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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/721
15 november 2017

Henry Henziger

Regionstyrelsen

Uppföljning intern kontrollplan 2017 - regionstyrelsen
Förslag till beslut

•

Respektive kontrollansvarig ges i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att rätta
till funna brister. Lägesrapportering ska ske efter halvårsskiftet 2018.

•

Kontrollpunkt ”policy och riktlinjer” överförs till 2018 års interna kontrollplan.

•

I övrigt tas rapporten emot och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

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

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

I 2017 års plan är 16 punkter upptagna, en av punkterna har uppdelats i två
kontrollpunkter vid genomförandet. Av således 17 punkter har 16 genomförts fullt
ut. Punkten ”policy och riktlinjer” har endast genomförts på ett delområde och
därför föreslås den överföras till 2018 års interna kontrollplan.
Brister har identifierats främst beträffande makulering av kundfaktura,
investeringsredovisning, avtalstrohet och priskontroll, introduktion av nyanställda,
chefskola nya chefer, attest av löneunderlag, rutin anställningsavtal, kvittohantering
reseräkningar och policys och riktlinjer.
De brister som konstaterats har att hanteras inom ramen för respektive
kontrollområdesansvar. Detta utifrån att kontrollansvaret innebär att se till att
kontrollen blir genomförd och att resultatet analyseras samt att eventuella åtgärder
vidtas.
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Tjänsteskrivelse
RS 2016/721
Beslutsunderlag

Rapporter från genomförda kontroller:
Bilaga 1 – Makulering av kundfaktura
Bilaga 2 – Investeringsredovisning
Bilaga 3 – Leverantörsfakturor (attestregler)
Bilaga 4 – Leverantörsfakturor (avtalstrohet och priskontroll)
Bilaga 5 – Återsökning av statsbidrag från Migrationsverket
Bilaga 6 – Leverantörsfakturor (betalning i tid)
Bilaga 7 – Introduktion av nyanställda
Bilaga 8 – Chefskola för nya chefer
Bilaga 9 – Attest av löneunderlag
Bilaga 10 – Rutin anställningsavtal
Bilaga 11 – Kvittohantering reseräkningar
Bilaga 12 – Policys och riktlinjer (IT)
Bilaga 13 – Regler för drivmedel
Bilaga 14 – Change management (IT)
Bilaga 15 – Projektledning (projektmodell)
Bilaga 16 – Beredning av projektansökningar (NYPS)
Bilaga 17 – Måltidsprocess
Regionstyrelsens plan för intern kontroll 2017
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Karolina Samuelsson
Förvaltningschef

Skickas till
Samtliga nämnder
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Ärendenr RS 2016/721

Regionstyrelseförvaltningen

Handlingstyp Rapport
Datum 23 november 2017

Bilaga 1 – Makulering av kundfaktura
Process

Region Gotland skickar ca 230.000 st kundfakturor per år. Kundfakturorna avser
bl.a avgifter för barnomsorg, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, vatten- och avlopp,
avfall, myndighetsutövning. I samband med kundfakturering uppstår ibland behov
av att makulera fakturor p.g.a att fakturan av någon anledning är felaktig. En
makulering av fakturan innebär att kundfordran tas bort och verksamhetens intäkt
försvinner. Antalet makulering uppgick under hela 2016 till ca 5600 st motsvarande
en andel på ca 2% av alla kundfakturor. Bra rutiner för att hantera detta är viktigt
eftersom åtgärden innebär ett ekonomiskt bortfall för verksamheten och regionen.
Kontrollmoment

Kontroll av följande punkter har genomförts:
- Finns anteckning om varför makulering gjorts,
- Av vilken anledning är makuleringen gjord
- Är anledningen till makuleringen av kundfakturan rimlig och godtagbar
Kontrollmetod

Kontrollen har genomförts på de makulerade kundfakturor som finns i regionens
stora kundreskontra i ekonomisystemet Visma RoR, under kontrollperioden 1 maj
2016 till 30 april 2017. Totalt har 100 st slumpmässigt utvalda fakturor
kontrollerats. Urvalet har gjorts enligt följande:
I systemet finns fakturorna uppdelade i olika fakturagrupper, totalt 36 st. I
kontrollen har grupperna delats in i sju olika områden. Varje område har sorterats
på datum. En uträkning har gjorts på hur stor andel av fakturorna som tillhör varje
område. Uträkningen har sedan använts för att få fram hur stor andel av de totalt
100 st fakturorna som ska tas från varje område. En slumpmässigt utvald siffra i
listan med fakturor från varje område har valts, därefter har var 44:e faktura valts
tills dess att rätt antal fakturor uppnåtts.

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

Regionstyrelseförvaltningen

2 (5)

Region Gotland

Resultat

Resultaten av kontrollmomenten blev följande:
Kontrollmoment
Finns det en anteckning?
När det finns en anteckning, talar den om varför
makuleringen är gjord?

Ja
97 st
94 st

Nej
3 st
3 st

Summa
100 st
97 st

I följande kontrollmoment har en gradering använts för att klassa vilka anledningar
som kan anses tydliga och rimliga. Skalan är uppdelad enligt följande:
•

1. Ej rimlig – Anteckningen beskriver en anledning som är otydlig och eller
ej rimlig.

•

2. Delvis rimlig – Anledningen framgår inte av anteckningen men hänvisar
till ett underlag som innehåller information om anledningen, eller
anteckningen innehåller en anledning som är ofullständig och därmed delvis
tydlig och delvis rimlig.

•

3. Rimlig – Anteckningen innehåller en anledning som går att förstå, även
om den i vissa fall får tolkas eller anses vara underförstådd.

Kontrollmoment
På en skala 1-3, är makuleringen rimlig
och godtagbar utifrån anteckningen i
systemet?

1.
Ej rimlig
9 st

2.
Delvis
rimlig
39 st

3.
Rimlig

Summa

46 st

94 st

Exempel på skala 1:
Mak enl DO/CP – Anteckningen hänvisar till två förkortningar vilka inte kan anses
vara förståeliga. Det är för en oberoende svårt att veta om DO och CP är
förkortningar, användar-id eller initialer.
Mak pga fk/aajs – I denna anteckning används liksom ovan ett skiljetecken. Här kan
tolkas att skiljetecknet används som avgränsning för ett användar-id.
Mak / FK – I denna anteckning används förkortningen FK, och i jämförelse med
anteckningen ovan skulle FK i detta fall vara en initial eller ett använd-id.
Exempel på skala 2:
Mak enl order/ mesr – Av anteckningen framgår att makulering gjorts enligt order.
Det finns därmed ett underlag som använts, men det finns ingen hänvisning till var
underlaget kan ses. Det blir inte tydligt av anteckningen vad anledningen är. Det
blir därmed delvis förståeligt varför makuleringen gjorts.
Exempel på skala 3:
Mak fakt åter fel adr kollar ny adr. irhn – Här framgår det vad som är fel, och även
vilket åtgärder som vidtagits. Anledningen anses rimlig.
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Mak 160829, pat ingen kallelse. Aajs – Här framgår anledningen till varför
makuleringen är gjord. Det finns även en signatur på vem som gjort makuleringen.
Anledningen anses rimlig.
Analys/slutsats

Analys
•

Förkortningar och fåordiga anteckningar
Av de nio fakturor som markerats med skala ett innehåller samtliga
förkortningar som inte kan anses vedertagna. Sättet att sätta signatur på
skiljer sig även åt, varpå det är svårt att tolka vad som är en signatur och vad
som är förkortningar.
Av de 97 st fakturor som innehåller en anteckning med en anledning har
fjorton st en anteckning som innehåller två ord eller mindre. Majoriteten av
övriga fakturor innehåller en anteckning med ca tre till fyra ord.
Anteckningarna blir inte tydliga med så korta beskrivningar. Flertal av
anteckningar som är väldigt fåordiga har ändå godkänts, då beskrivningen är
underförstådd.
Exempel på anteckning - felreg. Det går att tolka att fakturan är
felregistrerad, men det framgår ej vad som blivit fel och om en ny faktura
ställts ut.
Exempel på anteckning - frikort. Anledningen går att tolka till att patienten
uppnått frikostnadskort och därmed inte ska betala fler fakturor. Detta
skulle dock kunna förtydligas.

•

Hänvisning till underlag
Av de 94 st fakturor som anses ha en anledning med i anteckningen har 33
st hänvisning till exempelvis en förkortning, order eller mottagning.
I de fall hänvisningen är till en order finns ett underlag i pappersformat hos
den person som genomfört makuleringen. En stickprovskontroll har
genomförts på dessa underlag, där slutsatsen blev att underlagen är rimliga
och godtagbara. Exempel på information i underlag, korrigering av
barnomsorgsavgift pga. ändrat schema. Anledningen är tydlig i underlaget.
I de fall det finns en hänvisning till mottagning finns ett papperskvitto hos
den person som genomfört makuleringen. Papperskvittot är en
makuleringsrapport från den kassaapparat som använts. Inte heller här
framgår vad som är fel, utan bara att något är fel, och därmed har
makulerats. Det framgår inte om en ny faktura ställts ut.
Gemensamt för hänvisningarna är att det finns ett underlag kopplat till
makuleringen, men det framgår inte av anteckningen var det går att hitta
underlaget. Det framgår inte heller i anteckningen vad som är felet på
makuleringen, det går däremot delvis att finna i underlaget.
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•

Signatur på anteckning
Idag finns det en signatur med användar-id eller initialer på vissa
anteckningar. Det medför att det går att kontakta den person som innehar
eventuella underlag eller information om makuleringen, i de fall det går att
tyda vem personen är. I de fall det inte finns en signatur går det inte säkert
att veta vem som innehar underlaget. Systemet registrerar det användar-id
som sist varit inne på ärendet. I de fall någon varit inne och exempelvis
korrigerat en anteckning efter att makulering genomförts kommer dennes
användar-id att registreras som det senaste.

Slutsats
Förbättringsmöjligheter
•

Anteckningsfältet – Idag är anteckningsfältet begränsat till ett visst antal
tecken, 35 st. Anteckningarna blir därmed fåordiga och uppbyggda på
förkortningar. För att öka förståelsen för varför makuleringen har
genomförts, borde möjligheten att se över begräsningen i
anteckningsfältet göras. Om möjlighet att påverka antalet tecken inte är
möjligt bör diskussion föras kring vilka förkortningar som är lämpliga
och inte.

•

Underlag - I de fall anteckningen hänvisar till ett underlag, finns ingen
hänvisning om var underlaget kan finnas. Underlagen finns idag hos
den person som genomfört makuleringen. En förbättringsmöjlighet är
att utveckla systemet och därmed möjliggöra att bifoga underlag
elektroniskt, direkt kopplat till makuleringen. Om det i systemet ej kan
göras möjligt att bifoga underlag bör hanteringen av underlag ses över.
Ett förslag är att undersöka om underlagen kan samlas i exempelvis ett
gemensamt rum. Då kan hänvisning göras till var underlag finns, och de
blir lättillgängliga.

•

Rutin - En rutin bör skrivas där det framgår hur en anteckning ska
skrivas samt vilken information som ska finnas med. Det blir då tydligt
för alla som arbetar med makuleringar vad som gäller, och
informationen i systemet blir enhetlig och därmed lättare att förstå.
Ett förslag kopplat till rutinen är att införa obligatoriskt avslut med
användar-id.

Frågeställningar att titta vidare på
•

Flertal makulerade fakturor är gjorda utan hänvisning till något
utförligt underlag. Ett förslag framåt är att diskutera hur vi kan
säkerställa att makuleringen är rimlig och rätt utan underlag.
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Exempel på anteckning, Avl, ska ej bet nov/Å – En person har avlidit
och ska därmed inte betala hyra. Säkerställer vi att personen i fråga är
avliden, genom exempelvis utdrag från skatteverket?
•

Idag har flertal personer tillgång till att göra makuleringar. Bör vi
avgränsa antalet, genom att exempelvis göra det behörighetsstyrt?

Åtgärder - förslag

1. Utred möjligheter att skriva längre anteckningar eller möjlighet att bifoga
dokument i ekonomisystemets kundreskontra
2. Ta fram skriftlig rutin för hur makulering ska utföras:
- vad en anteckning ska innehålla och skrivas
- var och hur underlag för makulering ska arkiveras
3. Begränsa antalet personer med makuleringsbehörighet

Kontroll utförd av:

Emilie Jensen, Ekonom
Kontrollansvarig:
Mikael Wollbo, Redovisningschef
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Ärendenr RS 2016/721

Regionstyrelseförvaltningen

Handlingstyp Rapport
Datum 23 november 2017

Bilaga 2 - Investeringsredovisning
Process

Region Gotland har en omfattande investeringsverksamhet som omsätter mellan
300 mnkr och 600 mnkr fördelat på ca 250 investeringsprojekt årligen. Att
investeringsredovisningen är rättvisande och att grunduppgifterna för
investeringarna är korrekta i anläggningsreskontran har stor påverkan på regionens
tillgångsredovisning samt driftredovisningens kapitalkostnader.
Den 16 juni 2016 antog regionstyrelsen nya riktlinjer för redovisning av
investeringar. Riktlinjer för komponentredovisning antogs av regionstyrelsen den
23 februari 2017.
Kontrollmoment

Kontroll av att riktlinjerna för redovisning av investeringar följts med avseende på:
- Har blanketten ”Grunduppgifter för investeringar” fyllts i och skickats till
ansvariga för anläggningsreskontran på Rsf/avdelning Ekonomi
- Är blanketten komplett ifylld med kompletta uppgifter och lämnats till ansvariga
för anläggningsreskontran.
- Är investeringen komponentredovisad (aktuellt om komponentredovisning är
tillämpligt för investeringen)
- Har en utbetalningsplan upprättats (aktuellt för investeringar över 10 mnkr)
- Är investeringens anläggningsobjekt rätt klassificerad till rätt tillgångskonto
- Ligger avskrivningstiden inom rätt tidsintervall
Kontrollmetod

Kontroll av de 20 investeringsprojekt med högst utfall under perioden 1 juli 2016
till 31 maj 2017.
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Resultat

Av de 23 investeringsprojekt som kontrollerats var det endast 7 stycken, ca 30%,
som fyllt i blanketten ”Grunduppgifter för investeringar”.
Uppgifterna på blanketten var korrekt ifyllda, så långt man kan begära av
projektägare. Avseende om projekten varit komponentredovisade är det endast 6
stycken som gjorts löpande, vissa görs i efterhand. Det som fungerar bra är att de
större investeringsprojekt har en utbetalningsplan, dock undantag för
hamnverksamheten som gör en för egen del.
De investeringsprojekt som saknade ifylld blankett var startade före riktlinjerna för
investeringsredovisning hade beslutats och införts.
Utbetalningsplan finns för 11 investeringsprojekt. Gemensamt för dessa är att de är
stora. Hamnavdelningen gör en egen utbetalningsplan för sina investeringsprojekt
men den skickas inte vidare till ekonomiavdelningen. Om hamnavdelningens
projekt läggs till så var det 14 investeringsprojekt som hade en utbetalningsplan.
Samtliga projekt där komponentredovisning var tillämpligt har
komponentredovisats.
Samtliga investeringsprojekt är rätt klassificerade till balanskonto och vald
avskrivningstid är rätt.
Analys/slutsats

Många av kontrollerade investeringsprojekt var startade långt innan regelverken
fanns, vilket förklarar att efterfrågade blanketter ej varit ifyllda. Många
investeringsprojekt börjar med olika förstudier då man inte vet om det blir ett
investeringsprojekt. Det gör det svårt att fylla i blanketten ”Grunduppgifter för
investeringar” och än svårare med komponentmall.
”Grunduppgifter för investeringar” –blanketten kan inte endast göras av
projektägare/ledare då den innehåller uppgifter från anläggningsregistret, vilket
handlägges av RSF. Blanketten måste göras i samförstånd.
Vidare är vissa projekt ej komponentredovisade då investeringsprojektet i sig avser
en komponent. Dessutom ska inte alla investeringsprojekt komponentredovisas.
Det är endast byggnader och tekniska anläggningar exklusive gata/väg, park,
kollektivtrafik samt fordon.
Kontrollen att rätt anläggningsidentitet angetts är regionstyrelseförvaltningen
ansvarig för, i och med att det är regionstyrelseförvaltningen som handlägger
anläggningsregistret. Anläggningsidentitet måste tas fram tillsammans med

2 (3)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

anläggningshandläggare och respektive förvaltnings ekonomichef/ekonom samt
projektägare. Därför förväntas att rätt anläggningsidentitet används.
Kodsträng för kapitalkostnad bör göras tillsammans med ekonomichef/ekonom,
det ska vara avstämt mot hur det är budgeterat.
Rätt avskrivningstid måste förväntas att projektledare/teknisk kunnig personal är
kompetent att avgöra.
Nästa interna kontroll av investeringsredovisningen förväntas ge ett bättre resultat
än denna.
Åtgärd

Fortsatt arbete i förvaltningarna med att implementera riktlinjerna i sina
verksamheter.
De förvaltningar som har investeringsprojekt behöver se över och utveckla sina
rutiner för hur riktlinjerna för investeringsredovisning ska följas. Förvaltningarna
behöver fortlöpande informera sina berörda medarbetare om rutinerna och
riktlinjerna.
Kontinuerliga avstämningsmöten om planerade och pågående investeringsprojekt
mellan förvaltningarna och regionstyrelseförvaltningens medarbetare med ansvar
för anläggningsreskontran. Förvaltningarna ansvarar för att boka
avstämningsmöten.
Kontroll utförd av:

Peter Lostin, ekonom
Paola Tysk, ekonom
Conny Johansson, ekonom
Kontrollansvarig:

Mikael Wollbo, redovisningschef
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Ärendenr RS 2016/721

Regionstyrelseförvaltningen

Handlingstyp Rapport
Datum 23 november 2017

Bilaga 3 – Leverantörsfakturor
(attestregler)
Process

Region Gotland får årligen ca 150.000 leverantörsfakturor till ett värde av drygt 2
mdkr. Regionens attestregler beskriver hur den interna kontrollen av
leverantörsfakturorna ska ske.
Kontrollmoment

Kontroll av leverantörsfakturaprocessen enligt följande:
- Följs attestreglerna.
- Är momsredovisningen korrekt, dvs att eventuell moms eller momsersättning är
rätt redovisad.
Vi har även kontrollerat att:
-

Det tydligt framgår vad fakturan avser, dvs vid intern och extern kontroll ska
det gå att enkelt utläsa att inköpet avser verksamheten och är rimligt.
Om fakturan avser representation skall ytterligare information om syfte, vem
som deltagit och datum anges.
Kostnaderna är konterade med rätt/rimligt konto.

Kontrollmetod

Stickprovskontroll av har gjorts av 100 stycken slumpvis utvalda
leverantörsfakturor under perioden 1 maj 2016 till 30 april 2017.
Urvalet baseras på fakturor fördelade över hela perioden för att få en så stor
spridning som möjligt över året. Antalet fakturor 2016 utgjorde en större andel
(8/12 mån) av det totala antalet varför 2/3 (67st), av de 100 fakturorna granskades
från 2016 och resterande 1/3 (33st) kontrollerades från 2017. Fakturorna för
respektive år sorterades i verifikatnummerordning. Därefter valdes slumpvis en
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faktura ut och därefter var 1500:e faktura ut till dess att rätt antal fakturor uppnåtts.
Totala antalet fakturor över hela perioden uppgick till drygt 155 000.
Resultat

Granskade fakturor har bl.a. avsett inköp av varor och tjänster till regionens
verksamheter eller dess personal, t.ex. varor till skolkök och hvb-hem, kostnader
för telefoni/bredband, kostnader för köp av vård eller kostnader för tjänsteresor
eller utbildning. Materialet är redovisat i en bifogad excelfil. Där återfinns
verifikatnummer, mottagare av betalning, vad fakturan har avsett, vem som är
beslutsfattare samt redovisat belopp och moms. Dessutom är det redovisat om
fakturan är sekretessklassad, bokförd ansvarskod samt organisationskod.
Av de kontrollerade utbetalningarna är det 7st verifikat som har någon form av
otydlighet enligt ovan kontrolldirektiv, vilket motsvarar 7%.
Exempel på detta är:
- Bristfällig information, 3 st
- Momsredovisning saknas eller är ofullständig, 3 st
- Svårighet att kontrollera behörighet vid attestering, 1 st.
Analys/slutsats

Med resultatet som utgångspunkt ser vi att överlag följs de regler och riktlinjer som
regionen har beslutat. Attestreglementet följs i de flesta fall och inköpen ses som
rimliga för verksamheternas ändamål. Där regionen har rätt till momsersättning har
ansvariga beräknat och bokfört dessa på ett korrekt sätt.
Dock kan informationen på fakturorna generellt bli mer utförligare eller att det
finns en anteckning alternativt en bifogad bilaga.
I de fall där momsredovisningen är bristfällig har leverantören sänt en faktura utan
moms där ansvarig borde ha reagerat och återsänt fakturan.
I vissa fall har det varit svårt att exakt se vem eller vad fakturor avser. Det är då
svårt för utomstående att veta vem som är behörig att attestera. Då det saknas
transparens är det viktigt att bifoga anteckning vad som avses.
Åtgärd

1. Eftersom regionen har ca 1300 medarbetare som hanterar
levarantörsfakturor innebär naturlig personalrörlighet att kontinuerlig
information/utbildning om attestregler och fakturahantering till nya
medarbetare är nödvändig.
2. Fortsatt årlig kontroll av samtliga leverantörsbetalningars momsredovisning,
s.k. återvinningsrevision, ska även fortsättningsvis genomföras med hjälp av
externa konsulter.
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Kontroll utförd av:

Peter Lostin, ekonom
Pernilla Johnsson, ekonom
Kontrollansvarig:
Mikael Wollbo, redovisningschef
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Bilaga 4 – Leverantörsfakturor
(avtalstrohet och priskontroll)
Process

Region Gotland får årligen ca 150.000 leverantörsfakturor till ett värde av drygt 2
mdkr. Regionens attestregler beskriver hur den interna kontrollen av
leverantörsfakturorna ska ske.
Kontrollmoment

Kontroll av leverantörsfaktura enligt följande:
- Har inköpet gjorts enligt upphandlat avtal (i de fall avtal finns för varan/tjänsten)
- Stämmer priset med upphandlat avtal (i de fall avtal finns för varan/tjänsten)
I kontrollen har det även kontrollerats:
-

Finns något avtal med leverantören fast i annat avtalsområde?
Har det handlats helt, delvis eller utanför avtal

Kontrollmetod

Utgångspunkten för kontrollen är de stickprovskontroll som av har gjorts av 100
stycken slumpvis utvalda leverantörsfakturor under perioden 1 maj 2016 till 30 april
2017.
Stickprovets urval baseras på fakturor fördelade över hela perioden för att få en så
stor spridning som möjligt över året. Antalet fakturor 2016 utgjorde en större andel
(8/12 mån) av det totala antalet varför 2/3 (67st), av de 100 fakturorna granskades
från 2016 och resterande 1/3 (33st) kontrollerades från 2017. Fakturorna för
respektive år sorterades i verifikationsnummer-ordning. Därefter valdes slumpvis
en faktura ut och därefter var 1500:e faktura ut till dess att rätt antal fakturor
uppnåtts. Totala antalet fakturor över hela perioden uppgick till drygt 155 000.
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Det är samma urval på 100 fakturor som granskas med avseende på avtal och pris,
som moms och attest.
När det kommer till kontroll av priset, har det kontrollerats mot de priser och
villkor som anges i avtalet. Det kan vara exempelvis a-priser, procentsatser och
rabatter etc. I vissa avtal finns det möjlighet till prisjusteringar, dels på grund av
förändringar i världsmarknadspris på exempelvis livsmedel, men också
indexjusteringar. I de flesta fall där justeringar är gjord går det lätt att följa vad som
har påverkat priset. I andra fall har kontrollen gjorts utifrån en
rimlighetsbedömning, då priset vid det givna tillfället är svårt att veta exakt på
grund av marknadsfluktuationer.
Resultat

Av urvalet om 100 fakturor, har 58 av dessa köps enligt upphandlat avtal.
Resterande bedöms som direktupphandlingsköp. Utifrån de 58 har 48 passerat
bedömning - rätt pris. Tio av de 58 får underkänt vilket dels beror på att fel pris har
fakturerats, bristande underlag på fakturan eller att delar av fakturan ligger utanför
upphandlat avtal.
Analys/slutsats

