställning förlagd till
en enskild enhet sannolikt att öka. Förvaltningen uppfattar att detta är
strategiskt viktigt för att komma till rätta med deltidsanställningarna.
Övertaglighet

Resursteamet är en partner i enheternas arbete med övertalighet och strävan
efter rätt bemanningsnivå. Vid övertalighet kontaktar enhetschef resursteamet,
som bedömer i vilken möjlighet de har att placera övertaliga på längre vikariat
eller tillsvidareuppdrag. Förfarandet regleras i gällande serviceavtal.
För att på bästa sätt möta kundernas behov, inte bara på kort sikt, utan
även långsiktigt, krävs intern omvärldsbevakning med syfte att kartlägga och
analysera bemanningsläget och hotande övertaligheter. Resursteamets roll är att
ha en helhetsbild av bemanning och övertalighet inom omvårdnadsområdet.
De enhetschefer vars verksamheter är knutna till resursteamet ansvarar för att
informera om förändringar i verksamheten som kan ha konsekvenser för
resursteamets uppdrag och ansvarsområde, samt föra en dialog med
resursteamet i god tid när verksamheten står inför förändring.
Uppföljning

Resursteamet följs upp i enlighet med styrkorten och modellen för ledar- och
medarbetarkontrakt. Resursteamet genomför kundenkät en gång vartannat år
som fungerar som underlag i enhetens förbättringsarbete. Styrgruppen och har
ansvar för utveckling av verksamheten.
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Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-06-14

SON § 89

Medborgarförslag. Uppsägning eller förändringar
av lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänst

SON 2017/110
SON/AU § 46

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att säga upp eller förändra lagen
om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten. Förslagsställaren anser att LOV påverkar
medarbetarnas arbetstider.
Lagen om valfrihetssystem (2008:962), LOV, är ett alternativ till att driva verksamhet
i egen regi eller upphandla verksamhet enligt Lagen om offentlig upphandling
(LOU). LOV syftar till att göra reglerna tydligare och underlätta för kommuner och
landsting som vill öka valfriheten inom sina verksamheter. Sedan 2010 har det varit
möjligt för socialnämnden att erbjuda valfrihet enligt LOV inom hemtjänst och
daglig verksamhet, Kf § 3 (KS 2009/443-83).
Bedömning

Införandet av LOV har inte i sig påverkat tiderna för hemtjänst på dagtid, kallat
”hemtjänst dag”.
I samband med att LOV infördes fastställde socialnämnden ”Uppdrag och
kvalitetskrav” för hemtjänsten. Där reglerades tiden för hemtjänst dag till klockan
07.00-22.00. Arbetstiden för hemtjänst natt justerades först 2014, till klockan 22.0007.00. Detta för att möta arbetstiderna för hemtjänst dag. Arbetstidsfrågor är en
arbetsgivarfråga som hanteras med närmaste chef i samverkan via APT och den
fackliga organisationen. HR-chef kommer att lyfta frågan på förvaltningens centrala
samverkansgrupp.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag – Uppsägande eller förändringar av LOV inom hemtjänst.
Lagstiftning enligt LOV.
Socialstyrelsens brukarundersökning, Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016.
Tjänsteskrivelse daterad 5 april 2017.
Ärendets behandling under mötet

Socialdirektör Marica Gardell presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Skickas till
Agneta Uddin Vänge Prästbåtels 201 622 36 Romakloster
Regionfullmäktige, RS registrator RS 2017/190
Lena Andreasson, avdelningschef hemsjukvården
Roger Nilsson, HR-chef
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-06-14

Agneta Nyström, avdelningschef hemtjänsten
Therese Thomsson, avdelningschef myndighetsavdelningen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2017 -02- 2 4
REGION GOTLAND

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

Uppsägande eller förändringar av LOV inom
hemtjänst.

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

Införande av LOV har medfört försämringar för
dag/nattpersonal inom hemtjänsten. Nattpersonalen
tvingas jobba fler nätter för att få ihop sin arbetstid,
dagen tvingas jobba sena kvällspass. Då vi idag vet
att det är svårt att rekvirera kompetent personal
inom äldreomsorgen så bör detta ses över, för att
göra yrket och arbetstider attraktivare.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till intemetpublicering
Jag samtycker inte till intemetpublicering

fl

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

Datum

2017-02-15

f#faWt/fa

,

i

siAf/d/]-^^

Nammärtydfigande

Agneta Uddin
Vänge Prästbåtels 208
622 36 Romakloster
agnetauddin244@msn.com

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

SON 2017/110
5 april 2017

Mariann Godin Luthman

Socialnämnden

Svar på medborgarförslag –Uppsägande eller förändringar av
LOV inom hemtjänst.
Förslag till beslut