Först och främst har en stor andel av de 100 slumpmässigt framtagna fakturorna ett
lägre belopp, och 75% av fakturorna är köp under tio tusen. Detta innebär att en
stor del av underlaget är direktupphandlingar utan krav på prisjämförelse och därför
inte heller del av något större avtal.
I kontrollmomentet upphandlade avtal, har det visat sig svårt att kontrollera delar
av urvalet då det är många i regionen som får ingå avtal med tredje part. Det tycks
som om det är bristande rutiner runt om i regionen i att föra in avtalen i de ITplattformar som regionen har och blir därför svåra att göra uppföljning på.
Kommer inte avtalen in i IT-system, så som avtalsdatabasen eller liknade, är det
svårt att avgöra om regionen har avtal eller ej. I Region Gotlands avtalsdatabas
återfinns endast en andel av alla avtal, vilket också tenderar till att vara avtal som är
av större karaktär eller mer övergripande.
Problemet med att inte ha en plats där alla avtal är samlad är att det blir svårare för
förvaltningarna att samverka och hitta gemensamma inköpsmöjligheter. Det blir
också svårt att från en central position i förvaltningarna att följa upp de avtal som
verksamheten avropar på. Ofta innebär det ett merarbete då förvaltningarnas
avtalscontrollers eller andra som gör uppföljning, måste kontakta verksamheten för
att få fram vad som överenskommits med företagen.
Åtgärd

-

Rapportera direktupphandlingar till upphandlingsenheten för ökad transparens
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-

Öka andelen avtal i avtalsdatabasen
Öka transparensen mellan förvaltningarna genom samverkan
Begränsa antalet beställare

Kontroll utförd av:

Patrick Söderström, avtalscontroller
Kontrollansvarig:
Mikael Wollbo, redovisningschef
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Bilaga 5 – Återsökning av statsbidrag från
Migrationsverket
Process

Kontroll av i vilken utsträckning återsökta bidrag blir utbetalda och om processen
är effektiv.
Kontrollmoment

Alla ansökningar och utbetalningar för perioden 1 april 2016 till 31 mars 2017 är
kontrollerade.
Kontrollmetod

Alla ansökningar är kontrollerade mot utbetalningar.
Resultat

Under perioden har 83 ansökningar gjorts. Ungefär hälften har betalats ut. Det
genomsnittliga antalet dagar från ansökningsdatum till utbetalningsdatum var 143
dagar för de ansökningar där ersättning har betalats ut. Hur lång handläggningstiden
är hos Migrationsverket varierar mycket mellan vilken typ av ansökning det är.
Ansökningar gällande boende för ensamkommande asylsökande barn som
skickades in i juni 2016 hade vid kontrolltillfället ännu inte betalats ut, medan
ansökningar för skola som skickades in i november 2016 har betalats ut.
Av ansökta 68 mnkr har 731 tkr avslagits.
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Intern kontroll - Statsbidrag från Migrationsverket
Period

1 april 2016 - 31 mars
2017

Antal inskickade ansökningar

Belopp ansökningar
Utbetalda ersättningar
Avslag ansökningar
Fordran Migrationsverket, ännu ej utbetalda ansökningar
Genomsnitt antal dagar från ansökningsdatum till utbetalningsdatum
Analys/slutsats

Arbetet med att bygga upp en central hantering av ansökningar till Migrationsverket
får anses vara lyckat. Regionen har en tydlig överblick över antal ansökningar och
resultatet av dessa. Det är inte tillfredsställande att endast hälften av ansökta medel
under kontrollperioden är utbetalda, men det är svårt för regionen att göra något åt
det då det beror på Migrationsverkets rutiner och arbetssituation.
Åtgärd

Administrationen av ansökningar från Migrationsverket ska fortsätta att hanteras
centralt.
Kontroll utförd av:

Maria Olsvenne, ekonom
Kontrollansvarig:
Åsa Högberg, ekonomidirektör

83 st
tkr
68 323
33 594
731
33 998
143
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Ekonomi & Upphandling

Datum 23 november 2017

Bilaga 6 – Leverantörsfakturor
(betalning i tid)
Process

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

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

Om en jämförelse görs mellan december 2012 och 2016 syns en förbättring i
antalet fakturor som betalats i tid.
År
2012
2015
2016
2017 (jan-apr)

Fakturor betalda i tid
92,82%
94,39%
94,85%
94,00%

Analys/slutsats

Statistiken visar att antalet fakturor som betalas i tid sjunker under
sommarmånaderna och då framförallt i augusti. Sedan ökar antalet fakturor
som betalas i tid under hösten.
Statistiken visar även att vissa förvaltningar har lättare att nå målet 95% och
har en betydligt mindre fluktuation mellan månaderna medan andra
förvaltningar kan nå målet vissa månader för att sedan sjunka ordentligt andra
månader.
Åtgärd

Arbetet fortgår på förvaltningarna för att förbättra rutinerna kring
fakturahanteringen och därmed minska administrationen och kostnaderna för
betalningspåminnelser och inkassokravhantering.

Kontroll utförd av:

Pernilla Ridal - systemförvaltare för ekonomisystemets inköps- och
fakturahantering
Kontrollansvarig:
Åsa Högberg - ekonomidirektör
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Bilaga 7 – Introduktion av nyanställda
Process

Checklista för introduktion av nya medarbetare och chefer finns framtagen och
finns tillgänglig för alla i personalhandboken. Checklistan används som ett stöd vid
introduktionen av nyanställd medarbetare. Närmaste chef går tillsammans med den
nyanställde igenom följande punkter och stämmer av dessa. Rekommendationen är
att checklistan är genomgången inom en månad efter medarbetarens första
anställningsdag.
Kontrollmoment

Uppdraget är att kontrollera genomförda introduktioner utifrån framtagen
checklista.
Kontrollmetod

Stickprov i form av enkät till medarbetare som börjat en anställning i Region
Gotland under månaderna januari och april 2017.
Resultat

Enkäten har skickats ut till 554 nya medarbetare. Svarsfrekvensen är 11,91 % (66
personer). Av respondenterna som svarat på enkäten har 97 % fått någon form av
introduktion, 27,3 % har fått introduktion helt enligt checklistan. Endast 3 % (2
personer) har svarat att de inte alls har fått introduktion enligt checklistan.
Analys/slutsats

Få respondenter har svarat på enkäten. Att endast 27,3 % har fått introduktion helt
enligt checklistan är anmärkningsvärt. Men det är 69,7 % som ändock har fått
introduktion delvis enligt checklistan eller i någon annan form. Resultatet behöver
bearbetas på förvaltningarna då många också har lämnat kommentarer som kan
hjälpa till i förbättringsarbete kring introduktionen.
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Att endast så få respondenter har fått introduktion helt enligt checklistan kan bero
på att rekommendationen om att checklistan ska gås igenom inom en månad kan
vara för kort tid för chef och medarbetare.
Det är av största vikt att introduktionen av nya medarbetare genomförs för att
säkerställa att medarbetaren får kunskap bland annat i arbetsmiljöfrågor, regler och
rutiner på arbetsplatsen.
Då det är väldigt få respondenter kan denna mätning anses underkänd.
Åtgärd

Vid stickprov vid ett senare tillfälle för att mäta förbättring av introduktion enligt
checklista bör enkät skickas ut närmare i tid efter påbörjad anställning för att få en
högre svarsfrekvens.
Ett förslag på åtgärd är att checklistan ska gås igenom inom de två första
månaderna istället för den första månaden.
I informationsbladet som skickas ut av HR-avdelningen inom
regionstyrelseförvaltningen cirka fyra gånger per år kan det påtalas vikten av
introduktion och att checklistan finns i personalhandboken.
Förvaltningarna behöver uppmärksamma cheferna om hur viktigt det är med en bra
introduktion och att checklista finns i personalhandboken.
Kontroll utförd av:

Marie Homer enhetschef HR-stöd, Camilla Regen HR-strateg
Kontrollansvarig:
Lotta Israelsson, HR-direktör

2 (2)

Ärendenr RS 2016/721

Regionstyrelseförvaltningen

Handlingstyp Rapport
Datum 23 november 2017

Bilaga 8 – Chefskola för nya chefer
Process

Region Gotland erbjuder de som arbetar som chef ett antal utbildningar som
syftar till att stärka chefsrollen och ge kunskaper som ska underlätta i arbetet.
Utbildningarna är i de flesta fall kostnadsfria och riktar sig till de som har
chefsansvar, d.v.s. fullt ut är ansvarig för personal, ekonomi och verksamhet inom
enhet eller avdelning.
Chefskolan är ett utbildningsprogram för alla nya chefer i regionen och är
obligatorisk för alla nya chefer. Utbildningen bör påbörjas under första året som
chef. Som ny chef ska man få en god grund att stå på i uppdraget. Chefskolan
erbjuder övergripande kunskaper om regionen inom ämnen som det förväntas att
chefen känner till samt möjlighet att nätverka med andra nya chefer inom
regionen. Ny som chef räknas man vara som anställd upp till åtta månader.
Gruppen träffas med jämna mellanrum och har då en hel- alternativt halvdag med
programpunkter såsom arbetsmiljö, kvalitets- och verksamhetsutveckling,
ekonomi och kommunikation. Hela chefskolan sträcker sig över ca 4-5 månader.
Eftersom upplägget bygger på nätverk chefskollegor emellan så är kontinuiteten
viktig - närvaron blir därför betydelsefull för alla.
Kontrollmoment

Uppdraget är att kontrollera om de chefer som är nya inom Region Gotland
påbörjat chefskolan inom sitt första anställningsår.
Kontrollmetod

Kontrolleras genom enkät till samtliga chefer som anställts under perioden1 januari
2015 till 31 augusti 2017
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Resultat

Enkäten har skickats ut till 76 respondenter. Svarsfrekvensen är 77,63 % (59
personer). Av respondenterna som svarat har 64,4 % (38 personer) gått på någon
av chefskolorna under åren 2015-2017.
Respondenterna har inte gått alla passen i chefskolan och har av främsta anledning
uppgett att man varit tvungen att prioritera annat.
Analys/slutsats

Chefskolan är ett obligatoriskt utbildningsprogram med syfte att stärka chefsrollen
och ge kunskaper som ska underlätta i arbetet för alla nya chefer i regionen. Detta
obligatorium följs inte.
Chefer prioriterar bort sin egen chefsintroduktion och även sin kompetensutveckling till förmån för det dagliga arbetet.
Resultatet ser olika ut på olika förvaltningar.
Förvaltning

Nya chefer som
fått enkäten

Antal nya chefer
som uppgett att
de gått
Chefskolan

HSF
RSF
SBF
SOF
TKF
UAF

6
4
2
18
9
20

5
2
0
14
5
12

Av de nya chefer
som angett att de
gått Chefskolan
har det här antalet
angett att de varit
tvungna att
prioritera annat
och därför inte
gått alla pass.
2
1
9
4
9

Utifrån detta resultat godkänns inte deltagandet på Chefskolan.
Åtgärd

Rutin för anmälan till utbildning av nya chefer inom Region Gotland behöver ses
över. Önskvärt är även en digital kalender där alla politiska möten och
förvaltningarnas egna ledningsgruppsmöten mm framgår så att tidpunkterna inte
krockar med chefskolans pass.
Översyn av chefskolan behöver göras så att det är rätt nivå, tidsåtgång, innehåll
mm.

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Styrning av ledarutveckling behöver ses över och förankras. Chefers förutsättningar
att kunna delta på de olika passen i chefskolan behöver klargöras.
En översyn av checklistan för nya chefer behöver göras för att säkerställa att rutiner
för att anmäla ny chef till utbildningar finns med.
Resultatet behöver bearbetas på förvaltningarna då många också har lämnat
kommentarer som kan hjälpa till i förbättringsarbete kring utbildningar för nya
chefer.

Kontroll utförd av:

Marie Holmer enhetschef HR-stöd, Camilla Regen HR-strateg
Kontrollansvarig:
Lotta Israelsson HR-direktör

3 (3)

Ärendenr RS 2016/721

Regionstyrelseförvaltningen

Handlingstyp Rapport
Datum 23 november 2017

Bilaga 9 – Attest av löneunderlag
Process

För att en medarbetare skall få korrekt lön så måste en chef attestera
löneunderlagen för månaden som varit. Attest sker både av ordinarie arbetstid samt
av eventuella avvikelser. Avvikelser kan vara sjuk, vård av sjukt barn, semester,
kompledighet, övertid m m.
Atttestering sker digitalt på en sida i HR-systemet (medvind).
De poster som inte är attesterade förs inte över till lön för beräkning.
Kontrollmoment

Kontroll av hur många lönetransaktioner som inte är attesterade och inte förs över
till lön för löneberäkning.
Kontrollmetod

Mätningen har skett av antalet lönetransaktioner som inte är attesterade under
månaderna maj, juni och juli. Informationen hämtas från HR-systemet (medvind)
dagen efter bryt för attest av löneunderlag
Resultat

Resultatet visas här i tabellform

Totalt antal lönetransaktioner
Arbetstider
Frånvaro
Löneartsrapportering

Ej attesterade lönetransaktioner
Maj
Juni
Juli
Totalt
5118
4624
2388
12130
5062
4548
2364
11974
56
73
22
151
0
3
2
5
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Definitioner
Lönetransaktion:
En lönetransaktion är inte samma sak som person. Varje person har ett schema
som grund (arbetstid). Utifrån avvikelser mot schemat skapas olika rader varje
tillfälle avvikelsen sker. En dag kan bestå av flera olika lönetransaktioner. När
månaden är slut så skall chef attestera den månad som varit. Attest kan ske per
dag/dagar alternativt hel månad. På de dagar som inte attesteras räknas hur många
lönetransaktioner som varit den dagen.
Arbetstider:
Med arbetstider menas den tid som jag är planerad att jobba. I arbetstider ingår t ex
ersättning för obekväm arbetstid (OB). Krav är att attestering skall av hela
månaden. Syftet med att attestera hela månadens arbetstider är att kontrollera så att
ingen lön går ut till ex avslutade, eventuella felregistrerade personer samt att
godkänna utbetalning av eventuella OB-ersättningar.
Frånvaro:
Med frånvaro menas alla typer av frånvaro utifrån den schemalagda tiden. Frånvaro
kan vara sjuk, vård av sjukt barn, semester, kompledighet m m. Planerad frånvaro
skall sökas och godkännas av chef innan attestering sker.
Löneartsrapportering:
Löneartsrapportering används av deltidsbrandmännen för att rapportera vilka typer
av ersättning dom skall ha
Analys/slutsats

Resultatet är inte godkänt. Problem med att få in attesterade löneunderlag har alltid
funnits. Problemet har under många år påtalats. PWC har i ett antal revisioner
påtalat bristerna. Löneutbetalningarna är den största ekonomiska utbetalningen som
sker varje månad. Om korrekt lön skall utbetalas till medarbetaren så måste attest
av löneunderlag ske. Om inte attest sker så innebär det att det blir inget avdrag på
lönen t ex vid sjukdom.
Åtgärd

Under många år har listor med de chefer som inte attesterat skickats till HR-chefer.
Detta gjordes för att se var problemen var. Detta hanterades olika på
förvaltningarna och ledde inte fram till något resultat. Utskick av listor har upphört.
PWC har i olika granskningar påtalat bristerna. I senaste granskningen av löner och
ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda som genomfördes 2015 har PWC
lämnat följande rekommendation:
- säkerställa att ansvarig chef attesterar tid-/avvikelserapport. Vi bedömer det
som en risk att underlag för löneutbetalning inte attesteras.
Förslag på åtgärder:
- kartlägga, tydliggöra samt följa upp processen för löneutbetalningar
- tydliggör chefens roll och det ekonomiska ansvaret
- tydliggör var ansvaret ligger
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Kontroll utförd av:

Göran Karlström, enhetschef
Kontrollansvarig:
Lotta Israelsson, HR-direktör
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Bilaga 10 – Rutin anställningsavtal
Process

Efter rekrytering av ny medarbetare eller förlängning av nuvarande tjänst skriver
anställande chef ett anställningsunderlag som skickas till Lön. Där sker
registrering/förlängning av medarbetaren. Lön skriver därefter ett anställningsavtal
och skickar det i två exemplar till anställande chef. Ett exemplar behåller
medarbetaren och det andra exemplaret skall skickas tillbaka till Lön för arkivering.
Kontrollmoment

Under tre månader (maj, juni och juli) har kontroll genomförts på att ett exemplar
av anställningsavtalet skickas tillbaka till Lön
Kontrollmetod

Mätningen har skett manuellt. Respektive löneassisten har antecknat när och till
vem som anställningsavtalet har sänts. Därefter har anteckningen kompletterats
med datum när avtalet kom tillbaka.
Resultat

Sammanlagt så har 1123 avtal skrivits under kontrollmånaderna. Av dessa har 257
avtal inte kommit tillbaka för arkivering (ca 23%).
Analys/slutsats

I bevarande och gallringsplan för regionen framgår det att anställningsbeslut/bevis
skall sparas i en personakt för all framtid. Kontrollen visar att kravet inte uppfylls.
Vissa avtal som idag saknas kommer säkert att skickas in under hösten.
Alla uppgifter om anställningen finns registrerat i regionens HR-system och där går
det att få fram information gällande anställningar ett antal år tillbaka i tiden. För att
säkra kravet på arkivering samt möjligheten att ta fram gamla avtal så behöver
rutinen ses över
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Åtgärd

Åtgärder som vidtagits tidigare:
Löneassistent har ringt/mailat chef gällande avtal som ej kommit tillbaka. Denna
rutin är mycket tidskrävande och inte gett resultat
Förslag på åtgärder:
- tydliggör chefens roll, ansvar
- möjlighet till digitalisering?
- klargöra syftet med varför påskrivet avtal skall skickas tillbaka

Kontroll utförd av:

Samtliga löneassistenter på enheten lön
Kontrollansvarig:

Lotta Israelsson, HR-direktör
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Bilaga 11 – Kvittohantering reseräkningar
Process

I HR-systemet registrerar medarbetaren efter genomförd tjänsteresa sin reseräkning
med eventuella kvitton.
En anställd som har haft utlägg vid tjänsteresa ska kunna styrka detta med kvitto.
Av bokföringslagen 7 kap 1 § framgår att verifikationer skall bevaras i det skick
materialet hade när det kom till företaget. Den anställde jämställs i detta fall med
företaget. Arkiveringskravet på verifikationerna är 7 år. Detta innebär i praktiken att
alla originalkvitton ska sparas och skickas in tillsammans med ett utdrag på
reseräkningen/utlägget från HRplus. Som chef skall kontroll ske att beloppet som
är inlagt som utlägg stämmer med originalkvittot innan attest sker. Originalkvittot
tillsammans med ett utdrag på reseräkningen/ utlägget skall skickas till RSF/ Lön,
HR-system, Kommunhuset Slite.
I reseräkningsrutinen finns numer möjlighet att scanna in kvitton och därmed
bifoga dessa digitalt.
Vi arbetar i dagsläget med att ta fram nya rutiner gällande detta.
Arkiveringskravet på originalkvittot kvarstår dessvärre, men kortas ner till 3 år.
Kontrollmoment

Under maj månad har kontroll skett om originalkvittot avseende eventuellt utlägg
skickats till RSF/Lön
Kontrollmetod

Under maj månad så har samtliga reseräkningar med registrerat utlägg kontrollerats
om kvittot på utlägget har sänts in till RSF/Lön
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Resultat

Av 87 reseräkningar med kvitton utbetalade i maj 2017, har 21 st lämnat in
originalkvitton
Analys/slutsats

Resultatet visar att rutinen gällande kvittohantering inte fungerar. De flesta
originalkvitton sänds inte in till RSF/Löne.
Åtgärd

Under hösten 2017 kommer en ny rutin att införas gällande kvittohantering. För att
minska hanteringen av kvitto för utlägg så bör det i riktlinjerna för tjänsteresor
framgå att beställning av alla typer av biljetter/hotell/parkeringsavgifter/taxi m m
skall ske genom avtalad resebyrå. Information gällande vilka typer av
biljetter/hotell/parkeringsavgifter/taxi m m som kan beställas bör förtydligas och
delges alla chefer.
I reseräkningsrutinen finns numer möjlighet att scanna in kvitton och därmed
bifoga dessa digitalt. Denna lösning kommer att införas under hösten 2017.
Attesterande chef skall då kontrollera summan på de utlägg som medarbetaren
begär mot inscannade kvitton. Därefter sker attest. Inga reseräkningar/utlägg får
skickas till Lön om inte kvitton för utlägg är inscannade.
Arkiveringskravet på originalkvittot kvarstår dessvärre, men kortas ner till 3 år.
Orginalkvittot sänds till Lön för arkivering
Kontroll utförd av:

Lena Wessman, HR-system lön
Kontrollansvarig:
Lotta Israelsson, HR-direktör
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Bilaga 12 – Policy och riktlinjer (IT)
Process

Med kontrollen avser vi verifiera att ägare till policys och riktlinjer inom IT
området, i sin tur har följt upp att dessa implementerats och efterlevs.
Kontrollmoment
Har ägare av policy/riktlinje följt upp implementaiton och efterlevnad av dessa (ja/nej).

Kontrollmetod

Kontrollen genomförs genom att diskutera med ägare av dessa policys och
riktlinjer.
Resultat

Kontrollen har visat att inte alla policys och riktlinjer följts upp.
Vi har även konstaterat att det finns inaktuella riktlinjer.
Analys/slutsats

Då inte alla dokument följts upp, så ska det göras och föråldrade dokument ses
över.
Åtgärd

En översyn av liggande policys och riktlinjer har påbörjats.
Inaktuella dokument skall aktualiseras eller i de fall de inte längre är nödvändiga,
slopas. Ny kontroll skall genomföras under 2018.
Kontroll utförd av:

Anders Granvald, avdelningschef Kvalitet och Digitalisering
Kontrollansvarig:

Anders Granvald, avdelningschef Kvalitet och Digitalisering
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Bilaga 13 – Regler för drivmedel
Process

Region Gotland tecknade ett avtal med Biogas Gotland 2009 om biogasvolymer.
Till en början 2009-2013 har biogasen i princip bara används till stadsbussarna och
ett fåtal (7) egna fordon. Från 2013 har biogasvolymerna även förbrukats av
sopbilar, stadsbussar, taxi, egna fordon i dagsläget 183 stycken och en tung lastbil.
Kontrollmoment

Kontroll att biogas är det huvudsakliga bränslet på de egna biogasfordonen
Kontrollmetod

Kilometertrippar från fordonen jämförs med tankade biogasvolymer från Biogas
Gotland allt sammanställs sedan i ett excel dokument:
G:\global_grupp\Projekt biogassamordning\Biogas uppföljning,
avräkning\Tankningar uppföljning med kilometer
Resultat

Kontrollen startades januari 2017. Det man med säkerhet kan se är att fordonen
inte går så många kilometer som man trodde när biogasavtalet tecknades.
Analys/slutsats

Borde vara möjligt att öka biogasanvändandet något men inte med några större
volymer. Volymerna från bensin borde också vara med för att kunna göra en
korrekt bedömning av resultatet. Borde även vara rimligt att den som upprättat
regler för drivmedel är den som följer upp att den följs.
Åtgärd

Följa upp de fordon som inte tankar biogas överhuvudtaget och påtala det till
aktuell enhetschef.
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Kontroll utförd av:

Anders Ylipää/Fordonsstrateg
Kontrollansvarig:
Ronny Larsson/Avdelningschef försörjningsavdelningen
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Bilaga 14 - Change management (IT)
Process

Med kontrollen avser vi verifiera att anställda inom Kvalitet och Digitalisering inte
har för höga behörigheter på sina inloggningskonton, vilket skulle kunna leda till att
man av misstag skadar vår datormiljö på ett sådant sätt att driftstörningar uppstår.
Kontrollmoment

Kontrollen genomförs genom att IT konton kontrolleras mot de behörigheter som
skall finnas på respektive konton. Kontrollerna görs i systemet som hanterar
tilldelning av behörigheter, AD, Active Directory.
Kontrollmetod

Kontrollerna har genomförts som stickprov på ett 20-tal olika medarbetare.
Resultat

Kontrollerna har utfallit till belåtenhet och inga felaktigheter har uppdagats.
Analys/slutsats

Den slutsats vi kan dra är att gällande rutiner efter levs och fungerar.
Åtgärd

Inga åtgärder planeras.