•

Socialnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Lagen om valfrihetssystem (2008:962), LOV, är ett alternativ till att driva verksamhet
i egen regi eller upphandla verksamhet enligt Lagen om offentlig upphandling. LOV
syftar till att göra reglerna tydligare och underlätta för kommuner och landsting som
vill öka valfriheten inom sina verksamheter.
Sedan 2010 har det varit möjligt för socialnämnden att erbjuda valfrihet enligt LOV
inom hemtjänst och daglig verksamhet, Kf § 3 (KS 2009/443-83).
För kommuner är införande av valfrihetssystem enligt LOV frivilligt, medan det är
obligatoriskt för landsting avseende primärvård.
Införandet av LOV har inte påverkat arbetstiderna, men i samband med införandet
fastställde socialnämnden även ”Uppdrag och kvalitetskrav” för hemtjänsten. Där
reglerades tiden för hemtjänst dag, vilket kom att påverka arbetstider för hemtjänst
natt.
Arbetstidsfrågor är en arbetsgivarfråga som hanteras med närmaste chef i samverkan
via APT och den fackliga organisationen.
Ärendebeskrivning

I februari 2017 inkom ett medborgarförslag till Region Gotland där förslaget går ut
på att regionen bör säga upp eller förändra LOV inom hemtjänsten, med
motiveringen att det inneburit försämringar för dag/nattpersonal inom hemtjänsten.
Nattpersonalen tvingas jobba fler nätter för att få ihop sin arbetstid och dagen
tvingas jobba sena kvällspass.
Bedömning

När Region Gotland införde LOV inom området hemtjänst avsåg regionen att det
skulle öka valfriheten för den enskilde, samt att det skulle kunna bidra till förbättrad
kvalitet genom ökad konkurrens.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2017/110

Införandet av LOV har inte i sig påverkat tiderna för hemtjänst dag.
I samband med att LOV infördes fastställde socialnämnden ”Uppdrag och
kvalitetskrav” för hemtjänsten. Där reglerades tiden för hemtjänst dag till klockan
7.00-22.00. Arbetstiden för hemtjänst natt justerade först 2014, till klockan 22.007.00. Detta för att möta arbetstiderna för hemtjänst dag.
Brukarperspektivet

LOV innebär att personer som beviljats hemtjänst har möjlighet att välja vilket
företag man vill ha hjälp ifrån och om man inte är nöjd kan man byta till ett annat
företag.
Utökningen av tid för hemtjänst dag grundades på brukarnas behov av att kunna gå
och lägga sig senare på kvällen.
Enligt brukarundersökningen är 93 % sammantaget nöjd med hemtjänsten.
Brukare i de privata företagen är något mer nöjda, 95 %, jämfört med egen regi där
92 % är nöjda.
74 % upplevde att de fått välja utförare av hemtjänst.
Medarbetarperspektivet

I medborgarförslaget påtalar man att införandet av LOV har medfört försämringar
för dag/nattpersonal inom hemtjänsten. Dessa ändringar beror inte på LOV utan det
regleras i ”Uppdrag och kvalitetskrav” för hemtjänsten.
Arbetstidsfrågor är en arbetsgivarfråga som hanteras med närmaste chef i samverkan
via APT och den fackliga organisationen.
HR chef kommer att lyfta frågan på förvaltningens centrala samverkansgrupp.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag – Uppsägande eller förändringar av LOV inom hemtjänst.
Lagstiftning om LOV.
Socialstyrelsens brukarundersökning, Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016.
Tjänsteskrivelse daterad 5 april 2017.
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Agneta Uddin Vänge Prästbåtels 201 622 36 Romakloster
Regionfullmäktige, RS registrator RS 2017/190
Lena Andreasson, avdelningschef hemsjukvården
Roger Nilsson, HR-chef
Agneta Nyström, avdelningschef hemtjänsten
Therese Thomsson, avdelningschef myndighetsavdelningen
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 30-31

Interpellationer
Innehåll
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Robin Storms (M)
interpellation om kvalitén på Region Gotlands vägnät . RS 2017/582
• Socialnämndens ordförande Maria Björkmans (S) på Jesper Skalberg Karlssons
(M) interpellation om ekonomiskt stöd till asylsökande som fått avslag på sin
ansökan. RS 2017/583.

Visby 2017-06-19

Interpellation:

Kvalitén på Region Gotlands vägnät

Till:

Tekniska nämndens ordförande, Tommy Gardell

För varje år som går så märker man hur gapet mellan underhållet av statliga och
regionala vägar bara växer och växer, nu börjar kvalitén på vägnätet bli så
undermåligt att man frågar sig när ska det bli bättre?
Särskilt påtagligt blir det för yrkeschaufförer som kör i denna terräng hela dagarna.
Varför är det så stora skillnader på statliga och kommunala vägar?
Finns någon plan att komma ikapp det statliga vägnätet och hålla en god standard?