Kontroll utförd av:

Monica Pedersén, enhetschef och Anders Granvald avdelningschef Kvalitet och
Digitalisering
Kontrollansvarig:
Anders Granvald avdelningschef Kvalitet och Digitalisering
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Bilaga 15 – Projektledning (projektmodell)
Process

Med kontrollen avser vi verifiera att Region Gotlands projektmodell används inom
IT verksamheten och att nödvändiga dokument finns.
Kontrollmoment
Uppföljning av att projektmodell används och följs inom IT

Kontrollmetod

Kontrollen genomförs genom stickprov på två projekt.
Resultat

Kontrollen har visat projektmodellen följs. I ett fall saknades projektdirektivet.
Detta togs efter påpekande fram och godkändes av styrgruppen.
Analys/slutsats

Projektmodellen tillämpas och nödvändiga dokument finns.
Åtgärd

Ingen åtgärd planeras.
Kontroll utförd av:

Anders Granvald avdelningschef Kvalitet och Digitalisering
Kontrollansvarig:

Anders Granvald avdelningschef Kvalitet och Digitalisering
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Bilaga 16 – Beredning av
projektansökningar (NYPS)
Process

Beredning av projektansökningar i handläggningssystemet Nyps.
Kontrollmoment

Kontrollen avser att ta reda på om beredningen av projektansökningar har skett
enligt checklista och mot gällande regelverk.
Kontrollmetod

Urvalet är gjort med hänsyn till att kontrollera olika sorters projekt beträffande
inriktning, storlek på projektmedel och storlek på projektbudget. Under perioden
2016-09-07 – 2017-06-01 beviljades tretton projekt projektmedel. Kontrollen är
utförd så att handläggningen jämförs med förordning (2003:596) om bidrag för
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken och checklista för beredning
av projektansökningar. Checklistan innehåller ett antal frågor som besvaras av
handläggaren. De projekt som prioriteras måste också uppfylla ett eller flera av
målen i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 och därmed medverka till regional
tillväxt och utveckling.
Resultat

Internkontroll har endast skett en gång i efterhand och inte fyra gånger enligt
kontrollplanen. Resultatet av internkontroll av beredning av projektansökningar
visar att handläggningen av de sex kontrollerade projekten har utförts med
noggrannhet och enligt gällande regelverk samt att måluppfyllelser i projekten
överensstämmer med målen i Tillväxtplan för Gotland 2016-2020. Av de sex
kontrollerade projekten var fem helt klanderfria medan ett saknade ett
formaliadokument (konstituerande styrelseprotokoll där det framgår vem som är
behörig firmatecknare).
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Analys/slutsats

Resultatet visar att i de kontrollerade projektansökningarna har beredningen skett
helt enligt gällande regelverk och utpekade prioriterade områden. Endast i
handläggningen av ett projekt har ett formaliadokument saknats i beredningen..
Åtgärd

Alla projektärenden bör kontrolleras av någon annan efter det att beredningen är
slutförd för att förvissa sig om att all formalia finns i akten och om något saknas
ska det begäras in från projektägaren.

Kontroll utförd av:

Annette Glover, Projektsamordnare
Kontrollansvarig:
Stefan Persson, Regional utvecklingsdirektör
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Bilaga 17 - Måltidsprocess
Process

Måltidsprocessen för inneliggande patienter vid Visby lasarett.
Kontrollmoment

Kontroll av att måltidsprocessen är ändamålsenlig ur ett brukarperspektiv och
överensstämmer med intentionerna i mat och måltidspolicyn.
Bra måltider med god och behovsanpassad mat, som patienten äter upp, bidrar till
bra vård, främjar tillfrisknandet och förhindrar undernäring. Patienter som får rätt
näring kräver totalt sett mindre vårdresurser än undernärda patienter. Därför är det
angeläget att måltiderna håller hög kvalitet – oavsett patientens hälsotillstånd, ålder
och vårdtid.
Kontrollmetod

Kontrollen genomfördes i samarbete mellan avdelning måltid och representanter
för hälso- och sjukvården genom skattning av måltidsprocessen utifrån skriften
"Bra sjukhusmåltider". Många faktorer påverkar om maten äts upp och om
patienten känner sig nöjd med måltiden. Skattningen görs utifrån 25 frågor inom
sex olika områden som alla är viktiga för en bra offentlig måltid.
Områdena som ingår och skattas är:
god, integrerad, trivsam, hållbar, näringsriktig och säker.
Genom ytterligare 7 frågor görs en skattning av tillgången till och efterlevnaden av
styrdokument samt kunskap och kompetens hos personal som ordinerar måltiden,
personal som tillagar måltiden samt personal som serverar och presenterar
måltiden.
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Resultat

29 av frågorna i skattningsmodellen kunde besvaras med att det fungerar idag även
om det finns förbättrings- och utvecklingsmöjligheter. De tre frågeområden som
inte fungerar tillfredställande idag är:
1. Enklare måltider erbjuds på akutmottagning och inom dagsjukvård
2. Det finns rutiner för att rätt mat serveras till rätt patient
3. Det finns en säkerställd kunskapsnivå hos personal som beställer, serverar
och presenterar mat på vårdavdelningen
Analys/slutsats

Resultatet visar att måltidsprocessen är ändamålsenlig även om vissa
förbättringsmöjligheter finns. Följden av den interna kontrollen och den
gemensamma diskussionen kring frågorna är en tydligare plattform för det fortsatta
samarbetet mellan förvaltningarna avseende patientmåltiden.
Resultatet från intern kontrollen anses vara godkänt.
Åtgärd

Förutom att se över generella förbättringar ska de tre frågeområdena som inte
fungerade tillfredställande hanteras/åtgärdas enligt nedan:
1. Enklare måltider erbjuds på akutmottagning och inom dagsjukvård
Diskussion med berörda verksamheter för att utreda om ett reellt behov finns.
2. Det finns rutiner för att rätt mat serveras till rätt patient
Befintliga rutiner ska tydliggöras och implementeras. En diskussion kring möjligheten att
från köket paketera måltider till patienter som har allergiska besvär ska genomföras
3. Det finns en säkerställd kunskapsnivå hos personal som beställer, serverar
och presenterar mat på vårdavdelningen
En tydligare introduktionsplan ska tas fram som grundar sig på mat- och måltidspolicyn
samt skriften ”Sjukhusmåltiden – en viktig del av vården”.
Diskussion kring behov ska ske i produktionsrådet samt nutritionsnätverket
Kontroll utförd av:

RSF: Josefine Jessen – avdelningschef, Anders Allard – kvalitetsstrateg,
Kristina Björkander – enhetschef, Cora Juniwik – folkhälsostrateg,
HSF: Ann-Charlotte Loréhn – resursområdeschef, Pia Högberg – enhetschef, Leif
Ohlsson - kvalitetsstrateg
Kontrollansvarig:
Josefine Jessen, avdelningschef måltid
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/327
15 november 2017

Henry Henziger

Regionstyrelsen

Intern kontrollplan regionstyrelsen 2018
Förslag till beslut

•

Intern kontrollplan 2018 för regionstyrelsen godkänns.

Sammanfattning

Enligt riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta
ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom
respektive verksamhetsområde. Bifogad plan för intern kontroll 2018 omfattar olika
verksamheter inom regionstyrelsens ansvarsområde.
Beslutsunderlag

Intern kontrollplan för regionstyrelsen 2018.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Karolina Samuelsson
Förvaltningschef

Skickas till
Samtliga nämnder
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Regionstyrelsens plan för intern kontroll 2018
Process
(rutin/system)

Kontrollmoment

Kontrollansvar

Frekvens

Metod

Rapportering till

Kontrollområde

Kontrollperiod

Upphandling

Avtalstrohet

Ekonomidirektör

1 ggr/år

Stickprov

Regionstyrelsen

Samtliga
förvaltningar

1 sep 2017 till 31 aug
2018

Upphandling

Direktupphandling

Ekonomidirektör

1 ggr/år

Stickprov (utifrån
regelverk)

Regionstyrelsen

Samtliga
förvaltningar

1 sep 2017 till 31 aug
2018

1 ggr/år

Stickprov (leverantörer
med prisjustering i
avtalet)

Regionstyrelsen

Samtliga
förvaltningar

1 sep 2017 till 31 aug
2018

1 ggr/år

Lista från
systemförvaltare enligt
nuvarande rutin

Regionstyrelsen

Samtliga
förvaltningar

1 sep 2017 till 31 aug
2018

Upphandling

Prisjusteringar

Ekonomi o upphandling

Ekonomidirektör

Leverantörsfakturor

Betalning i tid

Ekonomidirektör

Fördelat arbetsmiljöansvar

Alla chefer har fått sitt
arbetsmiljöansvar fördelat till sig med
gällande blankett
HR-direktör

1 ggr/år

Fråga till förvaltningarna

Regionstyrelsen

Samtliga
förvaltningar

1 maj 2018 till 31 maj
2018

Uprättad rehabiliteringsplan/utredning

Det finns en upprättad
rehabiliteringsplan/utredning i de fall
en medarbetare varit
korttidssjukfrånvarande 6 tillfällen
eller fler under senaste 12
månadersperioden

1 ggr/år

Stickprovskontroll

Regionstyrelsen

Samtliga
förvaltningar

1 maj 2018 till 31 maj
2018

Grafisk profil

Kontroll genom att undersöka
användning och genomslag av
gemensamma mallar i regionens
dokumenthanteringssystem

HR

HR-direktör

Övriga administrativa processer
Avdelningschef
kommunikation

Kontroll att beredning skett enligt
Regional
Beredning av företagsstödsansökningar checklista och mot gällande regelverk utvecklingsdirektör

1 ggr/år

Stickprov i W3D3.
Stickprov i Docpoint.

Regionstyrelsen

Samtliga
förvaltningar

1 juni 2018 till 30 juni
2018

1 ggr/år

Stickprov alla
projektansökningar

Regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen

1 sep 2017 till 31 aug
2018

1 ggr/år

Granskning av
nämndernas
verksamhetsplaner

Regionstyrelsen

Samtliga
förvaltningar

1 sep 2017 till 31 aug
2018

Regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen

1 sep 2017 till 31 aug
2018

Implementering integrationsstrategi

Kontroll av integrationsstrategins
genomslag i nämndernas
verksamhetsplaner

Policys och riktlinjer

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

Avdelningschef kvalitet och
digitalisering
1 ggr/år

Dialog/uppföljning med
respektive ägare samt
stickprov RSF
förvaltningar

Systemförvaltningsmodell

Är systemförvaltningsmodellen
implementerad och görs
informationsklassning

Avdelningschef kvalitet och
digitalisering
1 ggr/år

Stickprov

Regionstyrelsen

Samtliga
förvaltningar

1 sep 2017 till 31 aug
2018

Åtkomst till system och lokaler

Avslutas åtkomst till system och
lokaler i samband med att anställning Avdelningschef kvalitet och
digitalisering
avslutas
1 ggr/år

Stickprov

Regionstyrelsen

Samtliga
förvaltningar

1 sep 2017 till 31 aug
2018

Regional
utvecklingsdirektör

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/1019
14 november 2017

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Delegation. Fördelning av medel för asylmottagande
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att delegera till arbetsutskottet 2018-01-17 att besluta
om fördelning av medel för flyktingmottagande från finansförvaltningen till
berörd nämnd enligt underlag.

Sammanfattning

Den buffert avsedd för kostnader kopplade till asylmottagande som är avsatt centralt
på finansförvaltningen, ska fördelas till nämnderna i samband med bokslutet.
Principer för fördelning av bufferten är beslutade av regionstyrelsen i oktober 2015.
Nämnder som anser att man haft kostnader för den här verksamheten som inte täcks
av de statliga bidragen, kan äska om att få ta del av bufferten. För att kunna göra det
måste väsentliga intäkter och kostnader för verksamheten vara kända. Det betyder att
beslut om fördelning måste tas så nära bokslutets sista dag som möjligt.
Sista dag för att bokföra händelser tillhörande 2017 är 18 januari 2018. Därför kan
inte beslut om fördelning tas av regionstyrelsen den 1 februari utan behöver tas av
arbetsutskottet den 17 januari.
Det är heller inte lämpligt att ta beslut om fördelning på regionstyrelsesammanträdet
den 13 december, eftersom inte alla kostnader och intäkter då är kända.
Ärendebeskrivning

I strategisk plan och budget, Rf §180, 2015-06-15, beslutades att avsätta 5 mnkr i
2016 års budget i buffert för kostnader i samband med flyktingmottagande.
Regionstyrelsen tog sedan beslut om princip för hur dessa medel ska fördelas RS §
341, 2015-10-29. I beslutet om strategisk plan och budget för 2017 omfördelades
vissa av dessa medel så att bufferten 2017 uppgår till 4,1 mnkr. För att kunna fördela
medlen innan bokslutet så att effekten syns i berörda nämnders resultat, måste beslut
tas innan den definitiva stängningen för bokföring år 2017 sker. Det innebär att
beslut behöver tas på RSau i januari.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen delegerar till arbetsutskottet
att ta beslut om omfördelningar.
Samtliga förvaltningarna är informerade om processen och förbereder, om det är
aktuellt, underlag till nämnd.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/888
15 november 2017

Maria Pettersson

Regionstyrelsen

Digital Innovation Gotland (DIG) - Medfinansiering 1:1-medel
för regionala tillväxtåtgärder/Hållbara Gotland
Förslag till beslut

•

Region Gotland medfinansierar projektet Digital innovation Gotland (DIG)
(projektägare Uppsala Universitet Campus Gotland) med 45,86 procent av
projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 1 796 511 kronor.
Finansieringen avser 28 960 kronor ur 2017 års anslag för Hållbara
Gotland/medel för regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1), 768 847 kronor ur
2018 års anslag för Hållbara Gotland/medel för regionala tillväxtåtgärder (anslag
1:1) och 430 222 kronor ur 2019 års för Hållbara Gotland anslag för regionala
tillväxtåtgärder (anslag 1:1) och 568 482 kr ur 2020 års anslag för Hållbara
Gotland. Förutsättning för medfinansiering för år 2020 är att
Näringsdepartementet beslutar att förlänga programmet Hållbara Gotland till och
med 31 december 2020.

•

Beslutet avser perioden 2017-12-01 – 2020-11-01.

Behovsanalys

Infrastrukturen på Gotland för fiber är färdigutbyggd. Nu behövs det kraftsamlingar
som bidrar till att Gotland utnyttjar infrastrukturen och får fler kunskapsbaserade
företag som ett led i ökad konkurrenskraft och attraktionskraft. Uppsala universitet
Campus Gotland driver flera utbildningar inom informatik och media där
professorer, studenterna och forskare kan bidra till den regionala utvecklingen med
sina kunskaper inom den digitala transformationen.
Projektet Digital Innovation Gotland (DIG) kommer att bidra till ökad
innovationsförmåga i regionens näringsliv och offentlig sektor. Det innovationslabb
som ska bildas genom projektet kommer att samla olika intressenter för att skapa ett
effektivt samarbete, utveckla gemensamma mål, och finna integrerade lösningar efter
regionens behov av digitala processer, produkter och tjänster.
Syfte

DIG-projektets övergripande syfte är att öka samverkan mellan akademi, näringsliv
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och det offentliga kring utvecklingen av digitala tjänster. Genom akademins kunskap
får näringslivet och offentlig sektor hjälp med sina utmaningar och kan hitta nya
effektiva och innovativa digitala lösningar. DIG- projektet kommer att öka
förståelsen för möjligheterna som digitaliseringen medför, vilket gör att
regionspecifika problem kan lösas och därmed skapa regional tillväxt och
attraktionskraft.
Mål
Projektmålet är att skapa en arena där kvalificerat kunskapsarbete, digital innovation
och kompetensutveckling sker i samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig
förvaltning.
Horisontella perspektiv

DIG-projektets målgrupp består av deltagare med olika bakgrund som bidrar med
nya och innovativa perspektiv. Samverkan under projektet kommer också att ge
deltagande företag och förvaltningar möjligheten att integrera lika behandling och
icke diskriminering i digitaliseringsarbetet för att spegla Gotlands mångfald och nå ut
till personer med olika bakgrund med hjälp av digitaliseringen. Projektet ska sträva
efter en jämn könsfördelning mellan föreläsare för att ge kvinnliga deltagare
förebilder och på så sätt ändra attityden om manlig dominans inom
informationskommunikationsteknologi.
Genomförande

Uppsala universitets institution för informatik och media (IM) har mångårig
erfarenhet av samverkan och teamet som ansvarar för detta projekt har stor
erfarenhet av kunskapsöverföring och nätverkskapande i öppen innovation.
Aktiviteterna i projektet fokuserar på kunskapsutveckling och utbyte av kunskap och
kommer ske löpande under projekttiden. Kommunikation och utvärdering kommer
att genomföras för att säkerställa att projektet når de förväntade resultaten. Särskild
vikt kommer att tillmätas projektets effekter för social hållbarhet på lång sikt och
syfte att bidra till det alltomfattande målet att skapa regional konkurrenskraft och
tillväxt.
Under projektet kommer en rad aktiviteter att genomföras. Till exempel kommer
DIG-projektets skriva en särskilda blogg för att förmedla budskap som är relevanta
och baserade på vetenskaplig forskning och därmed sprida kunskap om digital
innovation till målgruppen. Flera seminarier och workshops kommer att arrangeras
utifrån behov och efterfrågan hos deltagarna. Seminarier och workshops kommer att
ge möjlighet för organisationer att nätverka, utbyta kunskap, och skapa synergier för
att hitta lösningar baserade på vetenskaplig forskning.
DIG kommer ha nära samverkan med andra projekt som genomförs på Gotland
som en del av Hållbara Gotland-programmet. Framförallt med Innovationsmiljö
Gotland som Science Park Gotland driver.
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Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2017-12-01—2020-11-01
Kostnader

2017

Egen personal
Resor
Indirekta kostnader (schablon)
Övriga kostnader

58 514

Summa kostnader

2018

2019

2020

Totalt

839 781
130 000
467 913
200 000

436 032
100 000
274 412
150 000

663 546
100 000
353 418
120 000

1 997 873
330 000
1 119 149
470 000

81 920

1 637 694

960 444

1 236 964

3 917 022

Region Gotland, Hållbara Gotland
Tillväxtverket Hållbara Gotland
Uppsala universitet

28 960
28 960
24 000

768 847
768 847
100 000

430 222
430 222
100 000

568 482
568 482
100 000

1 796 511
1 796 511
324 000

Summa finansiering

81 920

1 637 694

960 444

1 236 964

3 917 022

23 406

Finansiering

Bedömning

Projektet Digital Innovation Gotland är förankrat inom Region Gotland och hos det
gotländska näringslivet genom Tillväxt Gotland. DIG kompletterar projektet
Innovationsmiljö Gotland vars syfte är att fokusera på digitala start-ups och
företagsutveckling. DIG kommer att överföra akademisk kunskap in i det gotländska
näringslivet och till offentlig verksamhet och hjälpa till att utveckla nya samarbeten.
DIG är väl förankrat inom Uppsala universitet och lyfts fram i förstudien för
Digitalisering inom Hållbara Gotland som ett prioriterat område. DIG bidrar även
till att uppfylla olika mål inom den Regionala Digitala Agendan.
Motivering till beslut

Behovet av en plattform för digital kunskapsutveckling lyfts fram i Hållbara Gotlandförstudien kring digitalisering. Att Uppsala universitet Campus Gotland vill ta rollen
som kunskapsnav och bidra i den regionala utvecklingen genom trippelhelix
samverkan kring ökad digital utveckling och kunskap ser Region Gotland som
positivt. Det är i linje med partnerskapsöverenskommelsen mellan Uppsala
Universitet Campus Gotland och Region Gotland och är ett steg i att Gotland ska bli
den digitala ö som det pratas om. Projektet ligger väl i linje med den utveckling som
behöver ske för att delar av den regional digitala agendan ska kunna implementeras
fullt ut.
Beslutsunderlag
Ansökan Uppsala universitet 2017-11-20
Ansökan Tillväxtverket 2017-11-14

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Uppsala Universitet Campus Gotland
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Digital Innovation Gotland (DIG)

DIG övergripande
mål
Projektmålet är att
skapa en arena där
kvalificerat
kunskapsarbete, digital
innovation och
kompetensutveckling
sker i samverkan
mellan akademi, lokalt
näringsliv och offentlig
förvaltning på Gotland.

Uppsala Universitet Campus Gotland

Aktivitet

Resultatmål

1.Populärvetenskaplig Resultatet av denna aktivitet blir att
kommunikation
kunskapsbehoven bland regionens aktörer
uppfylls genom det populärvetenskapliga
materialet som framställs i denna aktivitet
som består av: DIG bloggen som
kommunicerar relevant kunskap;
föreläsningar; samt inspel i lokala medier.
Dessa tillsammans leder till ökad kunskap
bland regionens aktörer.
2.Ledning och
Styrgruppen som kommer att utses under DIG
styrning
består av Region Gotland, Uppsala universitet,
Science Park Gotland, UU innovation och
lokala företag och förvaltningar. Styrgruppen
kommer att övervaka projektets prioriteringar
och tillsammans med projektets ledning svara
för att framsteg sker och att projektet når
resultatmålen. Den internationella advisory
board som tillsätts under DIG kommer att
tillföra projektet internationell expertis och
säkerställa att aktiviteterna leder till
förväntade resultat.
3.Etablering av
Resultatet av denna aktivitet är att
processer
regionensaktörer skapar relationer och genom
samverkan mellan akademi, företag och
offentlig förvaltning utvecklar
samverkansmodeller och samverkansavtal.
Etableringen av dessa processer sker under
DIG. För att bedöma fördelarna med ett
gemensamt regionalt arbete i FoU
sammanhang kommer regionala
förutsättningar att analyseras.
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Effektmål
Effekten av arbetet med populärvetenskaplig
kommunikation är att genom rätt användning
av information och kommunikation ökar
kunskapsnivån för medverkande och skapar
nytta och värde för projektets intressenter.
Därmed gör DIG skillnad i regionens framtid.

Ledarskap på olika nivåer ger erfarenhet och
bättre överblick i projekt. Styrgruppen
tillsammans med advisory board kommer att
tillföra värdefull erfarenhet och kunnande från
andra regioner med liknande utmaningar.
Effekten blir att regionen Gotland på längre
sikt gynnas av styrgruppens och advisory
boards råd och rekommendationer.

Det skapas värde och nytta för regionens
företag och förvaltningar genom att de får
etablerade samverkansmodeller och lämpliga
avtal som grundar sig på FoU och därmed
gynnar framtida regionala samarbeten.

Digital Innovation Gotland (DIG)

DIG övergripande
mål

Uppsala Universitet Campus Gotland

Aktivitet
4. Kunskapsdriven
innovation

5. Avslutsarbete

6.Utvärdering och
lärande

Resultatmål
Resultatet av denna aktivitet blir att
deltagande företag och förvaltningar får stöd
med idégenerering och projektfinansiering.
Under seminarier och workshops kommer
deltagande organisationer att få
forskningsbaserad teoretisk och praktisk
kunskap i innovation som en solid grund att
bygga sina satsningar på.
Resultatmålet är slutrapporterna för projektet
och kommunikation av projektresultaten
kommer till Tillväxtverket och Region Gotland
och de deltagande företagen och
förvaltningarna i DIG.

En genomgående utvärdering av projektet
kommer att genomföras och lärdomar delas
med regionensaktörer för att dra nytta av
projektets resultat. Tillväxtverket och Region
Gotland kommer att informeras om framtida
planer och möjligheter för förbättring.
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Effektmål
Genom stöd med idégenerering och
projektfinansiering blir effektmålet av denna
aktivitet att det skapar förutsättningar för
företag och projektsatsningar att bli
framgångsrika på Gotland.

Effekten på längre sikt blir att Tillväxtverket,
Region Gotland och de deltagande företagen
och förvaltningarna i DIG använder de
framställda rapporterna som dokumentation
av projektresultat och i kunskapsutbytessyfte
med andra projekt. Det skapar lärdomar och
blir av hållbart institutionellt värde för
deltagande organisationer, Region Gotland
och Tillväxtverket. Erfarenheterna från DIG
kan användas i framtida regionala satsningar
på Gotland och andra liknande regioner. Det
minskar inlärningskurvan bland regionens
företag som får dokumenterade FoU baserade
resultat som kan användas långsiktigt.
Företag och förvaltningar på Gotland kommer
att dra nytta av projektets erfarenheter.
Effekten blir att erfarenheterna från DIG leder
till bättre utveckling och genomförande av
framtida regionala samverkanssatsningar på
Gotland.