Robin Storm (M)

Visby 2017-06-19

Interpellation:

Ekonomiskt stöd till de som fått avslag på
asylansökan

Till:

Socialnämndens ordförande, Maria Björkman

Den 17 maj rapporterade P4 Radio Gotland om att Socialtjänsten inom Region
Gotland ger ekonomiskt stöd till människor som fått avslag på sin asylansökan. Ett
typexempel i artikeln är att en familj kan få 4000 :- per månad i matpeng. Detta
motiverades av enhetschefen på Stöd- och försörjningsenheten med att ”vi ska sörja
för dem som finns på ön, framförallt om det finns barn med i familjen […]” samt ”så
länge vi har en lag som säger att vi ska sörja för barns bästa och inte har fått domar
på att det här med matpengar är felaktigt så kommer vi att hålla den linjen att barnets
bästa går i första hand”.
Nu har det dock kommit en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som berör just
ekonomiskt stöd till människor som lever gömda i Sverige. Den slår fast att
kommuner inte är tvungna att ge bistånd till personer som fått avslag från svenska
myndigheter i alla instanser och ändå lever gömda i Sverige. Thomas Bull, ett av de
justitieråd som prövade målet säger att ”förhoppningsvis ger den i alla fall vägledning
om det är så att en del kommuner trott att de var skyldig att ge bistånd i sådana
situationer”.
Här är det viktigt att slå fast en sak: det måste vara en tydlig skillnad på ett ja och ett
nej i asylprövningsprocessen. Annars urholkas förtroendet och stabiliteten i hela
systemet – och i förlängningen hela acceptansen för Sveriges öppenhet. Detta gäller
såväl svenska myndigheter som Region Gotland.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga Maria Björkman (S):


Hur ser socialnämndens ordförande på beslutet i Högsta förvaltningsdomstolen?



Kommer socialnämndens ordförande ta initiativ till en ny tolkning av
Socialtjänstlagens första kapitel till följd av Högsta förvaltningsdomstolens dom?

Jesper Skalberg Karlsson (M)
Källa 1: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6697670
Källa 2: http://www.gp.se/nyheter/sverige/g%C3%B6mda-har-ingen-r%C3%A4tt-tillbist%C3%A5nd-1.4345830

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 34

Information. Rapport från inspektion av
överförmyndarnämnden
Innehåll
•

Länsstyrelsen i Stockholm 2017-08-21 – Rapport
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Information om rapport från inspektion av
överförmyndare/överförmyndarnämnd
Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i er kommun. Kopia av
rapport från inspektionen översänds till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst
ansvariga för verksamheten. Kopia av rapport från inspektionen översänds även
till kommunrevisionen.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet
och ska inspektera verksamheten i kommunerna. Vid inspektionen ska
Länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i
föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett
rättsäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av
överförmyndaren förda registret över ärenden, dels stickprovsvis utvalda akter.
Inspektionsrapporten är upplagd på följande vis. I sammanfattningen anges på
vilka punkter som Länsstyrelsen framför kritik mot verksamheten. Om
Länsstyrelsen inte funnit något att kritisera så framgår även det. Under rubriken
’aktgranskning med kritik’ redogör Länsstyrelsen för de akter som vi granskat där
vi funnit anledning att kritisera någon del av handläggningen. Under rubriken
’övrig aktgranskning’ redogör Länsstyrelsen för andra rättsfrågor som uppkommit
vid granskningen av akterna och vid den efterföljande diskussionen med
överförmyndarkansliet. Under rubriken ’övriga frågor’ redogör Länsstyrelsen för
information m.m. som framkommit utöver aktgranskningen.
Länsstyrelsen kan framföra tre nivåer av kritik: kan inte undgå kritik, kritik eller
allvarlig kritik. Samtliga sammanfattas dock som kritik i den inledande
sammanfattningen. Inte undgå kritik är den mildaste formen av kritik och allvarlig
den strängaste. När allvarlig kritik framförs ska Länsstyrelsen normalt sett följa
upp frågan, antingen genom att begära återrapportering eller genom ett särskilt
uppföljande möte/samtal.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

RAPPORT
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Datum

Beteckning

2017-08-18

203-19674-2017

Enheten för tillsyn
Lotta Reimers

Rapport från inspektion hos Överförmyndarnämnden
Region Gotland den 16 maj 2017
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Stockholms län har efter inspektionen funnit skäl att rikta kritik
mot Överförmyndarnämnden Region Gotland på följande punkter.
-

Bristande bevakning av att redovisning ges in i två ärenden rörande
särskilt förordnade vårdnadshavare.
Lång handläggningstid för granskning av årsräkningar.

Inledning
Vid inspektionen den 16 maj 2017 granskade Länsstyrelsen 38 akter. Se bilaga
med information om de granskade akterna.
Efter aktgranskningen höll Länsstyrelsen ett sammanträde med
Överförmyndarnämnden (nämnden) där de frågor som uppstått vid granskningen
av akterna behandlades. Vid sammanträdet medverkade Pär Lorén, Gustav
Guteson, Malin Wiginder och Ramona Numelin från nämndens kansli samt Lotta
Reimers och Lisa Wellenius från Länsstyrelsen.
I den mån Länsstyrelsen har funnit anledning att kommentera nämndens
handläggning av ärendena framgår detta av rapporten, med hänvisning till aktuella
aktnummer.
Aktgranskning med kritik
Bevakning av redovisning
Vid granskningen av akt 2049, angående förmynderskap med en särskilt
förordnad vårdnadshavare, noterade Länsstyrelsen bl.a. följande. Tingsrätten
beslutade i maj 2016 att utse en särskilt förordnad vårdnadshavare. Domen inkom
till nämnden i juni 2016 och samma dag har de begärt in tillgångsförteckning.
Denna begäran var inte registrerad på dagboksbladet. Ingen förteckning har getts
in, nämnden har inte heller påmint eller anmodat om årsräkning för år 2016.
Vid granskningen av akt 2169, angående förmynderskap med en särskilt
förordnad vårdnadshavare, noterade Länsstyrelsen bl.a. följande. Barnet hade
tidigare god man för ensamkommande barn, men tingsrätten beslutade i januari
2016 att utse en särskilt förordnad vårdnadshavare. Domen inkom till nämnden
den 22 februari 2016. Nämnden har inte begärt in förteckning eller årsräkning och
det fanns ingen redovisning i akten.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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Nästa handling är en redogörelse (som inte är ankomststämplad) från den särskilt
förordnade vårdnadshavaren. Det är samma blankett som den tidigare gode
mannen använde och som tar upp frågor om barnets hälsotillstånd, skola, boende
m.m. Av redogörelsen framgår att vårdnadshavaren handhar barnets studiebidrag.
Nämnden uppgav vid sammanträdet att de tycker att det är svårt hur de ska
förhålla sig till socialförvaltningen i de här ärendena. Det är oklart vem som ska
göra vad och ställföreträdaren får inget betalt från socialförvaltningen.
Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare ska enligt 14 kap. 1 §
föräldrabalken (FB) inom två månader efter förordnandet lämna en förteckning till
överförmyndaren över den egendom som de förvaltar. De ska också enligt 14 kap.
15 § FB före den 1 mars varje år i en årsräkning till överförmyndaren redogöra för
förvaltningen under föregående år av egendom som har stått under
ställföreträdarens förvaltning. Förteckningar och årsräkningar ska avges på heder
och samvete.
Länsstyrelsen vill framhålla att överförmyndarens granskning av ställföreträdares
redovisningshandlingar utgör en kontroll av att ställföreträdaren använder
huvudmannens, eller barnets, tillgångar till dennes fördel och utgör en central del i
överförmyndarens tillsyn. Underlåtenhet att lämna in redovisningshandlingar kan
vara ett tecken på att ställföreträdaren inte sköter sitt uppdrag och det är därför
viktigt att överförmyndaren aktivt bevakar att redovisningshandlingar lämnas in
och att de lämnas in i rätt tid. För att en ställföreträdare ska kunna lämna in en årseller sluträkning i förenklad form, eller inte alls, måste överförmyndaren fatta ett
sådant beslut i enlighet med 14 kap. 19 § FB. Överförmyndaren kan inte befria en
ställföreträdare från skyldigheten att lämna in förteckning.
Länsstyrelsen är kritisk till nämndens tillsyn i akt 2049 och 2169 då det saknas
redovisning och nämnden inte gjort några försök att få in den. Länsstyrelsen anser
att nämnden bör se över sina rutiner för bevakning, påminnelser, förelägganden
m.m. i syfte att säkerställa att redovisning inkommer. Länsstyrelsen kommer att
följa upp detta vid nästa inspektion.
Handläggningstid granskning årsräkning
Vid granskningen noterade Länsstyrelsen lång handläggningstid för granskning av
årsräkningar i några ärenden:
- I akt 1269 angående förmynderskap granskades årsräkningen avseende år
2015 den 7 december 2016.
- I akt 947 angående förmynderskap granskades årsräkningen avseende år
2014 i januari 2016 och årsräkningen avseende år 2015 den 7 december
2016.
- I akt 778 angående godmanskap granskades årsräkningen avseende år
2015 den 4 november 2016.
Nämnden uppgav vid sammanträdet att de ligger efter med granskningen. De har
som målsättning att de som kommit in i tid ska vara klara den 1 september. De
som inte är kompletta får vänta. De blev klara med sista årsräkningen avseende år
2016 den 31 januari 2017.
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Regeln i 7 § förvaltningslagen (1986:223), FL, om snabb och enkel handläggning
ska vara vägledande i samtliga ärenden hos överförmyndaren. En snabb
handläggning hos överförmyndaren är av rättssäkerhetsskäl viktig för den
enskilde som annars kan riskera att hans eller hennes personliga eller ekonomiska
förhållanden försämras. JO har i ett beslut (dnr 5172-2008) anfört följande.
Av utredningen framgår följande. Göran F. gav den 27 februari 2008 in en årsräkning avseende
2007 för granskning till överförmyndaren. Den 17 juli 2008 förelades Göran F. att inkomma med
kompletteringar. Granskningen av årsräkningen var slutförd den 8 oktober 2008. Den tid som gick
åt för att granska årsräkningen uppgick således till drygt sju månader. Föreläggande om att
komplettera årsräkningen skickades först nästan fem månader efter det att årsräkningen hade getts
in. Överförmyndaren kan enligt min bedömning inte undgå kritik för långsam handläggning av
Göran F:s årsräkning.