Ansökan om projektmedel
Aktuella postadresser till Tillväxtverket finns längst ned på
denna sida.
Ansökan skickas även in elektroniskt till:
projektmedel@tillvaxtverket.se. Ange i e-postmeddelandets
ärenderad vilket program som ansökan avser.

Tillväxtverkets stämpel

När Tillväxtverkets webbansökan finns tillgänglig på
Tillväxtverkets hemsida, skall ansökan göras på webben. Det
kommer att framgå på Tillväxtverkets hemsida när det är
möjligt att söka på webben.

Typ av projekt (ange det program som ansökan avser)

Reviderad ansökan

Hållbara Gotland

Ja

1. Uppgifter om sökanden
Namn

Organisationsnr/Personnr

Uppsala Universitet Campus Gotland

202100-2932

Arbetsställets namn

CFAR-nummer 1)

Uppsala Universitet Campus Gotland

37198744

Juridisk form

Telefonnummer

Statlig Myndighet

018-471 8277

Adress

Postnummer

Postadress

Cramérgatan 3

621 67

Visby

Organisationens e-postadress

Webbadress

deqa.farah-asbury@im.uu.se

http://im.uu.se

Firmatecknare

Kontakt hos sökanden

Jenny Eriksson Lundström

Deqa Farah-Asbury

1)

CFAR-nummer = Arbetsställets identitet enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) företagsregister. SCB kan informera om
arbetsställenumret, tel 019-17 62 40.

2. Allmänna uppgifter
Projektets namn

Digital Innovation Gotland (DIG)
Datum för projektstart

Datum för projektslut

2017-12-01

2020-11-01

Regionalt tillväxtprogram

Sökt belopp

1 958 511

Om Ja, ange RTP-program

Ja
Län som omfattas av projektets verksamhet

Gotland
Kommuner som omfattas av projektets verksamhet

Gotland
Stödet utbetalas till sökanden via

Nummer

Plusgiro

183797-0

OBS! Om stödmottagaren är registrerad i Sverige ska alltid plus- eller bankgiro väljas ovan. Vid utbetalning via
Bankkonto eller BIC-IBAN måste ett intyg på kontots ägare bifogas.
Är sökanden momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Nej
Tillväxtverket 02E 2013 januari

Omfattas sökanden av lagen om offentlig upphandling (LoU)?

Ja

Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm

Götgatan 74
Tel: 08 - 681 91 00
Fax: 08 - 19 68 26

tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
www.tillvaxtverket.se

3. Kontaktpersoner
Projektledare

Telefonnummer

Mobiltelefonnummer

Jonas Sjöström

018-471 8277

0498-108277

E-postadress

jonas.sjostrom@im.uu.se
Jag godkänner härmed, i det fall som detta projekt blir beviljat medel, att Tillväxtverket får publicera mitt namn
och mina kontaktuppgifter på Tillväxtverkets webbplats i syfte att sprida information om projektet.
Ort och datum

Underskrift av projektledaren

Visby
Ekonomi

Telefonnummer

Deqa Farah-Asbury

018-4711017

Mobiltelefonnummer

E-postadress

deqa.farah-asbury@im.uu.se
Revisionsbyrå

Telefonnummer

Kontaktperson

Typ

Mobiltelefonnummer

4. Projektbeskrivning - Del 1/3
4.1 Sammanfattande projektbeskrivning (högst 4000 tecken)

Gotland är en region med få kunskapsintensiva företag och en låg nivå på investeringar i Forskning och
Utveckling (FoU) (EU, Tillväxtverkets Rapport för Småland och Öarna). Genom IT och digitalisering
har Gotland dock förutsättningar att i framtiden bli en kunskapsregion med fler innovativa företag.
Regionen är i behov av att utveckla en mer kunskapsbaserad ekonomi för ökad konkurrenskraft som kan
förvandla ön till en region med stark attraktionskraft som tillvaratar samhällets resurser. En sådan
utveckling kan förverkligas med en satsning på viktiga insatser som utnyttjar Gotlands redan befintliga
IT-infrastruktur. Projektet Digital Innovation Gotland (DIG) är ett projekt som kommer att skapa
lämpliga, innovativa och resurs-effektiva lösningar samt ökad innovationsförmåga i regionens
näringsliv.

Tillväxtverket 02E 2013 januari

Projektmålet är att skapa en arena där kvalificerat kunskapsarbete, digital innovation och
kompetensutveckling sker i samverkan mellan akademi, lokalt näringsliv, och offentlig förvaltning.
Detta mål kommer att uppnås genom aktiviteter i form av workshops och seminarier i samverkan med
lokala företag, Region Gotland och Uppsala Universitet Campus Gotland med hänsyn tagen till miljö,
jämställdhet och inkludering av olika grupper för att uppnå lika möjligheter för alla. Målen kommer att
nås genom samverkan med andra program som genomförs på Gotland som en del av Hållbara Gotland.
För att uppnå detta mål kommer Uppsala universitets institution för informatik och media (IM) skapa ett
öppet innovationslabb som anordnar utbyte och kunskapsutveckling om digital innovation till gagn för
företagen, den offentliga sektorn och regionen Gotland i allmänhet. IM har mångårig erfarenhet av
samverkan och teamet som ansvarar för detta projekt har stor erfarenhet av kunskapsöverföring och
nätverkskapande i öppen innovation. Institutionen har i tidigare skeden arbetat med större aktörer i
regionen såsom Svenska Spel, PayEx, Region Gotland, Skatteverket, och Riksantikvarieämbetet.
Aktiviteterna i projektet fokuserar på kunskapsutveckling och utbyte och kommer att ske löpande under
projekttiden. Kommunikation och utvärdering kommer att genomföras för att säkerställa att projektet
når de förväntade resultaten. Särskild vikt kommer att tillmätas projektets effekter för social hållbarhet
på lång sikt (efter projektets avslut) och syfte att bidra till det alltomfattande målet att skapa regional
konkurrenskraft och tillväxt. Gemensamma aktiviteter med andra program kan genomföras för att nå
bästa resultat och skapa en helhetslösning för regionens aktörer.
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4.2 Bakgrundsbeskrivning (högst 4000 tecken)

Gotland är en rik region med många olika näringar och en stor potential att bli en föregångsregion.
Regeringen har prioriterat digitaliseringsarbetet på Gotland och allokerat medel som kan hjälpa
regionens utveckling. Enligt genomförda förstudier (RDA 2015, HG 2016, FHG 2016, SDR 2016) så
har regionen stora behov av systematiska ansträngningar inom digitalisering för att öka
konkurrenskraften. Ett problem ligger i avsaknad av samverkan mellan centrala aktörer. Det finns behov
av ett innovationslabb där olika intressenter kan träffas för att skapa effektivt samarbete, utveckla
gemensamma mål, och skapa integrerade lösningar till regionens behov av digitala processer, produkter
och tjänster.
Uppsala Universitet har en lång erfarenhet av samverkan och genom projektet DIG kan det hjälpa dessa
aktörer att lösa problem och nå långvariga resultat som leder till regional tillväxt. Genom att skapa en
arena för kvalificerat kunskapsarbete, innovation, och kunskapsutveckling i samverkan med regionens
aktörer kan vi utbyta kunskap och dra nytta av den samlade kompetensen.
4.3 Syfte med projektet (högst 4000 tecken)

DIG Projektets övergripande syfte är att överbygga utmaningar som hindrar Gotland från att bli en
innovativ och konkurrenskraftig region. DIG kommer att skapa ett digitalt innovationslabb i samverkan
mellan universitet, lokalt näringsliv och offentlig förvaltning i en Triple Helix modell. I kombination
med forskning kommer Uppsala Universitet Campus Gotland teamet att hjälpa det lokala näringslivet att
skapa nya digitala tjänster, processer och produkter som gynnar de lokala aktörerna och samhället på
Gotland. Olika samhällsgrupper kommer att delta i projektets aktiviteter för att skapa en mer
inkluderande och mångfaldig miljö. Den offentliga förvaltningen kommer även att ingå i målgruppen
som genom kompetensöverföring får nytta av DIG-projektet. DIG- projektet kommer att öka förståelsen
för möjligheterna som digitaliseringen medför vilket gör att regionspecifika problem kan lösas och
därmed skapa regional tillväxt och attraktionskraft.
4.4 Projektets mål (högst 4000 tecken)

Projektmålet är att skapa en arena där kvalificerat kunskapsarbete, digital innovation och
kompetensutveckling sker i samverkan mellan akademi, lokalt näringsliv, och offentlig förvaltning på
Gotland.
Se den detaljerade beskrivningen av projektets övergripande mål, resultatmål och mål på sikt bifogad i
denna ansökan.
5. Projektbeskrivning - Del 2/3
5.1 Projektets målgrupp (högst 4000 tecken)
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Projektets målgrupp är lokala förvaltningar på Gotland, näringslivet som består av mindre och större
företag och andra aktörer som Region Gotland.Uppsala Universitet Campus Gotland driver arbetet med
kompetensöverföring och hjälper de medverkande organisationerna att skapa digitala lösningar. På så
sätt skapas en regional helhet där olika lokala aktörer samverkar för att lösa regionala problem med
digitala produkter och tjänster. Det finns planer att söka mer projektmedel för att utvidga arbetet med
DIG arenan för fortsatt användning och inkludering av nya regionala organisationer. I diskussion med
det lokala näringslivet och förvaltningen på Gotland kom det fram att det finns ett stort intresse att breda
ut planerna för arbetet med digitalisering för att inkludera en större målgrupp.
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5.2 Projektorganisation (högst 4000 tecken)

DIG kommer att ledas av en professor och en projektledare från Institutionen för Informatik och Media
(IM) som ansvarar för ett antal aktiviteter. En administratör kommer att stödja projektet och rapporterar
till projektledaren. IM har mångårig erfarenhet av samverkan och teamet som ansvarar för detta projekt
har stor erfarenhet av kunskapsöverföring och nätverkskapande i öppen innovation. Institutionen har i
tidigare skeden arbetat med större aktörer i regionen såsom Svenska Spel, PayEx, Region Gotland,
Skatteverket, och Riksantikvarieämbetet.
En styrgrupp etableras för att säkerställa kvalitén på arbetet. Styrgruppen kommer att inkludera
representanter för näringslivet (små och stora företag). Region Gotland och andra statliga myndigheter,
Science Park Gotland liksom UU Innovation (Uppsala Universitetets avdelning för kommersialisering
av forskningsresultat). Projektledaren kommer också att ingå i styrgruppen.
Ett Advisory Board inrättas som består av internationella professorer med stor erfarenhet av digital
innovation. Gruppen kommer att berika arbetet med kompetens i samverkan, innovationsprocesser och
trender inom forskning. Science Park Gotland och DIG kommer båda att finnas på Campus Gotland. En
nära anslutning till Science Park gör att samarbetet mellan verksamheterna fortsätter och utbytet av
idéer sker kontinuerligt.
5.3 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning för projektet (högst 4000 tecken)

Projektet kommer att genomföras i form av aktiviteter som leder till att nå projektets övergripande mål.
Aktiviteterna kommer att fylla kunskapsbehoven som finns på Gotland genom samverkan. T.ex.
kommer DIG projektets särskilda blogg att förmedla budskap som är relevanta och baserade på
vetenskaplig forskning därmed sprida kunskap om digital innovation till målgruppen. Inom DIG skapas
en dialog mellan aktörerna för att ta fram processer för samverkansforskning som leder till nätverkande
och kompetensutveckling i en interaktiv och lärande miljö. Seminarierna och workshops kommer att
bidra till kontinuerligt stöd under DIG för aktörer inom Gotland och utanför. Advisory Board och en
styrgrupp stödjer företagen och förvaltningarna på Gotland med internationell expertis vilket leder till
kompetensöverföring.Projekt resultaten sprids och fortsatt regional samverkan kommer att planeras.
Under DIG projektet kommer vi att etablera processer för samverkansavtal och samverkansmodeller
med etablerade och nya framtida organisationer. Tanken är att under aktiviteten ”etablering av processer
för samverkansforskning” kommer deltagande organisationer att nätverka och bygga relationer för att
komma fram till region specifika samverkansavtal och samverkansmodeller. DIG kommer att skapa
dialogen mellan företag, offentlig förvaltning, och akademi för att nå detta mål. Målgruppen för
aktiviteterna är deltagande gotländska organisationer i projektet (lokala företag, förvaltning, och Region
Gotland). Seminarier och workshops kommer att ge möjlighet för dessa organisationer att nätverka,
utbyta kunskap, och skapa synergier för att hitta lösningar baserade på vetenskaplig forskning genom
möten som sker på Gotland. Inom idégenerering och projektfinansiering kommer
forskningskoordinatorer från Uppsala Universitet Campus Gotland att bestå deltagarna med rådgivning
och stöd i kontakten med interna finansierärer och formuleringen av ansökningar.
5.4 Resultatspridning (högst 4000 tecken)
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DIG projektet kommer att digitaliseras och projektets arbete kommer att rapporteras via sociala medier
och andra lämpliga IT system. Projektet kommer att även framställa populärvetenskapligt material som
förmedlar för regionen relevanta budskap. Dessa kommuniceras till allmänhet genom en särskild DIGblogg, samt genom öppna föreläsningar och inspel i lokala medier.
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6. Projektbeskrivning - Del 3/3
6.1 Projektets avgränsning till ordinarie verksamhet och andra projekt som ni arbetar i (högst 4000 tecken)

DIG projektet fokuserar på regional samverkan mellan akademi, näringslivet och offentlig förvaltning
på Gotland och skiljer sig från Uppsala Universitet Campus Gotlands ordinarie verksamhet. Under DIG
kommer Uppsala Univeristet Campus Gotland teamet att stödja lokala företag och förvaltningar på
genom samverkan och dialog för att digital innovation och kompetensutveckling överförs till
intressenter och deltagande organisationer på bästa sätt. Uppsala Universitet Campus Gotland teamet
som leder projektet kommer att bidra med expertis i digitalisering i kombination med forskning till gagn
för regionens aktörer. DIG är ett praktiskt tillämpat projekt för regionalt samarbete därför krävs externa
resurser för dess genomförande.

6.2 Projektets koppling till och samarbete med andra projekt och insatser (högst 4000 tecken)

Uppsala Universitet Campus Gotland spelar en betydelsefull roll i regionens utveckling genom utbildning, forskning
och samverkan. I och med samverkansavtalet med Region Gotland utgör universitetet en viktig partner i
innovationsarbetet på ön. DIG kommer att förstärka detta partnerskap och visa universitetets engagemang i
regionens utvecklingsprocess.Tidigare har universitetet samarbetat med större företag och aktörer på Gotland som
Svenska Spel, PayEx, Region Gotland, Skatteverket, och Riksantikvarieämbetet. Dessa företag har haft stor nytta
av samarbetet och uttryckt sig positiva till fortsatt samverkan inom DIG. Flera aktörer i regionen har redan
kvalificerad kunskap inom digitalisering och är villiga att delta i skapandet av synergier mellan olika deltagande
organisationer. Gotland utgör en utmärkt plats för ett digitalt innovationslabb då regionen har förutsättningarna för
att bli föredöme för digitalt kunskapsutbyte. På en övergripande nivå kommer DIG att utgöra en innovationsmiljö
som visar hur investeringar och satsningar på forskning och utveckling (FoU) skapar kopplingar mellan företag och
forskning för att gynna regional utveckling och tillväxt. IM arbetar redan idag med olika aktiviteter i linje med denna
ansökan. I samverkan med näringslivet och offentlig sektor har vi genomfört workshops kopplade till
systemvetarprogrammet vid Campus Gotland för att säkerställa att kompetensbehoven i regionen tillgodoses.
DIG kommer att uppfylla regionens behov av kunskapsutbyte och kompetensutveckling, inte minst genom att
Uppsala Universitets kunskap om digitalisering tillgängliggörs på ett systematiskt och tillgängligt sätt till företag och
näringsliv i regionen. DIGs primära relationer är till de större företagen i regionen, den offentliga sektorn, Region
Gotland och även Campus Gotland. Aktiviteterna inom DIG kommer att samordnas med verksamheten vid Science
Park Gotland (SPG). Science Park Gotland fokuserar entreprenörskap med fokus på nyföretagande, samt små- och
medelstora företag. DIG och SPG kommer därmed att planera och genomföra kompletterande och ofta
samordnade aktiviteter, där DIG bidrar till att förstärka relationer och kunskapsutbyte mellan:
-Stora och små företag
-Näringsliv och myndigheter
-Akademi och praktik
DIG (med utgångspunkt i forskning och som en brygga till större företag och myndigheter) och SPG (med
kompetens i entreprenörskap och upparbetade relationer med små- och medelstora företag) skapar en helhet som
engagerar intressenter på bred front. Detta gynnar kompetens och innovationsförmåga hos alla regionens aktörer.
En satsning på DIG, som komplement till SPG, leder till en helhetslösning som är gynnsam för regionen på lång sikt
och skapar synergieffekter mellan de olika projekten som finansieras av regionala utvecklingsmedel under Hållbara
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Gotland.
6.3 Hur projektet kommer att utvärderas/följas upp (högst 4000 tecken)

Utvärderingen kommer att ta sin utgångspunkt dels i de formella krav som ställs från Region
Gotland/Tillväxtverket, dels genom att olika intressenter intervjuas kring verksamheten som bedrivits
och på vilket sätt den skapat värden för dem. Lärdomar från DIG kommer att kommuniceras på ett
flertal sätt till de olika intressenterna samt till Region Gotland och Tillväxtverket.
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7. Planerade aktiviteter
7.1 Tids- och aktivitetsplan för projektet

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kostnad

Populärvetenskaplig kommunikation

20171201

20201101

446779

Etablering av processer för samverkansforskning

20180115

20180615

565249

Kunskapsdriven innovation

20171201

20201101

1202802

Ledning och styrning

20171201

20201101

925840

2020501

20201101

384353

20200501

20201101

392000

Summa

3 917 023

Avslutsarbete (Sammanställning av rapporter)
Utvärdering och lärande

Summan ska balansera mot kostnads- och finansieringsbudgeten

8. Offentligt stöd
8.1 Har sökanden fått annat offentligt stöd de senaste tre åren?

Nej
Finansiär

Tidpunkt

Belopp i SEK

9. Budget
9.1 Kostnadsbudget
Kostnadsslag

Kostnadsspecifikation

År 2017

År 2018

58514

År 2019

År 2020

Totalt

839781

436032

663546

1 997 873

Resekostnader

130000

100000

100000

330 000

Övrigt

200000

150000

120000

470 000

23406

467913

274413

353418

1 119 150

81 920

1 637
694

960 445

1 236
964

3 917 023

Personal
Köp av tjänst
Lokalkostnader

Indirekta kostnader
Offentligt bidrag i
annat än pengar
Privat bidrag i annat
än pengar
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Summa

9.2 Intäkter
Intäktsslag

Intäktsspecifikation

Planerade intäkter i
projektet

-

År 20

År 20

0
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År 20

0

År 20

0

Totalt

0

9.3 Finansieringsbudget
Offentlig kontant finansiering

År 2016

Tillväxtverket
Hållbara Gotland/Region
Gotland

Privat kontant finansiering

År 2017

År 2018

40960
40960

År 2016

År 2017

År 2019

818847
818847

År 2018

År 2020

480222
480222

År 2019

Totalt

618482
618482

1 958 511
1 958 511

Summa

3 917 022

År 2020

Totalt

Summa
Offentligt bidrag i annat än
pengar

År 200

-

År 20

0

År 20

0

År 20

0

År 20

0

Totalt

0

Summa
Privat bidrag i annat än pengar

-

År 20

År 20

0

År 20

0

År 20

0

År 20

0

Totalt

0
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Summa

9.4 Total offentlig och privat finansiering

3 917 022
Tänk på att kostnads- och finansieringsbudget ska stämma överens
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10. Indikatorer
Med indikatorer avses hur ett projekt mäter och redovisar måluppfyllelsen för projektet. I ansökan ska den sökande
ange indikatorer som visar hur de aktiviteter som genomförs i projektet leder till att målen uppfylls och vilka effekter
som uppnås.
Vid behov kontakta ansvarig handläggare på Tillväxtverket för mer information (se www.tillvaxtverket.se)
Indikator

Kvinnor

Män

Antal

1

11. Konsekvenser för miljö, jämställdhet och integration
Vilken påverkan har projektet på miljön?

Syftar direkt till att förbättra miljön
Beskriv vilka konsekvenser projektet har för miljön och vilka aktiviteter som kommer att genomföras (högst 4000 tecken)

DIG projektet kommer att ha en minimal påverkan på miljön. Projektet kommer att genomföras med
hänsyn till miljön i t.ex. användningen av papper och besparing av energi under seminarierna och
workshops vilket kommer att minimera påfrestringar på miljön. Under projektets aktiviteter kommer vi
att ha miljön i åtanken i processen att utveckla innovativa digitala produkter och tjänster för projektets
deltagande organisationer. Vi planerar även att begränsa resor och använda Skype till möten när det är
möjligt.
Vilken påverkan har projektet på jämställdheten?

Bidrar till att förbättra jämställdheten
Beskriv vilka konsekvenser projektet har för jämställdheten och vilka aktiviteter som kommer att genomföras (högst 4000 tecken)

DIG projektet är ett inkluderande regionalt projekt som tar hänsyn till jämställdheten och har som mål
att förmedla digitaliseringens möjligheter till alla på Gotland genom erfarenhetsutbyte och
kunskapsöverföring. Det finns planer att bjuda in kvinnliga föreläsare för att skapa en balanserad
könsfördelning och ge kvinnliga deltagare förebilder för att på sikt ändra attityden om manlig dominans
inom informationskommunikationsteknologi. Därmed bidrar projektet till att bryta traditionella mönster
och till förbättrad jämställdhet på Gotland.
Vilken påverkan har projektet på integrationen?

Bidrar till att förbättra integrationen
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Beskriv vilka konsekvenser projektet har för integrationen och vilka aktiviteter som kommer att genomföras (högst 4000 tecken)

Under DIG kommer målgruppen att bestå av deltagare med olika backgrund som bidrar med nya och
innovativa perspektiv. Samverkan under projektet kommer också att ge deltagande företag och
förvaltningar möjligheten att integrera lika behandling och icke diskriminering i digitaliseringsarbetet
för att spegla Gotlands mångfald och nå till personer med olika bakgrund med hjälp av digitaliseringen.
I genomförandet av projektet sträver vi efter att skapa möjligheter för en mer inkluderande utveckling
på Gotland.
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12. Kommentarer
12.1 Kommentar till indikatorerna (högst 4000 tecken)

.