Mot denna bakgrund är Länsstyrelsen kritisk till nämndens långa handläggningstiderna för granskning av årsräkningarna.
Övrig aktgranskning
Bevakning av arvskifte
Vid granskningen av akt 1954 angående förmynderskap noterade Länsstyrelsen
bl.a. följande. Ärendet rör två barn vars ena förälder avlidit och barnen är enda
arvtagarna. En bouppteckning gavs in i maj 2016 men inget arvskifte hade getts in
vid inspektionstillfället. Nämnden har skickat ut en påminnelse i mars 2017.
En förmyndare ska vårda den omyndiges rätt i ett dödsbo där barnet har del och
ska se till att skifte sker så snart som möjligt. Om ett dödsbo inte skiftas inom sex
månader från det att bouppteckningen förrättades ska förmyndaren ge in en
redogörelse till överförmyndaren om anledningen till att dödsboet inte skiftats.
Överförmyndaren kan vitesförelägga förmyndaren att ge in sådan redogörelse. (Se
15 kap. 1-3 och 8 §§ och 16 kap. 13 § FB.)
Det ingår i nämndens tillsynsuppdrag att se till att förmyndaren fullgör sina
skyldigheter. Nämnden har påmint om arvskiftet men har inte begärt in
redogörelse för skifteshinder från förmyndaren och det saknas ett avtal om
sammanlevnad i oskiftat dödsbo. Länsstyrelsen anser att nämnden borde vara mer
aktiv i sin tillsyn av ärendet.
Ansökan om samtycke
Vid granskningen av akt 2030 och 2031 angående förmynderskap så noterade
Länsstyrelsen bl.a. följande. En ansökan om god man enligt 11 kap. 2 § FB inkom
i maj 2016 från en begravningsbyrå. Det saknas en ansökan från förmyndarna.
Arvskiftet gavs in i december 2016 men det framgår inte vem som skickade in
det. Nämnden har i ett stämpelbeslut på handlingen samtyckt till fördelningen,
men det framgår inte till vem beslutet skickades.
Vid granskningen av akt 2142 angående förmynderskap så noterade Länsstyrelsen
bl.a. följande. Ärendet inleddes i december 2016 när det gavs in ett köpekontrakt
på försäljning av en fastighet i ett dödsbo. Det framgick inte av akten vem som
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skickade in det eller till vem nämnden skickade samtycket. I underlaget för
försäljningen finns ett köpekontrakt och första sidan på bouppteckningen.
Nämnden uppgav vid sammanträdet att mäklare ofta kommer till dem direkt med
handlingar angående frågor som kräver samtycke.
Enligt 20 kap. 4 § FB kan endast förmyndare, gode mannen eller förvaltaren
begära samtycke till åtgärd från överförmyndaren beträffande en enskilds
egendom. Länsstyrelsen anser att detta innebär att det bör finnas en dokumenterad
ansökan om samtycke från förmyndarna, i dessa fall. Om ansökan sker muntligen,
bör denna dokumenteras. Nämndens beslut angående ansökan ska också skickas
till förmyndarna (se 21 § FL).
Nämnden bör se över sina rutiner i denna typ av ärenden.
Redovisning av egen lön
Vid granskningen av akt 947, angående förmynderskap med en särskilt förordnad
vårdnadshavare, noterade Länsstyrelsen bl.a. följande. Barnet är född 1999 och
det framgår av redovisningen att hen har en egen inkomst av lön. I årsräkningen
avseende år 2015 finns lönen redovisad under inkomster. Under utgifter finns
även en post kallad "fickpengar egen lön”.
I akt 290 angående förvaltarskap noterade Länsstyrelsen att det framgår av
redovisningen i ärendet att huvudmannen haft en egen inkomst av lön under år
2015 och 2016. Det framgår inte av beslutet från tingsrätten om att anordna
förvaltarskapet att lönen ska omfattas av förvaltarskapet. Lönen har redovisats
som en av flera inkomster i årsräkningarna.
Enligt 11 kap. 8 § FB har en huvudman, trots ett förvaltarskap, rätt att förfoga
över det som hen genom eget arbete förvärvat efter det att förvaltare förordnats,
liksom avkastningen av sådan egendom och vad som trätt i egendomens ställe.
Om det finns särskilda skäl får rätten föreskriva att förvaltaruppdraget ska omfatta
även dessa medel.
Enligt 9 kap. 3 § FB får en underårig själv råda över vad han genom eget arbete
förvärvat efter det att hen fyllt sexton år. Detsamma gäller avkastningen av sådan
egendom och vad som trätt i egendomens ställe. Förmyndaren får med
överförmyndarens samtycke omhänderta denna egendom, om det är nödvändigt.
Förvaltaren och förmyndarna i de aktuella ärendena ska således inte förvalta det
som huvudmannen respektive barnet fått i lön för sitt arbete om det inte är särskilt
beslutat. Om tillgångarna redovisas i årsräkningen så bör det framgå att