12.2 Effekter på lång sikt (högst 4000 tecken)

Kommunikation och utvärdering kommer att genomföras för att säkerställa att projektet når de
förväntade resultaten. Särskild vikt kommer att tillmätas projektets effekter för social hållbarhet på lång
sikt (efter projektets avslut) och syfte att bidra till det övergripande målet att skapa regional
konkurrenskraft och tillväxt. Projektet har flera delmål med fokus på följande: Delmål 1: Att stimulera
hållbara samverkansprojekt och innovationsprocesser inom digital innovation. 1.1 Detta delmål kommer
att uppnås genom formulering av samverkansprojekt, och mätas med antal formulerade projekt vilket vi
planerar att vara 2 projekt under 2018; och 2 projekt under 2019. 1.2 Startade samverkansprojekt
kommer att mätas och vi planerar 1 projekt i 2018, och 2 projekt i 2019. 1.3 Kunskapsspridning kring
hållbarhet (ekologisk, social, ekonomisk) i samband med digitalisering. Detta kommer att mätas i antal
aktiviteter och vi planerar 3 projekt i 2018, och 2 projekt i 2019. Delmål 2: Ökad kompetens inom
digital innovation på Gotland 2.1 Genomförda workshops med internationella gäster för att föra in
forskningsbaserad kunskap till regionala företag och förvaltningar. Detta mäts med antal genomförda
workshops vilket vi planerar att vara 2 under 2018, och 2 under 2019. 2.2 Digitalt tillgängliggörande av
forskning till omgivande samhälle. Det mäts med antal populärvetenskapliga publikationer, vilket vi
planerar att vara 6 under 2018, 6 under 2019, och 3 under 2020 2.3 Kollegialt granskade (peer reviewed)
publikationer samförfattade av representanter från gotländskt näringsliv, förvaltning och akademi. Vi
kommer att mäta detta delmål i antal publikationer. Vi planerar 2 under 2018, och 4 under 2019. 2.4
Näringslivsanknytning i grundutbildningen. Det kommer att mätas i antal gästföreläsare; särskilt
kvinnliga gästföreläsare; från lokalt näringsliv och förvaltning på universitetets kurser inom
informationssystem för att skapa föredömen till de kvinnliga studenterna. Vi planerar 8 under 2018, 8
under 2019; och 4 under 2020 och antal genomförda examensarbeten vid extern organisation; 2 i 2018,
och 4, 2019.
12.3 Verksamhet efter projekttiden (högst 4000 tecken)

Det finns planer att söka mer projektmedel för att utvidga arbetet med DIG arenan för fortsatt
användning och inkludering av nya regionala organisationer. I diskussion med det lokala näringslivet
och förvaltningen på Gotland kom det fram att det finns ett stort intresse att breda ut planerna för arbetet
med digitalisering för att inkludera en större målgrupp.
12.4 Resultat efter projekttiden (högst 4000 tecken)

1. En arena för företag och förvaltningar för kvalificerat kunskapsarbete, innovation och
kunskapsutveckling inom IKT där universitet, lokalt näringsliv och offentlig förvaltning kommer att
samverka för att nå gemensamma mål. 2. En etablerad kvalificerad forskningsmiljö som gynnar
regionens organisationer, studenter och omgivande samhälle.
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12.5 Övriga resultat (högst 4000 tecken)

3. Projektet kommer även att nå resultatet att öka andelen kvinnliga studenter på grundutbildningen på
Campus Gotland för att få en mer balanserad könsstruktur i utbildningen. Det kommer att leda till att
fler kvinnliga invånare på Gotland får mer intresse för IKT.
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13. Bilagor och underskrift
13.1 Bilagor för en komplett ansökan

Medfinansieringsintyg
Underlag som styrker vem/vilka som har rätt att företräda den sökande
Specifikation över kostnadsslag
13.2 Övriga bilagor

Aktivitetsbeskrivning
Ekonomisk verktygslåda
Målbeskrivning

13.3 Underskrift
Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan, inklusive bilagor, är riktiga. Vidare försäkras att
ingen finansiering utöver den i ansökan redovisade kommer att sökas för projektets kostnader.
Datum

Visby

2017-11-14

Underskrift av person som har rätt att företräda sökanden

Namnförtydligande
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Ort
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Forsattsblad for ansokan till Region Gotland om medfinansiering for
regionala tillvaxtatgarder ayseende programmet "Hallbara Gotland"
Projektets namn: Digital Innovation Gotland (DIG)
Uppgifter om sokanden
Sokande:
Uppsala Universitet

Organisationsnummer:
202100

Postadress:
Campus Gotland

Postnummer och ortnamn:
62157

Forsamling/socken:
Visby

Telefon och telefax:
018-4710000

E-post:
dega.farah-asbury@im.uu.se

Plusgiro / bankgiro / bankkonto:
Pg 183797-0

Ar sokanden skyldig att redovisa moms for den
verksamhet som bedrivs i projektet?
Observera att intyget fran Skattemyndigheten
ska ayse projektets verksamhet.

~ Ja

Arbetsstallenummer
(GEAR):
37198744

❑ Nej, bifogar intyg fran Skattemyndigheten

Projektperiod:
2017-12-01 till 2020-11-01
Totalt belopp for projektet, kronor:
3 917 022

Sokt belopp fran Region Gotland, kronor:
1 796 511

Sokt belopp EU-medel, kronor:
0
Projektorganisation

Annan medfinansiering, kronor;
Uppsala Universitet finansierar med 324 000

Projektledare:
Jonas S'ostrom
Telefon:
018-471 8277
E-post:
Jonas.sjostrom@im.uu.se

Kontaktperson i fragor som ror projektets ekonomi:
De a Farah-Ashur
Telefon:
018-4711017
E-post:
dega.farah-asburv@im.uu.se

,~~,

Kortfattad beskrivning av projektet(den inskickade ansokan till Tilivaxtverket bifogas)

Projektet Digital Innovation Gotland (DIG) ar ett projekt som kommer att skapa lampliga, innovativa och
resurs-effektiva losningar samt okad innovationsformaga i region Gotlands naringsliv. Uppsala
U niversitets institution for Informatik och Media kommer att skapa ett oppet innovations labb som
anordnar utbyte och kunskapsutveckling om digital innovation till gagn for foretagen, den offentliga
sektorn och regionen Gotland.
Projektet har flera aktiviteter som kommer att ske lopande under projekttiden och har som mal att skapa
en arena for kvalificerat kunskapsarbete, digital innovation och kompetensutveckling i samverkan med
foretag, offentliga forvaltningar, och akademi. Det overgripande malet ar att projektets effekter kommer
att vara langsiktiga och hallbara och DIG kommer att i framtiden forbli en kompetens arena for
deltagande organisationer i regionen.
Efter projektets ayslut kommer Gotland att ha:
1. En arena for foretag och forvaltningar for kvalificerat kunskapsarbete, innovation och
kunskapsutveckling inom IKT.
2. En etablerad kvalificerad forskningsmiljo som gynna regionens organisationer, studenter, och
omgivande samhalle.

Ort, datum
Uppsala, 2017-11-20

Underskrift av behorig firm tecknare
Par Agerfalk
~
1
Namnfortydligande ~
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/856
14 november 2017

Anne Ståhl Mousa

Regionstyrelsen

Avsiktsförklaring ”Smarta Fiberön” Gotland & IP-Only
Förslag till regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen godkänner den föreslagna avsiktsförklaringen och överlåter åt
regionstyrelsens ordförande att för Region Gotlands räkning underteckna
densamma

Sammanfattning

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

Avsiktsförklaring Gotland 2017-11-16
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Avsiktsförklaring
”Smarta Fiberön”
mellan

LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN,
REGION GOTLAND
och

IP-ONLY NETWORKS AB
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PARTER
Länsstyrelsen i Gotlands län, org.nr 202100-2312 (nedan ”Länsstyrelsen”) samt
Region Gotland, org.nr 212000-0803 (nedan ”Region Gotland”) och
IP-Only AB, 556570-3633, (nedan ”IP-Only”)
Ovanstående parter benämns även nedan var för sig som “part” och tillsammans “parterna”.
BAKGRUND
År 2012 undertecknades digitalt en avsiktsförklaring mellan Region Gotland och IP-Only som
beskrev IP-Onlys engagemang som nätaktör i genomförandet av Gotlands sockenfibersatsningar. Denna nya avsiktsförklaringen tar utgångspunkten i den av Länsstyrelsen och
Region Gotland antagna regionala digitala agenda (nedan ”RDA”), där IP-Only vill vara med
och stödja genomförandet.
Regeringens bredbandsstrategi har som målsättning att av alla hushåll och företag bör 99,9
procent ha tillgång till bredband år 2025 – ”ett helt uppkopplat Sverige” samt även i
Regeringens digitaliseringsstrategi skrivit att ”Målet är att Sverige ska vara bäst i världen på
att använda digitaliseringens möjligheter”.
Gotland antog 2010 bredbandsstrategi som siktar på att samtliga fastigheter inklusive
fritidsfastigheter ska ha erbjudits tillgång till fiber av högsta kvalitet och valfri kapacitet, men
med en minimihastighet på 100 Mbit/sek till år 2015. Detta skapar förutsättning för framtida
IT-tjänster för såväl privatpersoner, företag och det offentliga.
IP-Only äger och driver fibernät i hela Sverige och tillhandahåller ett öppet och
konkurrensneutralt nät som görs tillgängligt för och kan användas av marknadens olika
aktörer för att leverera produkter och tjänster som möjliggör för alla att ansluta sig och nyttja
framtidens digitala samhälle och välfärd.
2014 tecknades avtal mellan SKL Kommentus Inköpscentral och IP-Only där IP-Only är
leverantör av datakommunikationstjänster för Sjunet. Sjunet är en robust och tillgänglig
plattform för tillgång till nationella e-hälsotjänster som exempelvis: överföring av
patientjournaler och röntgenbilder. Utöver Sjunet går det även att avropa
internetanslutningar för privata nätverk samt övrig datakommunikation på ramavtalet för
verksamheter utanför vårdsektorn, men just benämningen Sjunet är ett nät för vården.
För att lokalt på Gotland uppnå ett riktigt robust nät med redundans har IP-Only tre egna
fiberkablar med helt skilda vägar till Gotland från fastlandet. Fiberinfrastrukturen utgör en
viktig del av samhällets infrastruktur där allt fler kommunala och statliga tjänster kommer att
levereras över internet. Detta påverkar hela det gotländska samhället.
Parterna har för avsikt att samverka kring konceptet ”Smarta Fiberön” som ett led i att
förverkliga Gotlands RDA.
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SAMVERKAN KRING DEN SMARTA FIBERÖ
Sedan undertecknandet av föregående avsiktsförklaring så har i princip hela arbetet med
utbyggnaden av fiber genomförts på hela Gotland (klart 2017).
Konceptet ”Smart Fiberö” är en del av IP-Onlys koncept Smart Fiberland och ska hjälpa till att
ta nästa steg, där Gotland avser att få ut det mesta möjliga av vad en digitalisering kan
innebära för näringsliv, boende, akademi och offentlighet i enlighet med målen i Gotlands
RDA.
”Smart Fiberö” innebär att alla parter ska verka för innovation av samhällstjänster samt
stötta utvecklingen av privata företag, organisationer och akademi, som vill driva
utvecklingen framåt.
Syftet är även att tydliggöra formerna för hur samverkan mellan Länsstyrelsen, Region
Gotland och IP-Only ska ske för att säkerställa hur den öppna digitala infrastruktur som
byggts ut ska ge maximala förutsättningar för digitaliseringen av hela samhället.

IP-ONLYS SMART FIBERLAND
IP-Only har ett helhetskoncept för digital samhällsutveckling, Smart Fiberland och ska
gemensamt med Parterna verka för vidareutveckling av fibernätet och möjliggöra
användandet av digitala välfärdstjänster.
Smart Fiberland består för närvarande främst av följande delar;
•

Fibernät 100% - Säkert, tryggt och robust infrastruktur till alla

•

WiFi – Trådlös publik uppkoppling i kommunens centrala och viktiga delar. Ett publikt WiFi
driver innovationer som vi idag inte kan förutse som bidrar till det smarta fiberlandet.

•

Välfärdsnät – IP-Only etablerar för Parterna ett dedikerat Välfärdsnät där tjänsteleverantörer av e-hälsotjänster kan nå medborgarna. Välfärdsnätet är öppet för alla typer av
tjänsteleverantörer.

•

Smart IoT-sensornät - IP-Only kan möjliggöra det smarta samhällets nya IoT-tjänster baserat
på sensorer med en mer energieffektiv kommunikationsteknik.

•

Strategisk rådgivare - inom området Smart Fiberland och den Smarta Fiberön

•

Diskussionspartner/Strategisk rådgivare - I dialog med Parterna bidrar IP-Only med
spjutspetskompetens inom teknisk utveckling som främjar digitaliseringen. IP-Only har ett
brett nätverk inom tech-innovativa företag och kan därför agera som en strategisk
diskussionspartner och möjliggörare av bland annat samhällsnyttiga tjänster såsom omsorg
och hälsotjänster.
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MÖJLIGA SAMVERKANS OMRÅDEN PÅ DEN ”SMARTA FIBERÖN”
Redundans och Robust fibernät
IP-Only avser att ytterligare förbättra förutsättningarna för leverans av kritiska vård- och
omsorgstjänster genom att tillsammans med Länsstyrelsen, Region Gotland och Post- och
Telestyrelsen, etablera redundanta fibervägar som binder samman sockenfibernäten med
målet att Gotlands nät ska bli än mer robust enligt PTS krav och i enlighet med Robust
Fiber.
Ytterligare ett mål är att upprätta ytterligare korskopplingspunkt mellan IP-Onlys nät och
andra nätaktörer på Gotland.
Mobilitet
IP-Only kommer att tillsammans med mobiloperatörerna fortsätta att förbättra mobiliteten
på Gotland genom att ansluta nya master, mobilsiter och antenner, i syfte att öka hastighet
och täckning i mobilnätet.
WiFi
IP-Only kommer också att tillsammans med Gotland verka för att etablera WiFi-punkter och
fritt WiF på överenskomna platser för att öka den offentliga servicen och skapa bättre
tillgänglighet för telefoni i det mobila nätet.
Vård och omsorg
IP-Only kommer att tillsammans med Parterna verka för att digitalisera vård och omsorg.
Detta innebär även samarbete med övriga nätaktörer på den Smarta Fiberön kring en
samhällskanal som kan bära dessa tjänster till alla på Gotland.
Skola och utbildning, miljöteknik samt e-tjänster
IP-Only kommer även inom dessa områden att tillsammans med Gotland verka för att övriga
mål i RDA:n uppnås.
Fortsatt utbyggnad
För att uppnå Gotlands bredbandsmål krävs en fortsatt kraftfull insats för att slutföra
bredbandsutbyggnaden och förbättra redundans, robusthet och stärka upp det mobila nätet
och etablera WiFi-lösningar.
Parterna är fortsatt införstådda med att en vidareutbyggnad innebär ett stort mått av
samordning och ömsesidig vilja att fullfölja. IP-Only lovar också att i största möjliga mån vara
med och projektera och finansiera delar av utbyggnaden.
Målsättningen är att IP-Only avser att stötta Länsstyrelsen och Region Gotland tills öns RDA
uppnås.
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Övrigt
Denna avsiktsförklaring ska i sig själv inte tolkas som ett erbjudande eller accept av något slag
eller skapa någon bindande leverans- eller betalningsförpliktelse för någondera part. Varje
specifik tjänst kräver att skriftligt avtal ingås mellan parterna.
________________________

Denna avsiktsförklaring är upprättad i tre (3) originalexemplar varav parterna har tagit var sitt.
Visby den …………….november 2017

Uppsala den ……………. November 2017

…………………………………………………………
Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

…………………………………………………………
Henrik Ringmar
Koncernchef IP-Only AB

…………………………………………………………
Cecilia Schelin Seidegård
Landshövding

…………………………………………………………
Johan-Christer Svensson
Regionchef IP-Only AB

•
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RS 2016/856
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Anne Ståhl Mousa

Regionstyrelsen

Samarbetsavtal Region Gotland & Telia Company
Förslag till regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen godkänner det föreslagna samarbetsavtalet, som skall ses som en
avsiktsförklaring, och överlåter åt regionstyrelsens ordförande att för Region
Gotlands räkning underteckna detsamma.

Sammanfattning

År 2010 undertecknade dåvarande Gotlands Kommun och Telia en avsiktsförklaring
i syfte att samverka till fiberutbyggnaden på Gotland.
Idag är denna utbyggnad genomförd och det är dags att göra ett omtag i form av en
ny avsiktsförklaring. I denna nya version vill Telia Company stödja Gotland i arbetet
med förtätning, kopparavveckling, IoT (Internet of Things), Crowd Analytics och
stödja arbetet inom flera områden i vår RDA (Regionala Digitala Agenda).
Denna avsiktsförklaring ska i sig själv inte tolkas som ett erbjudande eller accept av
något slag eller skapa någon bindande leverans- eller betalningsförpliktelse för
någondera part. Varje specifik tjänst kräver att skriftligt avtal ingås parterna emellan.

Beslutsunderlag

Samarbetsavtal Region Gotland – Telia Company.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Mellan Telia Sverige AB, 556430-0142, (”Telia”) och Region Gotland, 212000-0803, (”Region Gotland”)
har denna dag träffats följande
SAMARBETSAVTAL

1.

INLEDNING

Parterna har tidigare träffat en överenskommelse om samverkan mellan Parterna i syfte att möjliggöra
fiberutbyggnad på Gotland. Denna samverkan har sedermera lett fram till att i princip samtliga hushåll på
Gotland har blivit fiberuppkopplade.
Som en följd av den starka fiberpenetration som således finns på Gotland har Parterna nu enats om att
inleda ett samarbete avseende olika former av digitaliseringsprojekt inom Gotlands kommun
(”Samarbetet”). Parterna avser att samarbeta kring en rad områden med koppling till fasta
bredbandsaccesser såväl som till Telias mobilnät. Parternas primära målsättning är att Samarbetet ska
omfatta följande digitaliseringsprojekt.
-

Välfärdsbredband – möjliggör bl.a. trygghetstjänster och samhällstjänster.
Digitala medarbetaren – robot som möjliggör kvalitetssäkring och förenkling av volymarbete.
Crowd Analytics – dataanalys för bl.a. stadsplanering och turistnäring.
IoT (Internet of Things) – bl.a. tjänsterna Smart Kollektivtrafik, Smart Fastighet och Smart Stad.
Telia e-hälsa – plattform som möjliggör digital sjukvård på distans.
Mer Digital – en grundläggande IT-utbildning för att lösa det digitala utanförskapet.

Samarbetet omfattar även en fortsatt utveckling av infrastrukturen på Gotland enligt följande.
- Fiberutbyggnad – Parterna ska ta fram modeller för fiberutbyggnad i områden där sådan
utbyggnad inte genomförts.
- Mobiltäckning - arbeta för att säkerställa en god mobiltäckning på hela Gotland.
Utgångspunkten är att Samarbetet sker på kommersiella villkor. Detta samarbetsavtal
(”Samarbetsavtalet”) ska i sig själv inte tolkas som någon bindande leverans- eller betalningsförpliktelse
för någondera Part. För att bindande leverans- eller betalningsförpliktelse ska uppstå krävs att skriftligt
avtal om det ingås mellan Parterna.
2.

ARBETSFORMER

2.1

Arbetsformerna för Samarbetet ska präglas av en stor öppenhet och en vilja att lära av
varandra. Parternas målsättning är att arbetssättet ska präglas av hög kvalitet och
effektivitet och att etiska frågeställningar hanteras professionellt.

2.2

Såvida Parterna inte skriftligen överenskommer om annat, ska vardera Parten stå för sina
egna kostnader med anledning av Samarbetet.

2.3

I samband med undertecknandet av Samarbetsavtalet kommer Parterna att utse en
kontaktperson inom respektive Parts organisation som ansvarar för kontakter Parterna
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emellan beträffande Samarbetsavtalet. Telias kontaktperson ansvarar för samtliga
kontakter mellan Kommunen och bolag inom koncernen Telia Company.
3

Avtalstid

3.1

Samarbetsavtalet gäller från dagen för undertecknandet för en initial period om fem (5)
år.

3.2

Har inte Samarbetsavtalet sagts upp skriftligen senast två (2) år före den initiala
avtalsperiodens slut, förlängs det automatiskt att gälla ytterligare två (2) år. Därefter
förlängs Samarbetsavtalet med två (2) år i taget med iakttagande av två (2) års
uppsägningstid.

4

Ändringar och tillägg

4.1

Tillägg och ändringar i Samarbetsavtalet ska för att gälla ske skriftligen. Om inte annat
avtalats gäller dessa avtalsvillkor även för de tillägg eller den ändring som görs. Muntliga
utfästelser gäller endast om de skriftligen bekräftas av Parterna.

5

Överlåtelse av avtal och sekretess

5.1

Detta Avtal får inte överlåtas till tredje Part utan den andre Partens skriftliga
godkännande.

5.2

Part förbinder sig att iaktta sekretess rörande innehållet i detta Avtal och avseende
uppgifter som anknyter till avtalsförhållandet, såvida det inte åligger Part att utlämna
ifrågavarande uppgift i enlighet med regleringarna om allmänna handlingars offentlighet.

5.3

Telia är medveten om den offentlighetsprincip som gäller för av kommun ägt företag med
de inskränkningar som anges i gällande sekretesslag om skydd för det allmännas
ekonomiska intresse respektive för enskilds ekonomiska intresse. Kommunen ska inte
anses ha brutit mot bestämmelserna i denna punkt vid utlämnande av uppgift som inte
strider mot sekretesslagens bestämmelser.

Ort och datum

Ort och datum

Telia Sverige AB

Region Gotland

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/1066
20 november 2017

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan 2018
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan för 2018 fastställs.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen är en sammanhållande kraft som skapar värde och nytta
för Gotland. Förvaltningens arbete har en viktig roll som en del i en större helhet
tillsammans med övriga verksamheter inom Region Gotland.
Förvaltningen påverkas av omvärlden. Den demografiska utvecklingen,
teknikutvecklingen och den ökade konkurrensen på arbetsmarknaden ställer krav.
Förvaltningen etablerades från 2017 och inför 2018 tillförs också ansvaret för kultur& fritidsverksamhet samt besöksnäring & turism. Sedan tidigare har förvaltningen ett
krav att sänka kostnaderna med 53 mnkr över en treårsperiod.
Verksamhetsplanen beskriver regionstyrelseförvaltningens egen verksamhet,
uppdrag, nuläge och mål. Med detta som grund har sedan utvecklingsområden
identifierats som på viktiga för måluppfyllelsen i regionens styrkort.
För 2018 föreslås följande utvecklingsområden:
• Koncernstyrning
• Utveckling av det Gotländska samhället
• Stöd och service till regionens förvaltningar
• Kvalitet i den egna förvaltningen
Till varje utvecklingsområde beskrivs aktiviteter som planeras för året.
Med verksamhetsplanen som utgångspunkt ansvarar sedan varje avdelning och enhet
för att göra sin egen planering som också bryts ned vidare till ledar- och
medarbetarkontrakt.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/1066

Uppföljningen av verksamhetsplanen ingår som en viktig del i den samlade ledningen
av förvaltningen. Syftet är att följa utvecklingen i relation till plan och också ge
underlag för förändring.
Uppföljningen kommer i huvudsak att göras i delår och bokslut.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan 2018

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Karolina Samuelsson
Förvaltningschef RSF

Skickas till
RSF stab
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/1006
20 november 2017

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningens kompetensförsörjningsplan
2018-2022
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningens kompetensförsörjningsplan 2018-2022 fastställs.