ställföreträdarna inte förvaltar de tillgångarna.
Befrielse från redovisningsskyldighet
Länsstyrelsen granskade ett antal ärenden angående god man för ensamkommande barn och i de akter där byte av god man skett (akt 1668, 1653, 1683
2184 och 2108) noterade Länsstyrelsen bl.a. följande. De före detta gode männen
har befriats från att ge in årsräkning, dock inte sluträkning. De nya gode männen
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har inte befriats från redovisningsskyldighet men ingen redovisning har getts in.
De före detta gode männen har inte heller gett in sluträkningar.
Överförmyndaren kan enligt 14 kap. 19 § FB befria ställföreträdaren från
skyldigheten att lämna års- och sluträkning, om det med hänsyn till ställföreträdarens och huvudmannens förhållanden, tillgångarnas art eller värde eller
omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl. Denna bestämmelse omfattar även
gode män för ensamkommande barn (se 12 § lag (2005:429) om god man för
ensamkommande barn). Enligt Länsstyrelsens mening följer det av ordalydelsen i
14 kap. 19 § FB att ett beslut om att befria en specifik ställföreträdare från
redovisningsskyldighet endast kan avse den enskilde ställföreträdaren. Om
överförmyndaren byter ut den gode mannen måste därför överförmyndaren göra
en ny bedömning och fatta ett nytt beslut om den nye gode mannen ska befrias
från redovisningsskyldighet, för att hen inte ska vara skyldig att lämna in
årsräkningar och sluträkning till överförmyndaren. Vidare, om beslutet om
befrielse inte omfattar sluträkning så är gode mannen skyldig att ge in sådan
redovisning efter avslutat uppdrag.
Länsstyrelsen uppmanar nämnden att se över om några åtgärder behöver vidtas i
ärendena med anledning av detta.
Dokumentation av yttrande vid entledigande
Vid granskningen av akt 30 angående godmanskap noterade Länsstyrelsen bl.a.
följande. Huvudmannen har den 23 mars 2016 inkommit med en begäran om att
byta god man. Nämnden beslutade om byte den 21 april 2016 med hänvisning till
11 kap. 19 § FB. Det framgår inte av beslutet eller annars i akten att gode mannen
har fått yttra sig innan beslutet.
Vid granskningen av akt 580 angående godmanskap så noterade Länsstyrelsen
bl.a. följande. En ansökan om byte av god man inkom från huvudmannen och
hens mor i november 2016. I januari 2017 beslutade en av nämndens handläggare
om byte av god man. I beslutet hänvisas till 11 kap. 19 § FB och det anges att
gode mannen har inkommit med en egen begäran om entledigande. I akten fanns
dock ingen sådan begäran eller någon annan dokumentation om att nämnden hade
haft någon kontakt med gode mannen innan hen entledigades.
Nämnden uppgav vid sammanträdet att det troligen varit en kontakt med den gode
mannen via e-post eller telefon. Det kan ibland missas att registrera e-post och
skriva tjänsteanteckningar. De kan inte tänka sig att de inte varit i kontakt med
gode mannen innan entledigandet. Nämnden har efter inspektionen framfört att de
också har hittat sådan e-postkorrespondens som nu har lagts in i akt 580.
Länsstyrelsen kan konstatera att det i dessa ärenden framstår som oklart på vilken
grund entledigandet av de gode mannen skett. Båda ärendena är hanterade som
entlediganden som sker på ställföreträdarens begäran enligt 11 kap. 19 § FB. I det
förstnämnda ärendet saknas dock helt uppgift om gode mannens inställning till
bytet, i det senare ärendet finns i beslutet refererat till gode mannens inställning,
men det saknas annan dokumentation om det i akten.
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I 15 § FL föreskrivs t.ex. att uppgifter som en myndighet får på annat sätt än
genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet ska antecknas
av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Av 17
§ förmynderskapsförordningen (1995:379) framgår att samtliga handlingar som
har getts in till överförmyndaren och som avser ett visst förmynderskap,
godmanskap eller förvaltarskap ska bevaras och sammanföras till en akt.
Handlingarna ska även diarieföras i enlighet med reglerna i 5 kap. 1 och 2 §
offentlighet- och sekretesslagen (2009:400). För att kunna följa händelseförloppet
i ett ärende är det väsentligt att t.ex. en begäran om entledigande som har getts in
av en ställföreträdare läggs in i huvudmannens akt.