Sammanfattning

Det övergripande målet med kompetensförsörjningen är att säkerställa att
förvaltningens medarbetare har rätt kompetens (förmåga, vilja, kunskap, färdigheter)
och också förutsättningar för att bidra till verksamhetens mål på kort och lång sikt.
För att möta framtidens utmaningar är förvaltningens förmåga att attrahera,
rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare avgörande framgångsfaktorer.
Planen utgår ifrån Region Gotlands strategiska plan för kompetensförsörjning och
utgör ett komplement till förvaltningens verksamhetsplan. I planen beskrivs
förvaltningens specifika verksamhetsutmaningar och kompetenskritiska områden,
nuläge och framtida behov samt prioriterade aktiviteter som ska genomföras under
perioden med målet att säkra kompetensförsörjningen för framtiden.
I regionstyrelseförvaltningen prioriteras följande strategier för att stärka den framtida
kompetensförsörjningen.
- erbjuda attraktiva anställningsvillkor
- samarbeta med Uppsala Universitet Campus Gotland för att säkra
utbildningar
- arbeta systematisk för en god lönebildning
- aktivt arbeta med goda förutsättningar för ett hållbart ledarskap
- utveckla digitalisering av välfärdstjänsterna
- arbeta systematiskt för en god arbetsmiljö
- vidareutveckla medarbetare till högre kompetens
Till varje strategi finns aktiviteter som ska genomföras.
Underlag

Kompetensförsörjningsplan Regionstyrelseförvaltningen 2018-2022
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Kompetensförsörjningsplan
Regionstyrelseförvaltningen 2018-2022
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1.
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Mål och syfte
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

1. Mål och syfte
Det övergripande målet med kompetensförsörjningen är att säkerställa att
förvaltningens medarbetare har rätt kompetens (förmåga, vilja, kunskap,
färdigheter) och också förutsättningar för att bidra till verksamhetens mål på
kort och lång sikt. För att möta framtidens utmaningar är förvaltningens
förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare
avgörande framgångsfaktorer.
Planen utgår ifrån Region Gotlands strategiska plan för kompetensförsörjning
och utgör ett komplement till förvaltningens verksamhetsplan. I planen
beskrivs förvaltningens specifika verksamhetsutmaningar och
kompetenskritiska områden, nuläge och framtida behov samt prioriterade
aktiviteter som ska genomföras under perioden med målet att säkra
kompetensförsörjningen för framtiden.
Regionstyrelseförvaltningen har i sammanfattning uppdraget att ansvara för:
• strategisk planering och ärendeberedning
• regional utveckling
• koncernstyrning
• kultur- och fritidsverksamhet
• internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar
• kanslier för patientnämnd, överförmyndarnämnd och valnämnd
I verksamhetsplanen för 2018 prioriteras följande utvecklingsområden:
- koncernstyrning
- utveckling av det gotländska samhället
- stöd och service till regionens förvaltningar
- kvalitet i den egna förvaltningen

2. Nuläge och påverkansfaktorer

Svårigheter att kompetensförsörja i besparingstider

Ett krav om kostnadssänkningar har lagts på internt stöd och service
motsvarande 53 miljoner kronor fördelat över perioden 2017-2019. Med
anledning av detta upplever förvaltningen svårigheter att arbeta med
kompetensförsörjning i form av konkurrenskraftiga löner och
kompetensväxling samtidigt som verksamheterna behöver dra ner på
bemanningen.
Ökad konkurrens och svårrekryterade yrkesgrupper

Arbetsmarknaden är just nu väldigt god och konkurrensen om arbetskraften
märkbar. Förvaltningen upplever svårigheter att rekrytera erfarna medarbetare
framför allt gällande lösningsarkitekter inom IT, HR-specialister, kommunikatörer, bibliotekarier, löneassistenter samt systemadministratörer. Svårigheter
finns också att rekrytera inom vissa serviceyrken. Detta märks för både
sommarpersonal och tillsvidarerekryteringar och framför allt för kockar,
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chaufförer med C-behörighet och YrkesKompetensBevis samt
badvaktmästare.
Svårt möta lönekrav

Vid rekrytering av vissa specialistbefattningar har förvaltningen svårt att
matcha lönekraven från sökanden från fastlandet. Det finns även en trend att
lokala arbetsgivare på Gotland i större grad än tidigare erbjuder högre löner än
regionen gör för likvärdiga befattningar.
Jämställdhet inte självklar

Lönekartläggningen för regionstyrelseförvaltningen (RSF) visar att kvinnorna
har 90 % av männens lön. För kultur och fritidsförvaltningen (KFF) visar
lönekartläggningen att kvinnorna har 108 % av männens lön. En förklaring till
löneskillnaderna är att många kvinnor vid RSF arbetar i verksamheter med
lägre kompetenskrav, såsom inom städverksamhet, administration och måltid.
Vid KFF arbetar många män i verksamheter med lägre kompetenskrav, t ex i
inom vaktmästeri och badverksamhet. Löneläget i nämnda verksamheter är
lägre jämfört med arbeten med högre kompetenskrav.
Heltid som norm utmanar

Sveriges Kommuner och Landsting och Kommunal har kommit överens om
att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Målet är att
tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan
anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag.
Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen
försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för
yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.
En heltidsplan för Region Gotland kommer att arbetas fram under hösten
2017. Under 2018 kommer förvaltningen att arbeta fram en projektplan samt
handlingsplan med aktiviteter för införande av ”heltid som norm”.
Heltid som norm kommer att innebära en stor utmaning för framför allt måltid
och städverksamheten där 51 % respektive 23 % av verksamheternas
tillsvidareanställda medarbetare arbetar deltid. Om förvaltningens samtliga
deltidsanställda medarbetare inom kommunals avtalsområde skulle börja arbeta
heltid skulle detta innebära en ökad kostnad om närmare nio miljoner kronor
per år. En farhåga när heltid som norm inrättas är att övertalighet inom
verksamheterna kan komma att uppstå.
Psykisk ohälsa ökar

Tre av fyra personer har erfarenhet av psykisk ohälsa, själv eller hos
närstående. Arbetsmiljön i offentlig sektor är psykiskt påfrestande
Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har ökat de senaste åren, främst på
grund av stress, ångest och oro. Det är därför av stor vikt att arbeta med den
psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatserna. Ämnet psykisk ohälsa tas upp på
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vid arbetsplatsträffar minst en gång per år, som del av enhetens systematiska
arbetsmiljöarbete.
Demografin påverkar

Andelen äldre har ökat markant på Gotland sedan tiotalet år tillbaka, främst i
åldersgruppen 65-79 år. Utveckling bedöms fortsätta fram till cirka 2020 då
tillväxten beräknas stabiliseras. Andelen barn och unga till och med 18 år ökar
något under perioden.
Ökningen av framför allt flertalet äldre påverkar bland annat
måltidsavdelningen och försörjningens verksamhet. Måltidsverksamheten
kommer att bli mera kostnadsdrivande då ökat antal medarbetare behövs i
samband med tillagning av flera portioner samt fler specialkoster.
Behovet av hjälpmedel kommer att öka med hänsyn till en äldre befolkning.
Många äldre bor också hemma längre, vilket innebär ökade transporter med
hjälpmedel till och från de boendes hem.

3. Personaldata

RSF
inklusive delar av
KFF
Ekonomi
HR
Kommunikation
Regional utveckling
Kvalitet och
digitalisering
Försörjning
Måltid
Kultur och fritid
FC, stab, kansli
Totalt

Antal Medelålder

Medel
ssgr

Deltidsanställda

Medel ssgr
deltidsanställda

Önskar
Sjuktal
utökad ssgr

55
55
44
28
70

51
47
47
53
47

99
99
96
98
98

2
3
5
2
3

65
73
65
78
50

-

4,0
3,7
6,2
1,6
2,6

188
120
100
12
672

47
51
48
56
49

95
89
83
100
94

43
58
41
157

77
77
63
73

16
21
4
41

6,0
6,1
4,7
5,0
4,9

Förvaltningens medarbetare idag

Vid regionstyrelseförvaltningen samt vid delarna av kultur och
fritidsverksamheten, som från och med 1 januari överförs till RSF, arbetade i
september 2017 672 medarbetare, av dessa var 615 tillsvidareanställda och 57
visstidsanställda. 67 % av medarbetarna var kvinnor. Medelåldern på
förvaltningen var 49 år.
23 % av medarbetarna arbetar deltid, flertalet av dessa är kvinnor och är i
huvudsak anställda inom måltid, städ samt biblioteksverksamhet. 41
medarbetare har skriftligen meddelat en önskan om utökad sysselsättningsgrad.
Av dessa är 17 att betrakta som oönskat deltidsanställda då de angivit att de
kan tänka sig att byta arbetsplats för att erhålla en högre sysselsättningsgrad.
De medarbetare som önskar utökad sysselsättningsgrad består i huvudsak av
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kvinnor som arbetar inom måltid och städverksamhet. Inom måltidsrespektive städverksamheten har drygt 100 medarbetare uppehållsanställning.
Under hösten 2017 genomfördes en enkätundersökning riktad till samtliga
medarbetare inom kommunals avtalsområde i regionen. Av de 50
deltidsanställda medarbetare som besvarat enkäten vid RSF angav 18
medarbetare (36 %) att de önskade arbeta heltid alternativ ha högre
sysselsättningsgrad än i dagsläget. Av de 8 deltidsanställda medarbetarna vid
kultur och fritidsförvaltningen angav 4 att de önskade arbeta heltid (50 %)
Pensionsavgångar 2018-2022

118 av förvaltningens 615 tillsvidareanställda medarbetare har fyllt eller
kommer att fylla 65 år innan utgången av 2022. Medarbetarna har möjlighet att
stanna kvar på sin anställning till 67 års ålder, men många väljer dock att gå i
pension tidigare. Antalet medarbetare som fyller 65 år är i genomsnitt 24 per år
fram till och med 2022.
Det stora antalet pensionsavgångar återfinns framför allt inom städ- och
måltidsverksamheterna. Måltid- och försörjningsavdelningen står inför i
genomsnitt sex respektive sju pensionsavgångar varje år under perioden. Inom
serviceyrkena finns rekryteringsutmaningar pga en högre konkurrens om
medarbetarna än tidigare.
Under förutsättning att förvaltningarnas medarbetare går i pension vid 65 års
ålder, kommer pensionsavgångarna under tidsperioden att fördelas enligt
nedan:
RSF
Ekonomi

Befattning
Ekonomiassistent
Ekonom
Inkassohandläggare
Upphandlingschef
HR
Löneassistent
Löne/ekonomiassistent
Systemadministratör
Kommunika- Arkivassistent
tion
Dokumentcontroller
Enhetschef
Regionarkivarie
Regional
Enhetschef
utveckling
Beredskapschef
Strateg
IT-strateg
Näringslivsstrateg
Handläggare

2018
2
1
1
1
1

2019

2020

2021
1
1

1

1
1
1

1
1

1

2022
2
1

2
1
1

1
1

Totalt
5
2
1
1
3
1
1
2
3
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
2
1
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Kvalitet och Administratör
digitalisering
Enhetschef
IT-konsult
IT-tekniker
IT-strateg
Processägare
Strateg
Systemtekniker
Verksamhetsutvecklare
Försörjning Avdelningschef
Bilförare
Ekonomihandläggare
Gruppledare
Gruppledare städ
Reparatör
Städare
Tekniker
Vaktmästare
Måltid
Enhetschef
Handläggare
Kostekonom
Kock
Köksbiträde
Verksamhetsutvecklare
Kultur och
Badvaktmästare
fritid
Biblioteksassistent
Bibliotekarie
Driftledare
Vaktmästare
Fc, stab,
Assistent
kansli
Regionjurist
Totalt

1
1

1

2
1

1
1
1
1
1
3
3

1

1
1

3

1

1

1
1

3

4

2

2

1
1

1
1
1
6
1
1

1
3

3
4

3
1
1

2
2

3

2

1

1
1

20

28

1

1
1
1
27

1

1
1

1
2

1

18

25

1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
3
1
1
3
2
17
1
5
1
1
1
12
13
1
1
9
1
1
1
1
1
118

Tabell: Antal tillsvidareanställda medarbetare som fyller 65 år under perioden 2018-2022

Antal medarbetare som under perioden 140701 — 170630 avslutat en
tillsvidareanställning
Pension

Byte av
Byte av tjänst Egen
Annan
Totalt
tjänst/arbetsuppgifter inom
begäran
orsak
inom förvaltningen
regionen
65
62
24
62
8
221
Tabell: Antal medarbetare som har avslutat sin tillsvidareanställning vid RSF/KFF 140701-170630

Cirka 40 % har avslutat sin tillsvidareanställning på grund av byte av tjänst
inom förvaltningen alternativt inom regionen, cirka 30 % på grund av pension
och cirka 30 % på grund av egen begäran. Någon trend kring förändring
mellan avgångsorsakerna de senaste åren har inte noterats.
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4. Kompetenskritiska områden

Skapa och bibehålla engagemang

Regionstyrelseförvaltningen är en ny förvaltning med bland annat stora
utmaningar för att klara gällande krav på kostnadssänkningar. Förändrade
arbetssätt är nödvändiga, vilket ställer krav på ledarskapet i att skapa och
bibehålla engagemanget bland medarbetarna.
Digitalisering en förutsättning

En ökad kompetens generellt inom digitalisering är nödvändig, dels för att
möjliggöra effektiviseringar och dels för att motsvara morgondagens krav.
Kvalitetsområdet kommer under de närmaste åren få ökad betydelse och
digitaliseringen kommer vara ett viktigt verktyg i att öka kvaliteten i de tjänster
regionen erbjuder medborgarna.
Svårrekryterat på grund av löneläget

Flera av förvaltningens yrkesgrupper är svårrekryterade på grund av löneläget. I
dagsläget tvingas förvaltningen tacka nej till rätt kompetens på grund av för
höga löneanspråk och istället rekrytera medarbetare utan efterfrågad
erfarenhet. För att nå framgång med att både rekrytera och behålla kompetenta
medarbetare behöver förvaltningen erbjuda mera konkurrenskraftiga löner
samt goda arbetsvillkor för att upplevas vara en attraktiv arbetsgivare.
HR-avdelningen har under de senaste åren haft relativt stor personalrörlighet.
För att skapa stabilitet i HR-stödet är det nödvändigt att få medarbetare med
både utbildning, flerårig erfarenhet samt rätt lönenivå för att minska
personalrörligheten.
Kompetensväxling och kompetensutveckling - roller förändras

Inom de närmaste åren kommer dagens IT leverans att förändras i grunden. IT
lösningar kommer allt mera köpas in som tjänst i den mängd och vid den
tidpunkt som den kommer behövas. Det i sin tur innebär en omställning av
kompetenser där beställarkompetens och lösningsarkitekter kommer behövas i
större omfattning än idag då tyngdpunkten ligger mot IT tekniker.
För att kunna möta framtida behov av stöd inom ekonomiområdet behöver
förvaltningen förändra dagens ekonomroll till en controllerroll.
Controllerrollen är mer strategisk och har en besluts- och processtödjande roll
inom ekonomiområdet utifrån ett regionperspektiv.
För att förbättra koncernstyrning och koncernsamordning behöver
strategrollen utvecklas. Rollen ställer krav på förändringsledning ett bredare
perspektiv samt att leda utan att vara chef.
Satsning på heltider

Heltid som norm införs från och med juni 2021 inom kommunals
avtalsområde. Planering och förberedelser med anledning av heltidssatsningen
kommer att behöva genomföras under perioden.
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5. Regiongemensamma grunder

Medarbetarkontrakt/ledarkontrakt en förutsättning

Som medarbetare är det viktigt att ha en helhetssyn och förstå hur regionens
olika verksamheter hänger ihop och samverkar. Alla medarbetare har ett ansvar
för att bidra till regionens utveckling i den riktning som politikerna beslutat.
Regionens gemensamma värderingar förtroende, omtanke och delaktighet
vägleder medarbetarna i arbetet och genomsyrar de tjänster som brukare och
kunder får. Samtliga medarbetare ska ha ett medarbetarkontrakt. I
medarbetarkontraktet tydliggörs medarbetarnas grunduppdrag samt
individuella uppdrag för året.
Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som revideras årligen
vid medarbetarsamtalet. Utvecklingsplanen ska innehålla insatser såsom
utbildningar, föreläsningar, studiebesök och andra aktiviteter som kan bidra till
att medarbetaren har den kompetens som behövs för att möta framtidens krav.
Ledarförsörjning/ledarutveckling planeras

Uppdraget som chef innebär att driva och utveckla och samt ansvara för att
verksamheten uppnår förväntade mål och resultat. Region Gotland skapar en
lärande organisation genom ett coachande förhållningssätt hos cheferna.
Tyngdpunkten på ledarskapet ligger på kommunikation. Ledarna är förebilder
genom att engagera och inspirera medarbetarna till goda arbetsinsatser.
Samtliga chef ska ha ett ledarkontrakt. I ledarkontraktet tydliggörs
ledaruppdraget samt individuella uppdrag för året.
Som ett led i att säkra ledarförsörjningen, är programmet Vägen till ledarskap
ett verktyg. Vägen till ledarskap utgör en möjlighet för medarbetare, som
utifrån uppsatta kriterier bedöms ha potential att ta ett ledaruppdrag, att lära sig
mer om vad chefsrollen innebär samt förbereda sig för ett framtida
chefsuppdrag. Tre års högskoleutbildning är ett av kriterierna för att bli
antagen till programmet.
Medarbetare med potential till ledaruppdrag som saknar högskoleutbildning
ska tillsammans med sin chef ta fram en plan på utbildningsinsatser inom
relevanta områden såsom ekonomi, ledarskap och kvalitet.
För att arbeta som chef vid förvaltningarna krävs adekvat högskoleutbildning
vid nyrekrytering. För att cheferna ska ha en god grund att stå på i sitt uppdrag
ska samtliga nya chefer delta i regionens 1-åriga chefsskola.
Chefskåren inom regionstyrelseförvaltningen är en väl blandad grupp avseende
ålder, kön och erfarenhet från tidigare chefsuppdrag För att stimulera, utveckla
och skapa en gemensam kultur samlas förvaltningens samtliga chefer en gång i
månaden för ett gemensamt möte. Mötena består t ex av utbildningsinsatser,
workshops och information.
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För att stödja och utveckla cheferna i deras olika roller uppmuntrar
förvaltningen mentorskap samt att lära över gränserna.
Att leda andra är inte alltid likställt med att vara chef. Att leda andra utan att
vara chef kan man t ex göra i roller som projektledare eller samordnare.

6. Strategier för kompetensförsörjning
I regionstyrelseförvaltningen prioriteras följande strategier för att stärka den
framtida kompetensförsörjningen.
- erbjuda attraktiva anställningsvillkor
- samarbeta med Uppsala Universitet Campus Gotland för att säkra
utbildningar
- arbeta systematisk för en god lönebildning
- aktivt arbeta med goda förutsättningar för ett hållbart ledarskap
- utveckla digitalisering av välfärdstjänsterna
- arbeta systematiskt för en god arbetsmiljö
- vidareutveckla medarbetare till högre kompetens
7. Aktiviteter för kompetensförsörjning
Utifrån förvaltningens verksamhetsplan och prioriterade strategier för att säkra
kompetensförsörjningen kommer regionstyrelseförvaltningen att arbeta med
nedanstående aktiviteter.
Strategi

Aktivitet RSF

Attrahera,
rekrytera
Attrahera,
rekrytera

Erbjuda attraktiva
anställningsvillkor
Samarbeta med Uppsala
Universitet Campus Gotland för
att säkra utbildningar

• Erbjuda konkurrenskraftiga löner

Utveckla,
behålla

Arbeta systematisk för en god
lönebildning

• Analys av lönestruktur och marknad
• Aktivt arbeta med lönebildning inom
hela förvaltningen
• Erbjuda konkurrenskraftiga löner

Utveckla,
behålla

• Mentorskap
• Lärande över gränser

Utveckla,
behålla

Aktivt arbeta med goda
förutsättningar för ett hållbart
ledarskap
Utveckla digitalisering av
välfärdstjänsterna

Utveckla,
behålla

Arbeta systematiskt för en god
arbetsmiljö

• Kompetenshöjande insatser kring
psykisk ohälsa för samtliga medarbetare
• Identifiera funktioner som möter

Attrahera,
rekrytera

Erbjuda attraktiva
anställningsvillkor

• Ta fram projektplan, handlingsplan
samt kommunikationsplan för
införande av ”heltid som norm”

• Ta emot studenter på praktik, vara
positiva till examensarbete under
studietiden

• Öka kompetensen kring
digitaliseringens möjligheter för att
åstadkomma effektiviseringar
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brukare/kunder som är självmordsnära
och genomföra kompetenshöjande
insatser för dessa
• Samtliga medarbetare ska ha
medarbetarkontrakt som tydligt
beskriver uppdrag och ansvarsområden
Utveckla,
behålla

Vidareutveckla medarbetare till
högre kompetens

• Genomföra GAP-analyser på
befattningar där kompetensväxling
bedöms nödvändig
• Kompetensutveckla engagerade interna
talanger

REGIONSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Karolina Samuelsson
Förvaltningschef

Tjänsteskrivelse
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Karl Risp

Regionstyrelsen

Utvärdering av Projekt Vinternatt
Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns.
2. Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att undersöka
möjliga former till en formalisering av samverkan mellan parterna Röda
Korset Gotland och Region Gotland i frågan om samordning av insatser till
utsatta EU-medborgare, asylsökande och nyanlända personer. I den
undersökningen bör samverkansformen idéburet offentligt partnerskap (IOP)
ingå.

Sammanfattning

Region Gotland har sedan 2015 givit Röda Korset ett ekonomiskt bidrag för att
undvika de problem som vanligtvis är förknippat med utsatta EU-medborgare såsom
illegala bosättningar och nedskräpning av både offentlig och allmän plats och en
ökad påfrestning på socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
Regionstyrelsen gav i september 2016 (RS § 180) dåvarande ledningskontoret i
uppdrag att utvärdera om det ekonomiska bidraget ger den effekt som önskas.
Det bidrag som Region Gotland ger använder Röda Korset till att inrätta en
samordnande funktion. Denna samordnare stödjer de utsatta EU-medborgarna på
både grupp- och individnivå de utsatta EU-medborgare som vistas på Gotland i att
förstå hur det svenska samhället fungerar.
Sammantaget visar utvärderingen att samordnarfunktionen starkt bidrar till att
undvika de problem som förknippas med gruppen utsatta EU-medborgare. Därmed
uppfyller det ekonomiska bidraget sitt syfte.
Samordningen har under 2016 och 2017 utökats till att gälla asylsökande och
nyanlända personer. Genom detta skapar samverkan med och stödet till Röda Korset
en möjlighet för Region Gotland att arbeta i enlighet med den nyligen antagna
Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020.
Det är svårt att se att det inom en överskådlig framtid skulle vara ett övergående
problem med att utsatta EU-medborgare vistas tillfälligt på ön.
Regionstyrelseförvaltningen ber därför regionstyrelsen om uppdrag att undersöka
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möjliga former till en formalisering av samverkan mellan parterna Röda Korset
Gotland och Region Gotland i frågan om samordning av insatser till utsatta EUmedborgare, asylsökande och nyanlända personer. Detta för att skapa förutsägbarhet
och långsiktighet. I den undersökningen bör samverkansformen idéburet offentligt
partnerskap (IOP) ingå.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen gav i september 2016 (RS § 180) dåvarande ledningskontoret i
uppdrag att utvärdera om det ekonomiska bidraget till Röda Korset ger den effekt
som önskas.
För att undersöka detta har regionstyrelseförvaltningen intervjuat verksamheter inom
Region Gotland och externa aktörer. Frågorna till berörda verksamheter och aktörer
handlar om i vilken utsträckning som samordningsfunktionen hos Röda Korset har
påverkat på vilket sätt och i vilken utsträckning de har mött utsatta EU-medborgare.
Utvärderingen innehåller också en kort juridisk översikt över vilka lagar som är
tillämpliga och det aktuella rättsläget och en utblick hur två jämförbara kommuner
arbetar med frågan.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att samordnarfunktionen hos Röda Korset
starkt bidrar till att undvika de problem som förknippas med gruppen utsatta EUmedborgare. Därmed uppfyller det ekonomiska bidraget sitt syfte. Det är svårt att se
att det inom en överskådlig framtid skulle vara ett övergående problem med att
utsatta EU-medborgare vistas tillfälligt på ön. Regionstyrelseförvaltningen ber
regionstyrelsen om uppdrag att undersöka möjliga former till en formalisering av
samverkan mellan parterna Röda Korset Gotland och Region Gotland i frågan om
samordning av insatser till utsatta EU-medborgare, asylsökande och nyanlända
personer. Detta för att skapa förutsägbarhet och långsiktighet. I den undersökningen
bör samverkansformen idéburet offentligt partnerskap (IOP) ingå.
Ärendet berör stöd till utsatta personer som lämnat sina hem för att de inte ser
möjligheter att försörja sig och sina familjer i hemlandet. Bland de personer som
finns på Gotland idag finns föräldrar som regelbundet sänder hem pengar för sina
barns vård. I och med att föräldrar kan skapa sig en inkomst, antingen genom att be
om pengar eller som i vissa fall genom tillfälliga kortare eller längre arbeten, får de
möjlighet att bidra ekonomiskt till hemmavarande barns livsvillkor. Även om de
långsiktiga lösningarna inte kan skapas genom beslut i Region Gotland finns skäl att
tro att insatserna kan ha bidragit till att i någon mån, åtminstone tillfälligt, bidra till
förbättring av barns levnadsvillkor. Mot detta står att barn tvingas leva åtskilt från
sina föräldrar. Vad som är barnets bästa i dessa familjer är svårt att avgöra.
Föräldrarnas bedömning är att möjligheterna till viss inkomst här är avgörande för att
trygga barnens uppväxt.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Röda Korset Gotland
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1. Bakgrund och beskrivning av uppföljningen
Under andra halvan av 2014 ökade antalet utsatta EU-medborgare på Gotland och blev ett
tydligt inslag i stadsbilden. Sedan december 2014 har Röda Korset samordnat frivilligas insatser i det som kom att kallas Projekt Vinternatt. Röda Korset anställde en samordnare för
att leda och samordna det sociala stödet. Regionstyrelsen har sedan 2015 givit ett ekonomiskt bidrag till Röda Korset för samordningen. Bidraget har varit 300 000 kronor per år
från och med 2015.
Bidraget betalas ut till Röda Korset för att undvika de problem som vanligtvis är förknippat
med utsatta EU-medborgare såsom illegala bosättningar och nedskräpning av både offentlig och allmän plats och en ökad påfrestning på socialtjänst och hälso- och sjukvården. Från
och med 2016 och tillsvidare inbegriper Röda Korsets samordnande stöd även asylsökande,
nyanlända och papperslösa personer. Ekonomiskt stöd är enligt beslut från Regionstyrelsen
i augusti 2017 beviljat för nästkommande år. 1
Regionstyrelsen gav i september 2016 dåvarande ledningskontoret i uppdrag att utvärdera
arbetet. 2

2. Sammanfattning
Det bidrag som Region Gotland ger innebär att Röda Korset har inrättat en samordnande
funktion. Denna samordnare stödjer både på grupp- och individnivå de utsatta EU-medborgare som vistas på Gotland i att förstå hur det svenska samhället fungerar. Sammantaget
visar utvärderingen att samordnarfunktionen starkt bidrar till att undvika de problem som
förknippas med gruppen utsatta EU-medborgare. Därmed uppfyller det ekonomiska bidraget sitt syfte.
Samordningen har under 2016 och 2017 utökats till att gälla asylsökande och nyanlända
personer. Genom detta skapar samverkan med och stödet till Röda Korset en möjlighet för
Region Gotland att arbeta i enlighet med den nyligen antagna Integrationsstrategi för Gotland
2017-2020. 3

Ärendenr RS 2017/917 Datum 2017-11-15

Regionstyrelseförvaltningen föreslår en formalisering av samverkan med Röda Korset i frågan om samordning av insatser till utsatta EU-medborgare, asylsökande och nyanlända personer. Detta för att skapa kontinuitet och långsiktighet då det är svårt att se att det inom en
överskådlig framtid skulle vara ett övergående problem med att utsatt EU-medborgare vistas tillfälligt på Gotland. Gotland kommer också fortsättningsvis ha ett mottagande av nyanlända i och med lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 4

3. Juridiskt utrymme
Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har en EU-/EES-medborgare rätt
att vistas i Sverige i upp till tre månader. För att vistas i Sverige mer än tre månader krävs

1

Beslut RS § 188, http://www.gotland.se/97109
Beslut RS § 180, http://www.gotland.se/92403
3
http://www.gotland.se/97405
4
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-201638-om-mottagande-av-vissa-nyanlanda_sfs-2016-38
2
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att EU/EES-medborgaren antingen har uppehållsrätt enligt utlänningslagen 3a kap. 3 § eller ett uppehållstillstånd. Uppehållsrätt har den EU/EES-medborgare som har vistats i Sverige under längre tid än tre månader och som:
- är arbetstagare eller egen företagare i Sverige
- har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning
- är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt och har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande
sjukförsäkring som är giltig i Sverige för sig och sina familjemedlemmar
- har tillräckliga medel för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en
heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.
Enligt 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) får en kommun och ett landsting ”själva ta
hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan”. Bidraget till Röda Korset syftar till att undvika
olägenheter för kommunens medlemmar eller området Gotland.
Förvaltningsrätten i Linköping har avgjort ett mål (Mål 611-14 med dom 2014-06-09) där
en kommun ingått en överenskommelse med Stadsmissionen om stöd till utsatta EU-medborgare avseende bl.a. natthärbärgen för perioden januari till juni 2014. Förvaltningsrätten
kommer i målet fram till att utsatta EU-medborgare som befinner sig inom kommunens gränser är en angelägenhet för kommunen. 5
Region Gotlands bidrag till Röda Korset för samordning har beskrivits för SKL: s förbundsjurist. Även om det inte finns någon dom att stödja sig emot som stämmer överens
med de omständigheter som råder i frågan på Gotland anser SKL att Region Gotlands hantering av frågan är förenligt med kommunallagen kap 2 § 1.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer därmed att bidraget är förenligt med kommunallagen
och att förhållandena för de aktuella EU-medborgarna som vistas på Gotland är en angelägenhet för Region Gotland.

4. Påverkan på berörda verksamheter i Region Gotland
4.1

Socialtjänsten

4.1.1

Akut nödbistånd

Ärendenr RS 2017/917 Datum 2017-11-15

En EU-medborgare har bara rätt till bistånd från socialtjänsten för att avhjälpa en akut
nödsituation.
En EU-medborgare har bara rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen för att avhjälpa en akut
nödsituation. På Gotland har vi haft ett antal tillfällen då personer inte har haft ekonomin
att ta sig hem till Rumänien efter vistelsen på Gotland och därmed fått ett nödbistånd från
socialtjänsten i form av en biljett med färjan till fastlandet. Under perioden februari 2015
till och med april 2016 har socialtjänsten haft en kostnad för sådana resor på knappt 60 000
5

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjArZ_u37vXAhXrKJoKHXb4AkoQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fplatina-webdb.alingsas.se%2Fmeetingportal%2FDownloadFile.aspx%3F10581777&usg=AOvVaw0W4XSKty5qdOlYtcRYs1Ot
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kronor. Från maj 2016 till och med oktober 2017 har endast ett nödbistånd för resa till
fastlandet betalats ut.
4.1.2

Barn- och familjenheten

4.1.3

Synpunkter från allmänheten

4.1.4

Samverkan med Röda Korset

4.2

Hälso- och sjukvården

Sedan 2014 har enheten för barn och familj enbart haft ett barnärende från målgruppen.
Under hösten och vintern 2014 när det började dyka upp utsatta EU-medborgare på Gotland fick socialtjänsten en hel del synpunkter från allmänheten. Nästintill alla var av samma
karaktär där åsikten var att socialtjänsten borde göra mera för personerna, till exempel att
ordna boende. Under de senaste två åren kommer inga synpunkter in från allmänheten till
socialtjänsten.
Det finns idag ingen formaliserad samverkan socialtjänsten och Röda Korset om de utsatta
EU-migranterna. Uppfattningen är att de personer som tillfälligt vistas på Gotland inte har
något behov av stöd från socialtjänsten. Därmed finns heller inte något behov av samverkan.
Alla som vistas inom ett landsting ska erbjudas omedelbar vård om de behöver det. Nödvändig vård kan handla om att man exempelvis bryter ett ben som måste gipsas, att man
behöver dialysbehandlingsvård eller förebyggande mödra- och barnavård och förlossning.
Det finns ingen möjlighet att få reda på hur många besök som personer tillhörande gruppen utsatta EU-medborgare då de inte särskiljs från andra EU-medborgare som tillfälligt
vistas på Gotland och får vård.
En EU-medborgare intygar sin rätt till vård genom det Europeiska sjukförsäkringskortet,
ett så kallat EU-kort. Många av de utsatta EU-medborgarna saknar sjukförsäkring i sitt
hemland och har därför inget EU-kort. I de fallen kan vårdgivaren kräva betalning direkt
från personen. Hälso- och sjukvården uppger att de har stora svårigheter att kunna ta betalt. Detta oavsett om det sker via faktura till hemlandet om patienten har ett EU-kort, eller
om direktbetalning är aktuellt då patienterna sällan har pengar att betala för vården.
4.2.1

Primärvården och akutsjukvården

4.2.2

Mödrahälsovården

Ärendenr RS 2017/917 Datum 2017-11-15

Primärvården och den akuta sjukvården har enstaka besök från personer som tillhör gruppen utsatta EU-medborgare. Representanterna uppger dock att det inte påverkar deras respektive verksamheter i någon större utsträckning.
Mödrahälsovården träffar en del av de utsatta EU-medborgarna, bland annat för ultraljudsundersökningar, vård för blödningar och vid förlossningar. Företrädare för mödrahälsovården uppger att (likt bilden som ges vad det gäller akut nödbistånd hos socialtjänsten) att besöken har minskat i antal och att de den senaste tiden är mera sporadiska.
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Parkavdelningen

Uppgifter från parkavdelningen ger bilden av att det inte finns en utökad nedskräpning av
de allmänna ytorna som avdelningen ansvarar för. Gata- och parkavdelningen har inga indikationer på eller erfarenheter av illegala bosättningar vare sig i grönområden runtom på ön
eller i närheten av tätorterna.

5 Synpunkter från externa parter
5.1

Polisen

5.1.1

Utsatthet och människohandel

Polisen kommer in som en part utifrån ett brotts- respektive brottsförebyggande perspektiv. Aktuella lagar är brottsbalken och ordningslagen.
Utifrån ett polisiärt perspektiv utmärker sig inte gruppen som särskilt utsatt i det gotländska
samhället. Polisen vittnar dock om att de ser en tydlig polarisering i åsikter som rör de utsatta EU-medborgarnas vistelse på Gotland. Å ena sidan finns ett engagemang och stöd
från det civila samhället, dels möts polisens representanter av starka åsikter emot förekomsten av tiggeri på allmän plats.
Underrättelseuppgifter som polisen tagit del av säger att en del av de pengar som personerna som vistas på Gotland tjänar, antingen via antingen kortare arbeten eller tiggeri
skickas tillbaka till Rumänien. Det är alltså oklart i vilken utsträckning som de pengarna tillfaller personen själv eller dess familj.
Under de två-tre år som det på Gotland funnits ett större antal utsatta EU-medborgare på
ön har det vid ett (1) tillfälle funnits indikationer på att prostitution förekommit. När detta
kom till polisens kännedom togs kontakt med Röda Korset och enbart dagar därefter bedömde polisen att det inte längre förekom någon prostitution som kunde kopplas till någon
av de utsatta EU-medborgarna som vistades på Gotland.
5.1.2

Lag och ordning

Ärendenr RS 2017/917 Datum 2017-11-15

Polisen uppger att det förekommer väldigt lite brottslighet i gruppen. Initialt fanns det en
del lagöverträdelser på trafikområdet, bland annat hastighetsgränser, bilars skick och användandet av bilbälte. Polisen beskriver att detta inte längre är ett problem då både polisen
själva och Röda Korset har informerat om regelverket. Polisen har också erfarenhet av att
det kan finnas en konkurrens om platser för att tigga mellan olika subgrupper bland personerna som vistas på Gotland, men att även detta hanteras av Röda Korset.
Vad det gäller nedskräpning på allmän plats framkommer det inte heller någonting som är
att betrakta som ett problem. Emellanåt får polisen hantera frågor vad det gäller gränsdragning mellan tiggeri och försäljning av varor där försäljningen kräver tillstånd enligt ordningslagen. Polisen har liksom gata- och parkavdelningen inte heller har stött på några illegala bosättningar.
5.1.3

Samverkan med Röda Korset

Polisen uppger att det stöd och den samordning som Röda Korset står för är ett måste för
att spara resurser både på kortare och längre sikt. Det gäller både för polisen men också för
andra verksamheter på Gotland. Berörda personer inom polisen har erfarenhet från andra
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polisområden som hanterat frågan på annat sätt och erfarenheten säger att vi är förskonade
från de problem som kan uppstå. Det bidrag som Region Gotland årligen ger till Röda
Korset betraktas som välinvesterade pengar.
5.2

Röda Korset

5.2.1

Ekonomi och bemanning

Röda Korset har i dagsläget en person anställd som samordnare vad det gäller insatser till
gruppen utsatta EU-medborgare. Till tjänsten bidrar Region Gotland, Arbetsförmedlingen
(via ett lönebidrag), Rädda Barnen, Visby Stadsmission, Svenska kyrkan och nätverket Solidaritet Gotland. En del av tjänsten finansieras via de intäkter som härbärget som Röda
Korset driver där de utsatta EU-medborgarna betalar sitt uppehälle.
Röda Korset redovisar årligen verksamheten och ekonomin för arbetet i Projekt Vinternatt.
Den innehåller en ekonomidel som enligt senaste redovisningen ser ut som följer (2016 års
redovisning):
Intäkter:
Avgifter från de boende
Bidrag från AF
Bidrag Region Gotland
Bidrag samverkande organisationer
Summa intäkter:
Kostnader:
Hyra för boendet, (aktuell del)
Driftskostnader
Kostnader för samordning, inkl. personal
Del av gemensamma kostnader (OH, tel, IT, kontor etc.)
Summa kostnader:
Underskott (belastar Röda Korset Gotland)

137 748 kr
206 952 kr
300 000 kr
146 550 kr
790 250 kr
150 000 kr
188 088 kr
528 330 kr
150 000 kr
1 016 418 kr
226 168 kr

Under 2015 arbetade samordnaren uteslutande med målgruppen, men ju mera självständiga
och fungerande som medlemmarna blivit har utrymme skapats för att samordna stöd och
insatser till asylsökande eller nyanlända personer som kommer i kontakt med Röda Korset.
Breddningen i uppdraget har gjorts i enlighet med Regionstyrelsens beslut. 6

Ärendenr RS 2017/917 Datum 2017-11-15

Utöver den samordnarfunktions som beskrivits ovan arbetar ytterligare en tjänsteperson
med dessa frågor och utöver dessa två finns ett antal frivilliga engagerade. De frivilliga insatserna riktas främst till gruppen asylsökande eller nyanlända personer.
5.2.2

Tillvägagångssätt för samordning

Röda Korsets uppger att det arbete som de utför - både professionellt och som volontärer
- kan benämnas som praktisk träning i demokrati.
Det omfattar bland annat:
- hur det svenska samhället fungerar
6

Beslut RS § 180, http://www.gotland.se/92403
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hur en arbetsplats fungerar och vad som förväntas av dig som arbetstagare
hur den svenska sjukvården fungerar (enligt utsago går merparten av besöken hos
den gotländska hälso- och sjukvården via samordnaren på Röda Korset)
förhållningssätt till varandra och andra personer på Gotland
träning i konfliktlösning
uppdelning av platser för tiggeri (vilket efter stöd från Röda Korset bestäms demokratiskt i gruppen)

Röda Korsets samordnare fungerar ofta som kontaktpunkten med ett antal olika aktörer
som berörs, såsom polisen, rättsväsendet, Skatteverket och sjukvården. Information från
berörda aktörer förmedlas av Röda Korsets samordnare enskilt eller i grupp till de utsatta
EU-medborgarna. Enligt Röda Korset är denna samordning framgångsrik då samordnaren
har en bra relation och ett förtroende i gruppen och att det överlag finns en erfarenhet av
att företrädare för myndigheter har bemött individerna felaktigt.
Samordnaren samlar också in hyran från härbärget och betalar hyresvärden. Det är Röda
Korset som ingått hyresavtalet för härbärget med en privat hyresvärd.
Utöver detta blir Röda Korset kontaktat av personer som mot betalning vill få enklare sysslor utförda, såsom målning, ogräsrensning och fönsterputs. Då samordnare och volontärer
vet vilka personer som tillfälligt finns på Gotland och vad de har för färdigheter kan de
komma koppla samman personen som vill få en tjänst utförd och den som kan utföra sysslan. Om sysslan genererar en inkomst på under 1 000 kronor är arbetsgivaren undantagen
skyldigheten att betala arbetsgivaravgift. 7
Stödet och samordningen sker dels genom stormöten på härbärget och dels genom individuella möten. Stöd ges även till de utsatta EU-medborgare som bor hemma hos frivilliga
runt om på ön, bland annat på Sudret och i Fårösundstrakten.
Slutligen bidrar samordnaren till att sprida kunskap om gruppen utsatta EU-medborgare i
offentliga sammanhang och på partipolitiska möten.

Ärendenr RS 2017/917 Datum 2017-11-15

5.2.3

Röda Korsets syn på om det ekonomiska bidraget från Region Gotland skulle utebli

Röda Korset uppger att det ekonomiska bidraget från Region Gotland är centralt för det
framgångsrika arbete som sker både rörande utsatta EU-medborgare och asylsökande eller
nyanlända personer. Bidraget medför att samordnaren kan vara ett professionellt stöd till
de frivilliga som hjälper målgruppen. Det stödet gör att de frivilliga kan fortsätta sitt engagemang istället för att bränna ut sig. Detta särskilt rörande insatser till gruppen utsatta EUmedborgare som kan verka tröstlöst då det till skillnad från asylsökande och nyanlända är
svårt att se ett slut på behovet hos den gruppen. Frivilliginsatser till en asylsökande får ett
mera naturligt slut när personen får ett besked på sin asylansökan, medan en utsatt EUmedborgare är utsatt och i behov av stöd mera varaktigt.
Andra områden som skulle påverkas enligt Röda Korset är att Gotland löper större risk i
att få illegala bosättningar med nedskräpning och saneringskostnader som följd, samt att
brottsligheten och de interna konflikterna skulle bli betydligt mera allvarliga. Konsekvensen
7

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/anlitaenprivatperson.4.d1afd3103d689ac2a80002439.html
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av detta blir att den gotländska vården och omsorgen samt rättsväsendet skulle bli betydligt
mera belastat.
5.3

Visby Centrum

Visby Centrum är samarbets- och intresseorganisation för handlare på Östercentrum och i
Visby innerstad. Verksamhetsledaren för Visby Centrum uppger att det under hösten 2014
fanns en oro för vad tiggeriet skulle innebära för organisationens medlemmar. Därefter har
frågan inte varit aktuell att ta upp då inga uppgifter finns om vare sig nedskräpning eller att
kunder upplever sig störda av att personer tigger utanför butikerna.

6 Utblick mot andra kommuner
Kommunerna Hässleholm och Karlskrona är två kommuner som tillhör samma kommungrupp som Region Gotland enligt SKL. 8 En särskild förutsättning som är värd att nämna är
att det till skillnad från Gotland är lättare för personerna att ta sig till kommungränsen.
På följande sätt hanterar Hässleholms och Karlskronas kommun frågan om utsatta EUmedborgare:
6.1

-

Ärendenr RS 2017/917 Datum 2017-11-15

6.2

-

8

Hässleholm

Personerna vistas i Hässleholm mestadels, men tar sig med buss till andra tätorter.
Det finns en kärngrupp om 15 personer.
Individerna bosätter sig illegalt och åker generellt sett till sina hemländer på vintern.
De har möjligheter att bo på härbärge eller duscha, men det utnyttjas inte.
Barnen har rätt att gå i skolan, men det finns inga barn i gruppen som vistas i kommunen.
Kommunen har en rutin för illegala bosättningar. En tjänsteperson ger individerna
en veckas tid till att flytta, därefter polisanmäls personerna. Ansvaret ligger på säkerhetschefen i kommunen.
Kostnader på cirka 10 000 kronor för att sanera marken där bosättningarna varit
efter det att individerna avhysts. Detta sker flera gånger om året.
Det senaste halvåret har akut nödbistånd inte behövt betalats ut till någon. Mer under 2015-2016. När det var som flest var det upp till 50 beslut om akut nödbistånd
på ett år.
Akut nödbistånd innebär en enkel resa till hemlandet med buss. Presentkort till mat
till dess att bussen går (buss går en gång per vecka).
Beviljas bara en gång per person. Detta verkar fungera då de inte får ansökningar
från samma person fler än en gång.
Karlskrona

Det rör sig om mellan 20-30 personer som vistas tillfälligt i kommunen.
Vintern 2015/16 och 2016/17 har ett antal kyrkoorganisationer fått ett bidrag på ca
70 000 kronor. Bidraget gick till att anställa en samordnare.
Härbärge erbjuds under vintern i form av en stor sal med tillhörande dusch och enkelt kök. Organisationerna hade för avsikt att ta en liten avgift i hyra, men det har
inte trätt ikraft.

https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html
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Kommunen har fått rätt i förvaltningsrätten vid överprövningar.
Ingen verksamhet utöver vinterdelen av året.
Vissa får tag i boenden att hyra, andra sover i bilar.
Väldigt få illegala bosättningar och inga kostnader förknippat med det.
Väldigt lite akut bistånd betalas ut. Max fem beslut per år.

7 Förslag på åtgärder framåt
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de insatser som Röda Korset gör med stöd av det
ekonomiska bidraget för Region Gotland starkt bidrar till att undvika de problem som förknippas med gruppen utsatta EU-medborgare. Särskilt stor vikt läggs vid det stöd och de
insatser som Röda Korset ger för att öka på förståelsen av de demokratiska aspekterna med
rättigheter och skyldigheter som kommer av att vistas och verka i Sverige. Röda Korsets representanter har ett förtroende både i gruppen som vistas här tillfälligt och hos de aktörer
som samordnaren är i kontakt med.

Ärendenr RS 2017/917 Datum 2017-11-15

Stödet som från 2016 och framåt riktas också till asylsökande och nyanlända personer. Regionstyrelseförvaltningen ser en tydlig koppling mellan Röda Korsets samordnande och frivilligarbete och ett flertal av de strategiska vägval som beskrivs i Integrationsstrategi för Gotland
2017-2020 som regionfullmäktige antog i år den 25 september. 9 Värt att notera i sammanhanget är att strategin ingår i perspektivet social sammanhållning som är ett tvärperspektiv
som ska genomsyra alla delar i den nya regionala utvecklingsstrategin. Samverkan med och
bidraget till Röda Korset utifrån utsatta EU-medborgare, asylsökande och nyanlända personer möjliggör därför att Region Gotland fullföljer sina uppdrag inom samtliga tre perspektiv kommun, landsting och region.

9

§ 118, http://www.gotland.se/97310
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Ärendenr RS 2017/917 Datum 2017-11-15

Det är svårt att se att det inom en överskådlig framtid skulle vara ett övergående problem
med att utsatta EU-medborgare vistas tillfälligt på ön. Likaså kommer Gotland att fortsättningsvis ha ett mottagande av nyanlända i och med lagen (2016:38) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning. Regionstyrelseförvaltningen ber regionstyrelsen om
ett uppdrag att undersöka möjliga former till en formalisering av samverkan mellan parterna Röda Korset Gotland och Region Gotland i frågan om samordning av insatser till utsatta EU-medborgare, asylsökande och nyanlända personer. Detta för att skapa förutsägbarhet och långsiktighet. I den undersökningen bör samverkansformen idéburet offentligt
partnerskap (IOP) ingå.
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7 november 2017

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Uppdrag. Handlingsplan för att integrera och stärka klimatoch miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet 20172020
Förslag till beslut

•

Redovisat förslag till handlingsplan godkänns och inges till Tillväxtverket.

Sammanfattning

Region Gotland har i uppdrag att under 2017 till Tillväxtverket lämna in en
handlingsplan för att stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala
tillväxtarbetet med insatser som bidrar till att nå miljökvalitetsmålen, uppdelade efter
de fyra prioriteringarna i den nationella strategin Redovisat förslag till handlingsplan
ger en översiktlig bild av de planer, program och pågående insatser som med
koppling till Tillväxtprogrammet tillsammans och var för sig inom regionen bidrar till
detta. Särskilda insatser kopplat till miljö och klimat i tillväxtarbetet får utvecklas för
kommande år, lämpligen tillsammans med insatser som stödjer ett hållbart
beslutsfattande inom tillväxtprogrammets insatsområden.
Ärendebeskrivning

Aktörer med regionalt utvecklingsansvar ska, enligt regeringsbeslut 22 december
2016 (N2016/08077/RTS) ta fram och genomföra en handlingsplan för att integrera
och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet 2017-2020.
I korthet är uppdraget att handlingsplanen ska innehålla insatser inom de fyra
nationella prioriteringarna för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, med en
inriktning som bidrar till att generationsmålet och övriga relevanta miljömål nås.
Uppdraget ska för första gången redovisas till Tillväxtverket i oktober (!) år 2017 och
därefter följas upp och redovisas årligen t o m 2020.
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För den regionala nivån ska handlingsplanen innehålla
 Insatser som ger önskad inriktning inom alla fyra prioriteringarna i den
nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 20152020,
 En analys som utgår från befintliga strategier planer och program med
relevans för klimat och miljö, av regionala förutsättningar och
utvecklingsbehov för att stärka arbetet med klimat- och miljöperspektiven.
 Målsättningar, huvudsakliga aktiviteter och tidsplan,
 Visa hur insatserna inom samtliga prioriteringar inom den nationella strategin
för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 kan bidra till att nå
de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen och generationsmålet att till
nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i
Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser.
Som medskick till nationell nivå ska handlingsplanen
 Identifiera eventuella åtgärds- och utvecklingsbehov på nationell nivå som
kan bidra till att stärka klimat och miljöperspektiven i arbetet med den
nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft,
 Identifiera eventuella behov av stöd från relevanta statliga myndigheter, i
syfte att stärka klimat- och miljöperspektiven inom samtliga fyra
prioriteringar i arbetet med den nationella strategin för hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft 2015-2020.
Statligt stöd ska ges för att genomföra uppdraget

Tillväxtverket och Naturvårdsverket har fått i uppdrag att, efter samråd med Statens
energimyndighet, under perioden 2017-2021 stödja aktörer med regionalt
utvecklingsansvar i arbetet med att ta fram och genomföra regionala handlingsplaner
för att integrera och stärka, klimat- och miljöperspektiven i det regionala
tillväxtarbetet. Tillväxtverket ska vara samordnande myndighet. Tillväxtverket har
också i uppdrag att stödja regionalt utvecklingsansvariga landsting och
samverkansorgan med att utveckla de selektiva regionala företagsstöden avseende
jämställdhet, integration och miljö inklusive klimat, hittills har ett samordnat
informationstillfälle för de båda uppdragen genomförts.
Under hösten 2017 och våren 2018 kommer Energimyndigheten att inom ramen för
ett annat statligt uppdrag genomföra en förstudie för hur Gotland kan bli ett pilotlän
i omställningen till ett smart och förnybart energisystem. Det uppdraget kan ge
förslag på konkreta insatser att ta in i denna handlingsplan under kommande år.
Bedömning

I uppdraget saknas, märkligt nog, referenser till de globala hållbarhetsmålen i Agenda
2030, trots att svenska myndigheter enats om att Agenda 30 som förhållningssätt och
styrning, ska genomsyra all politik och verksamhet. Därför bör vi ha beredskap för
framtida uppdrag att synliggöra också hur det regionala tillväxtarbetet bidrar till att nå
olika delar av Agenda 2030.
I regionens grunduppdrag ingår att berörda landstings och samverkansorgans
verksamheter inom det regionala tillväxtarbetet ska bidra till ett effektivt och
resultatinriktat genomförande av den regionala tillväxtpolitiken och bedrivas utifrån
ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart perspektiv. Där är ”Klimat, miljö
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och energi” en av fyra identifierade utmaningar som behöver mötas med åtgärder
inom den regionala tillväxtpolitiken och som ska återrapporteras varje år.
Vidare ingår att varje år återrapportera hur arbetet utvecklas och redovisa samverkansinsatser inom regionala strukturfondsprogram. För 2017 ska även insatser för att
”stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer” redovisas.
Då denna handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i
det regionala tillväxtarbetet ska tas fram och redovisas till Tillväxtverket inom ett och
samma budgetår kan inga nya mål och åtgärder som kräver budgeterade insatser och
som därför ska beslutas av nämnder eller regionfullmäktige inarbetas i planen varken
för 2017eller 2018.
Denna handlingsplan visar därför bara en översiktlig bild av befintliga planer,
program och åtgärder som tillsammans och var för sig också bidrar till att integrera
och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet. Eventuella
särskilda insatser kopplat till miljö och klimat i tillväxtarbetet får utvecklas för
kommande år, lämpligen tillsammans med insatser som stödjer ett hållbart
beslutsfattande inom tillväxtprogrammets olika insatsområden. Uppföljning av
insatser bör främst ske tematiskt enligt tillväxtstrategins programplan. I den årliga
uppföljningen av styrkeområden och insatsplaner faller det sig naturligt att ansvarig
strateg för respektive område tillsammans med projektsamordnare redovisar hur
hållbarhetsmål och horisontella perspektiv nås tack vare genomförda insatser.