Länsstyrelsen anser att det är av stor vikt att gode mannens begäran om
entledigande dokumenteras, bevaras och diarieförs i akten eftersom den är en
förutsättning för att nämnden ska kunna fatta beslut enligt 11 kap. 19 § FB.
Länsstyrelsen förutsätter att nämnden ser över sina rutiner vad gäller
dokumentation av samtal, bevarande av e-post och diarieföring.
Korrigering av sluträkning
Vid granskningen av akt 122 angående förvaltarskap noterade Länsstyrelsen bl.a.
följande. Huvudmannen hade god man fram till i augusti 2016 då ett förvaltarskap
anordnades. Samma person som var god man förordnades till förvaltare.
Ställföreträdaren gav in sluträkning i september 2016. På den handlingen har
nämnden antecknat ’ny finns’ och den är inte granskad. I november 2016 har en
helt ny version av sluträkningen getts in, och den har granskats utan anmärkning,
trots att nämnden gjort mycket justeringar i redovisningen. I december 2016 har
nämnden skickat ut en kopia av sluträkningen till ställföreträdaren som skrivit
under kopian och skickat tillbaka. På denna handling finns ingen anteckning om
nämndens granskning.
I rapporten från föregående inspektion (dnr 15108-2016) anmärkte Länsstyrelsen
på nämndens rutiner för att begära kompletteringar av årsräkningar eftersom
nämnden själva ändrade mycket av uppgifterna i årsräkningarna. Nämnden
framförde efter den inspektionen att de ändrat sin rutin. Nämnden uppgav vid det
nuvarande sammanträdet att de har som rutin att skicka ut en kopia på den
granskade årsräkningen för undertecknande på det sätt som skett i förevarande
ärende.
Länsstyrelsen anser att även den nuvarande rutinen har vissa brister. Det är
positivt att nämnden som huvudregel begär att ställföreträdaren själv korrigerar
sin redovisning. I detta ärende har nämnden gjort ytterligare korrigeringar och
därefter granskat årsräkningen utan anmärkning. En ny underskrift från
ställföreträdaren finns dock endast på en kopia av årsräkningen som nämnden
skickade ut efter granskningen var avslutad. Ställföreträdarens underskrift bör
finnas på den handling där nämndens granskning finns antecknad. Nämnden bör
därför se till att få in underskriften innan granskningen är avslutad. Länsstyrelsen
anser därför att nämnden bör se över sina rutiner i detta avseende.
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Sammanblandning av medel
Vid granskningen av akt 778 angående godmanskap så noterades bl.a. följande.
Den gode mannen har vid flera tillfällen lånat ut pengar till huvudmannen vid
betalning av räkningar, eftersom det inte fanns täckning på huvudmannens konto.
I årsräkningarna avseende år 2015 och 2016 framkommer detta under övriga
upplysningar. Det framgår inte att nämnden påpekat för gode mannen att detta
inte är tillåtet.
Enligt 12 kap 8 § andra stycket FB har en god man inte rätt att företräda
huvudmannen om det uppstår en rättshandling mellan huvudmannen å ena sidan
och den gode mannen, dennes make eller sambo eller någon annan som han eller
hon företräder å andra sidan. Har en god man slutit avtal i strid med detta kan
återbärings- och ersättningsskyldighet föreligga enligt 9 kap 7 § första stycket FB.
Det krävs även att överförmyndaren samtycker till skuldsättning av den enskilde,
enligt 14 kap. 3 § FB.
Om nämnden uppmärksammar att en god man lånat ut pengar måste nämnden
enligt Länsstyrelsens mening påtala för gode mannen att det strider mot reglerna i
föräldrabalken samt försäkra sig om att inte huvudmannen lidit skada. Beroende
på omständigheterna kan det även finnas anledning att överväga ytterligare
åtgärder, såsom entledigande.
Uppföljning föregående protokoll
I rapporten från föregående inspektion anmärkte Länsstyrelsen på utformningen
av en blankett för årsräkning för förmyndare. På fråga vid nuvarande inspektion
uppgav nämnden att blanketten inte är ändrad men att de kommer göra det nästa
år. Länsstyrelsen uppmanade nämnden att åtgärda blanketten så snart som möjligt
och se till att all information som måste vara med enligt 13 kap. 14 § FB finns
med.
Angående handläggningstider för ansökningar eller anmälningar om behov av
ställföreträdare så uppgav nämnden nu att anledningen till att de tidigare haft vissa
problem med längre handläggningstider berodde på den stora ökningen av
ärenden angående ensamkommande barn. Nu ser det dock bra ut igen.
Länsstyrelsen ser positivt på förbättringarna.

Denna rapport har upprättats av Lotta Reimers och Lisa Wellenius.
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Datum

Beteckning

2017-08-18

203-19674-2017

Enheten för tillsyn
Lotta Reimers

Granskade akter
Ärenden under uppbyggnad
2119, 2102
Förmynderskap
81, 183, 1233, 1954, 2030, 2031, 2142, 2027, 1951, 1562, 1496, 1269
Godmanskap 11:4
30, 64, 303, 312, 543, 580, 648, 730, 778, 875, 1147
Förvaltarskap
122, 290, 518, 775, 995, 1195, 1558
God man för ensamkommande barn
1668, 1653, 1683, 2156, 2184, 2108

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-09-25

Handlingar till

Ärende 35

Information. Socialnämnden – ej
verkställda beslut kvartal 1 år 2017
Innehåll
• Socialnämndens beslut 2017-06-14, § 101, sammanställning över beslut om
bistånd eller insatser som inte verkställts t.o.m. den 31 mars 2017

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-06-14

SON § 101

Individrapportering av ej verkställda beslut 2017

SON 2017/79

Socialnämndens beslut

•

Socialnämnden överlämnar rapporten om beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
och 9 § LSS som inte verkställts (gynnande ej verkställda beslut) den 31 mars
2017 till regionfullmäktige och regionens revisorer.

Sammanfattning

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om stöd
och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och 9 kap 10 § kommunallagen (KL)
skyldighet att till IVO (Inspektionen för vård och omsorg), regionens revisorer samt
regionfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i
verkställigheten om beslutet inte verkställs på nytt inom tre månader från dagen för
avbrottet.
Bedömning

Rapporter och antal samt motivering till varför inte besluten har verkställts har
lämnats från omsorgen om funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorgen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 9 maj 2017.
Ärendets behandling under mötet

Socialdirektör Marica Gardell presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Skickas till
Regions revisorer
Regionfullmäktige via RS registrator

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

SON 2017/79
9 maj 2017

Marianne Haglund

Socialnämnden

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2017
Förslag till beslut

•

Socialnämnden överlämnar rapporten om beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
och 9 § LSS som inte verkställts (gynnande ej verkställda beslut) den 31 mars
2017 till regionfullmäktige och regionens revisorer.

Bakgrund

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om stöd
och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och 9 kap 10 § kommunallagen (KL)
skyldighet att till IVO (Inspektionen för vård och omsorg), regionens revisorer samt
regionfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i
verkställigheten om beslutet inte verkställs på nytt inom tre månader från dagen för
avbrottet.
Som en yttersta konsekvens kan IVO hos förvaltningsrätten ansöka om att särskild
avgift döms ut om beslutet ej verkställts inom skälig tid. (16 kap 6 c § SoL och 28 c §
LSS).
Rapporteringen gäller äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt individ- och
familjeomsorg. Rapporteringen till IVO ska göras på individnivå och ska ske en gång
per kvartal.
Rapporter har lämnats från omsorgen om funktionsnedsatta samt individ- och
familjeomsorgen. Se tabeller på nästa sida.
Socialförvaltningen har rapporterat fyra beslut som inte har verkställts inom tre
månader. I två fall har besluten inte kunnat verkställas på grund av resursbrist, det vill
säga det har inte funnits något ledigt boende att flytta till. I ett fall har brukaren fått
ett erbjudande om boende, men hade inte hunnit tacka ja eller nej vid rapporteringstillfället. I ett annat fall har beslutet inte verkställts eftersom familjen vill ha en viss
kontaktfamilj. Kontaktfamiljen kan inte ta uppdraget just nu på grund av sjukdom.
Familjen väntar hellre än att få en annan kontaktfamilj.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2017/79

OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA – LSS
Insats/bistånd

Månader sedan beslutsdatum
3-5

6-8

Bostad med
särskild service

1

1

SUMMA

1

1

9-11

Orsak

12-14
Resursbrist

1

Fått erbjudande, men inte hunnit tacka
ja eller nej vid rapporteringstillfället

1

3 beslut

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Insats/bistånd

Månader sedan beslutsdatum
3-5

6-8

9-11

Orsak

12-14

Kontaktfamilj

1

Vill ha en viss familj som inte kan ta
uppdraget just nu på grund av
sjukdom; väntar hellre än att få en
annan familj

SUMMA

1

1 beslut

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Expedieras
Regions revisorer
Regionfullmäktige
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