Beslutsunderlag

•

Bilagt ”Förslag till handlingsplan ”Klimat och miljö i tillväxtarbetet”

•

Villkorsbrev 2017, enligt regeringsbeslut (N2016/08077/RTS), bilaga 1

•

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020

•

Programplan för Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020, RS 2017/740

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till

Handlingsplanen skickas till registraturen@tillvaxtverket.se samt internt till RSF,
regional utvecklingsdirektör.
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Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för testbädd med inriktning på
vattenförsörjning på Storsudret
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges att medel omdisponeras från investeringsprojekt
Gotlands vattenförsörjning till investeringsprojekt för testbädd på Storsudret.

•

Medel som omdisponeras mellan projekten uppgår till 8 000 000 kr

Sammanfattning

En testbädd med inriktning på vattenförsörjning planeras på Storsudret 2018.
Den totala investeringsutgiften för att uppföra testbäddens infrastruktur är beräknad
till 16,0 mnkr. Avskrivningstiden för testbädden kommer att vara 10 år.
Finansieringen av investeringen ska ske med externa bidrag med 8,0 mnkr och
kommunalt investeringsanslag med 8,0 mnkr. Det kommunala investeringsanslaget
omdisponeras från budgeten för Gotlands vattenförsörjning.
Externa bidrag beviljas genom innovationsmyndigheten Vinnova.
Ärendebeskrivning

I nära dialog med Forum Östersjön föreslog IVL Svenska Miljöinstitutet i hösten
2016 för Region Gotland att detta kunde vara ett unikt tillfälle att gemensamt
undersöka möjligheterna att skapa en resurseffektiv och hållbar vattenförsörjning för
Storsudret. Regionen var positiv till detta och tillsammans med ett antal företag och
universitet sökte IVL om medel för en förstudie. Det är innovationsmyndigheten
Vinnova som stödjer förstudien inom deras program för att etablera så kallade
”testbäddar” där innovativa tekniker och system kan demonstreras, utvecklas och
följas upp.
Förstudien är nu avslutad och hittills pekar resultaten i rätt riktning.
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Exempel på tekniker och system som IVL främst tror kan samverka och skapa ett
hållbart system för Storsudrets vattenförsörjning är:
1/ Hitta eller skapa grundvattendammar.
2/ Återskapa våtmarker eller skapa mindre dammar där vattnet kan lagras.
3/ Separera regnvattnet från avloppsvatten.
4/ Klimatneutral avsaltning.
5/ Mätning och uppföljning.
På detta sätt hoppas man att de utmaningar som vi ser idag kan vändas till
möjligheter, exempelvis genom att skapa en attraktiv plats för forskning och
utveckling som kan skapa arbetstillfällen för ”forskningsturism”.
De ovanstående exemplen är tekniker som man ser ljust på men ännu behövs mer
undersökningar för att svara på frågan om de kan vara lösningen på
vattenförsörjningen. IVL har sökt medel för att mer i detalj inför en
genomförandefas som ska ge Storsudret en bra möjlighet att bli självförsörjande på
vatten.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker omdisponering av investeringsmedel enligt
tekniska nämndens förslag.
Beslutsunderlag

TN § 253

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, regionstyrelseförvaltningen, ekonomi

2 (2)

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-10-25

TN § 253

Tilläggsanslag för testbädd på Storsudret

TN 2017/2695
AU § 184

Tekniska nämndens beslut

Att hemställa hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 8,0 mnkr för uppförande av
testbädd på storsudret.
Att finansiering sker med externa bidrag med totalt 8,0 mnkr.
Att omdisponera 8,0 mnkr från investeringsanslaget 12454 ”Gotlands
vattenförsörjning”

Sammanfattning

En testbädd med inriktning på vattenförsörjning planeras att uppföras på Storsudret
2018. Den totala investeringsutgiften för att uppföra testbäddens infrastruktur är
beräknad till 16,0 mnkr. Avskrivningstiden för testbädden kommer att vara 10 år.
Finansieringen av investeringen ska ske med externa bidrag med 8,0 mnkr och
kommunalt investeringsanslag med 8,0 mnkr. Det kommunala investeringsanslaget
omdisponeras från budgeten för Gotlands vattenförsörjning.
Externa bidrag beviljas genom innovationsmyndigheten Vinnova.
Ärendebeskrivning
I nära dialog med Forum Östersjön föreslog IVL Svenska Miljöinstitutet i hösten
2016 för Region Gotland att detta kunde vara ett unikt tillfälle att gemensamt
undersöka möjligheterna att skapa en resurseffektiv och hållbar vattenförsörjning för
Storsudret. Regionen var positiv till detta och tillsammans med ett antal företag och
universitet sökte IVL om medel för en förstudie. Det är innovationsmyndigheten
Vinnova som stödjer förstudien inom deras program för att etablera så kallade
”testbäddar” där innovativa tekniker och system kan demonstreras, utvecklas och
följas upp.
Förstudien är nu avslutad och hittills pekar resultaten i rätt riktning.
Exempel på tekniker och system som IVL främst tror kan samverka och skapa ett
hållbart system för Storsudrets vattenförsörjning är:
1/ Hitta eller skapa grundvattendammar.
2/ Återskapa våtmarker eller skapa mindre dammar där vattnet kan lagras.
3/ Separera regnvattnet från avloppsvatten.
4/ Klimatneutral avsaltning.
5/ Mätning och uppföljning.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-10-25

På detta sätt hoppas man att de utmaningar som vi ser idag kan vändas till
möjligheter, exempelvis genom att skapa en attraktiv plats för forskning och
utveckling som kan skapa arbetstillfällen för ”forskningsturism”.
De ovanstående exemplen är tekniker som man ser ljust på men ännu behövs mer
undersökningar för att svara på frågan om de kan vara lösningen på
vattenförsörjningen. IVL har sökt medel för att mer i detalj inför en
genomförandefas som ska ge Storsudret en bra möjlighet att bli självförsörjande på
vatten.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att projektet kan genomföras.
Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med 8,0 mnkr. Finansiering
sker genom externa bidrag med 8,0 mnkr.
Teknikförvaltningen bedömer att en omdisponering av investeringsanslag från
budgeten för Gotlands vattenförsörjning erfordras med 8,0 mnkr. Budgeten för år
2017 uppgår till 20,3 mnkr. Utfallet tom september uppgår till 1,1 mnkr.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Att hemställa hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 8,0 mnkr för uppförande av
testbädd på storsudret.
Att finansiering sker med externa bidrag med totalt 8,0 mnkr.
Att omdisponera 8,0 mnkr från investeringsanslaget 12454 ”Gotlands
vattenförsörjning”
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-09-25.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/2695
25 september 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för testbädd på Storsudret
Förslag till beslut

•
•
•

Att hemställa hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 8,0 mnkr för uppförande av testbädd på storsudret.
Att finansiering sker med externa bidrag med totalt 8,0 mnkr.
Att omdisponera 8,0 mnkr från investeringsanslaget 12454 ”Gotlands vattenförsörjning”

Sammanfattning

En testbädd med inriktning på vattenförsörjning planeras att uppföras på Storsudret
2018. Den totala investeringsutgiften för att uppföra testbäddens infrastruktur är
beräknad till 16,0 mnkr. Avskrivningstiden för testbädden kommer att vara 10 år.
Finansieringen av investeringen ska ske med externa bidrag med 8,0 mnkr och kommunalt investeringsanslag med 8,0 mnkr. Det kommunala investeringsanslaget
omdisponeras från budgeten för Gotlands vattenförsörjning.
Externa bidrag beviljas genom innovationsmyndigheten Vinnova.

Ärendebeskrivning

I nära dialog med Forum Östersjön föreslog IVL Svenska Miljöinstitutet i hösten
2016 för Region Gotland att detta kunde vara ett unikt tillfälle att gemensamt undersöka möjligheterna att skapa en resurseffektiv och hållbar vattenförsörjning för Storsudret. Regionen var positiv till detta och tillsammans med ett antal företag och universitet sökte IVL om medel för en förstudie. Det är innovationsmyndigheten Vinnova som stödjer förstudien inom deras program för att etablera så kallade ”testbäddar” där innovativa tekniker och system kan demonstreras, utvecklas och följas upp.
Förstudien är nu avslutad och hittills pekar resultaten i rätt riktning.
Exempel på tekniker och system som IVL främst tror kan samverka och skapa ett
hållbart system för Storsudrets vattenförsörjning är:
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1/ Hitta eller skapa grundvattendammar.
2/ Återskapa våtmarker eller skapa mindre dammar där vattnet kan lagras.
3/ Separera regnvattnet från avloppsvatten.
4/ Klimatneutral avsaltning.
5/ Mätning och uppföljning.
På detta sätt hoppas man att de utmaningar som vi ser idag kan vändas till möjligheter, exempelvis genom att skapa en attraktiv plats för forskning och utveckling som
kan skapa arbetstillfällen för ”forskningsturism”.
De ovanstående exemplen är tekniker som man ser ljust på men ännu behövs mer
undersökningar för att svara på frågan om de kan vara lösningen på vattenförsörjningen. IVL har sökt medel för att mer i detalj inför en genomförandefas som ska ge
Storsudret en bra möjlighet att bli självförsörjande på vatten.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att projektet kan genomföras.
Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med 8,0 mnkr. Finansiering
sker genom externa bidrag med 8,0 mnkr.
Teknikförvaltningen bedömer att en omdisponering av investeringsanslag från budgeten för Gotlands vattenförsörjning erfordras med 8,0 mnkr. Budgeten för år 2017
uppgår till 20,3 mnkr. Utfallet tom september uppgår till 1,1 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-09-25.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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BESLUT OM BIDRAG
Diarienummer:

2017-03745

Projekttitel:

Testbädd Storsudret för utveckling av system för en hållbar
vattenförsörjning

Koordinator:

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB
IVL Svenska Miljöinstitutet

Organisationsnummer:

556116-2446

Firmatecknare/prefekt:

Tord Svedberg

Projektledare:

Staffan Filipsson
IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB
IVL Stockholm

Vinnovas handläggare:

Klas Barklöf

Vinnovas administratör:

Lena Dalsmyr

Startdatum-Slutdatum:

2017-11-01 - 2022-09-30

Er ansökan om bidrag har beviljats
Tack för er ansökan om bidrag inom utlysningen "Testbäddar inom miljöteknikområdet –
övrigt 2017". Vi har beslutat att bevilja er ansökan.

VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS
Post: Vinnova, SE-101 58 Stockholm Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56
Fakturor/Invoices: Vinnova, FE 34, SE-838 73 Frösön Leveranser/Deliveries: Klara Norra Kyrkogata 14
Tel: +46 (0)8 473 3000 Fax: +46 (0)8 473 3005 vinnova@vinnova.se www.vinnova.se
Orgnr: 202100-5216 VAT-nr: SE202100-521601
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Vi beviljar ofta medel i projekt för ett eller ett par år i taget samtidigt som ytterligare medel
reserveras för hela projekttiden. Nedan framgår hur mycket som initialt har beviljats och hur
mycket som ytterligare har reserverats för projektet som ansökan avser. Summan av beviljad
och reserverad finansiering utgör vår totalt planerade finansiering av projektet.
Under förutsättning att projektplanen följts, och de allmänna och särskilda villkoren uppfyllts,
avser vi att bevilja också de reserverade medlen. Detta gäller dock endast under förutsättning
att vi tilldelas erforderliga medel.
Beslut om beviljande av reserverade medel kommer att fattas genom s.k. ändringsbeslut, utan
särskild begäran från koordinatorn. Så snart sådant ändringsbeslut fattas kommer det att
expedieras till koordinatorn.
Beviljat bidrag (kr):

1 855 000

Reserverad finansiering (kr):

6 145 000

Total planerad finansiering (kr):

8 000 000
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Maxbelopp (kr)
Maximalt bidrag
under
projekttiden

Max stödnivå (%)
Maximal andel som
bidraget får utgöra
av de
stödberättigande
kostnaderna

Stödgrund **

3 160 000

70 %

Inte statsstöd

Enwa Water Technology AB
556557-6161

380 000

60 %

Experimentell
utveckling

FORUM ÖSTERSJÖN
802453-9838

500 000

51 %

Experimentell
utveckling

GOTLANDS KOMMUN
Region Gotland
212000-0803

2 200 000

35 %

Inte statsstöd

IN SITU INSTRUMENT
AKTIEBOLAG
556442-0965

390 000

61 %

Experimentell
utveckling

KUNGLIGA TEKNISKA
HÖGSKOLAN
KTH Avdelningen för mark- och
vattenteknik
202100-3054

300 000

100 %

Inte statsstöd

MONSSON ENERGY AB
559068-1200

380 000

60 %

Experimentell
utveckling

Sveriges geologiska undersökning
Mark och grundvatten
202100-2528

380 000

100 %

Inte statsstöd

Uppsala universitet
Institution för Geovetenskaper
202100-2932

310 000

100 %

Inte statsstöd

Bidragsmottagare

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET
AB
IVL Svenska Miljöinstitutet
556116-2446

Summa:

8 000 000

** Stödgrunder
Experimentell utveckling = 9§ Förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt
innovation (Art. 25)

Beslutet omfattar samtliga projektparter som ska delta i genomförandet av projektet enligt
ansökan inklusive eventuella kompletteringar.
Vad ni behöver göra nu
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Innan vi kan göra den första utbetalningen måste ni först bekräfta att ni åtar er att genomföra
projektet enligt beslutet och att projektet är startklart.
Detta görs genom att:
• Samtliga parter inklusive koordinatorn fyller i ”Projektparts godkännande”
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/.
• Den av koordinatorn utsedda projektledaren i samband med Startrapporten bifogar en
kopia på alla projektparts godkännanden, tillsammans med ett projektreferat och uppgift
om koordinatorns bankgiro eller plusgiro för utbetalning av bidrag (vid utlandsbetalning
anges kontonummer eller motsvarande). Startrapporten skickas in av projektledaren via
vår Intressentportal https://portal.vinnova.se/ senast det datum som anges under avsnittet
”Rapporter från projektet”.
Projektledaren kommer att få ytterligare instruktioner i ett separat e-postmeddelande.
Den första utbetalningen sker när vi har fått in och godkänt ovanstående handlingar.

Villkor för bidrag
I bilagan ”Vinnovas allmänna villkor för bidrag - 2017” regleras bland annat en koordinators
ansvar, vad som gäller vid förändringar i projektet samt vår rätt att hålla inne eller begära
återbetalning av medel. I bilagan hittar ni även villkor om projektreferat, projektavtal och
revisorsintyg.
Kom ihåg att en bidragsmottagare har ett eget ansvar för att bidrag inte medges på felaktiga
grunder eller med för högt belopp.
Utöver de allmänna villkoren gäller följande Särskilda villkor för Vinnovas bidrag till ert
projekt:
IVL Svenska Miljöinstitutet AB får, när de deltar i sin icke-ekonomiska verksamhet, beräkna
personalkostnader och göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som
de tillämpar och som godkänts av Vinnova. Det i allmänna villkoren, § 6.1 st 7 angivna taket
om 800 kr per timme för stödberättigande personalkostnader, gäller inte.
Övriga anvisningar och rekommendationer
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I enlighet med utlysningens villkor om etappindelning av projekt som omfattar både
projektering och realisering ska en kompletterande lägesrapport lämnas till Vinnova senast
2020-03-09. Rapporten ska innehålla en uppdaterad verksamhets- och tidplan samt vid behov
även reviderad budget. Rapporten ska noggrant redogöra för projektets status i relation till
projekteringsfasens samtliga arbetspaket och angivna leverabler för respektive arbetspaket.
Rapporten ska dessutom redogöra för i vilken utsträckning projektet har uppnått de mål för
projekteringsfasen som anges i utlysningstexten (kap 3.4.3).
Vinnova rekommenderar också att särskilda insatser görs för att den färdigutvecklade
testbäddens infrastruktur och testtjänster lockar en bredare krets av framtida användare. Det är
till exempel önskvärt att fler aktörer inom turistnäringen knyts närmare till projektet. Vinnova
rekommenderar dessutom att projektet knyter kontakter med andra utvecklingsinitiativ inom
vattenområdet på Gotland. Vilka åtgärder som vidtagits med anledning av dessa
rekommendationer ska också rapporteras i kompletterande lägesrapporten 2020-03-09.

Rapporter från projektet
För att vi ska kunna följa upp projektet, ska ni lämna in följande dokument elektroniskt till oss.
Rapport

Rapportnamn

Lämnas senast

Avser redovisningsperiod t.o.m.

Startrapport

2017-11-20

Lägesrapport

2018-05-22

2018-04-30

Lägesrapport

2018-11-05

2018-09-30

Lägesrapport

2019-05-22

2019-04-30

Lägesrapport

2019-11-04

2019-09-30

Kompletterande
rapport
Lägesrapport

Etapprapport Projektering 2020-03-09
2020-11-02

2020-09-30

Lägesrapport

2021-05-22

2021-04-30

Lägesrapport

2021-11-01

2021-09-30

Lägesrapport

2022-05-22

2022-04-30

Slutrapport

2022-10-30

2022-09-30

Instruktioner för rapportering skickas till projektledaren inför respektive rapporteringstillfälle.

Page 5 of 13

Beslutsdatum

Diarienummer

2017-11-07

2017-03745

6 (7)

Hur bidraget kommer att betalas ut
Alla utbetalningar görs till koordinatorn, som ansvarar för att föra över medel till eventuella
övriga bidragsmottagare.
Utbetalningsplanen är preliminär och kan justeras beroende på er faktiska förbrukning av
medel. Den förutsätter också att ni följer projektplanen och rapporterar enligt våra
anvisningar.
Preliminärt utbetalningsdatum

Belopp (kr)

2017-12-04

1 855 000

2018-06-05

1 047 500

2018-11-19

1 047 500

2019-06-05

797 500

2019-11-18

797 500

2020-11-16

1 040 000

2021-06-05

477 500

2021-11-15

477 500

2022-06-05

460 000
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Motiv för beslut
Utlysningen "Testbäddar inom miljöteknikområdet - våren 2017" har bestått av ett
ansökningstillfälle med erbjudande som avsåg projektering, realisering eller båda faserna
sammanhållet.
Utöver en bred intern granskning av inkomna ansökningar har Vinnova tagit hjälp av en extern
bedömningsgrupp bestående av experter inom utvalda områden, såsom testbäddskunskap,
miljöteknik, kommersialisering och andra relevanta kompetensområden. Varje projektansökan
har granskats med avseende på de krav och kriterier som angavs i utlysningstexten.
Baserat på samtliga sammanvägda bedömningar har Vinnova därefter beslutat att bevilja er
ansökan till utlysningen "Testbäddar inom miljöteknikområdet - våren 2017" med följande
motiv.
Vinnova konstaterar att miljöpotentialen för den teknikutveckling och testning som är tänkt att
stödjas av testbädden på Storsudret är mycket stor, inte minst i ett internationellt perspektiv.
Vinnova bedömer också att testbädden har goda möjligheter att få egen kommersiell bärkraft
efter avslutat projekt. Den initiala aktörsgruppen bedöms som god och genomförandeplanen
som trovärdig och realistisk. Under realiseringsfasen bör dock den färdigutvecklade
testbäddens infrastruktur och testtjänster erbjudas till en bredare krets av framtida användare.
Beslut i ärendet har fattats av Avdelningschef Joakim Tiséus. I den slutliga handläggningen
har även Martin Svensson och Klas Barklöf deltagit, den sistnämnda som föredragande.
Beslutet kan inte överklagas.
Frågor besvaras av ansvarig handläggare Klas Barklöf, klas.barklof@vinnova.se
Verket för innovationssystem, Vinnova
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Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext.
När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag
till annan Bidragsmottagare eller andra villkor som uppenbarligen förutsätter fler än en Projektpart. Ensam Projektpart ansvarar både för vad som åligger Projektpart och Koordinator
i tillämpliga delar.
Rätt till beslutat bidrag som avser annat kalenderår än innevarande förutsätter att Vinnova
erhåller erforderliga anslag från regeringen.
Definitioner

Bidragsmottagare – Projektpart som får bidrag från Vinnova. Bidragsmottagare får inte
vara finansiär till annan Projektpart.
Koordinator – den Projektpart som samordnar projektet, mottar Vinnovas utbetalning av
bidrag och som i övrigt har särskilda åtaganden enligt § 1.6 under rubriken Koordinatorns
åtaganden.
Projektbeskrivning – detaljerad beskrivning av projektet, inklusive tidplan och budget, som
är bifogad ansökan.
Projektpart – den eller de aktörer, inklusive Koordinatorn, som deltar i utformningen av
projektet, bidrar till genomförandet och delar på risken och resultatet i samband därmed.
Projektpart får inom projektet inte vara underleverantör till annan Projektpart.
Projektparts godkännande – åtagande av Projektpart att genomföra projektet i enlighet
med beslutet, inklusive dess villkor och av Vinnova godkänd Projektbeskrivning. Blankett
tillhandahålls av Vinnova.
Stödnivå – Vinnovas bidrag uttryckt i procent av Bidragsmottagares stödberättigande kostnader. Maximal stödnivå framgår av beslutet.

§ 1 Genomförande
av projektet

Projektpart åtar sig att genomföra projektet i enlighet med beslutet, inklusive dess villkor
och Projektbeskrivningen. Projektparterna ansvarar solidariskt för genomförandet av
Projektbeskrivningen. Ändring av Projektbeskrivningen förutsätter Vinnovas godkännande.
Projektpart ska vid genomförande av projektet
• följa etiska principer och god forskningssed samt uppfylla regulatoriska krav, och
• följa tillämpliga lagar och regler.
1.1 Projektparts godkännande
Projektparterna ska underteckna Projektparts godkännande.
1.2 Organisation
Projektparterna ska ha en ändamålsenlig organisation för att säkra ett effektivt genomförande av projektet.
1.3 Projektreferat
Projektparterna ska tillhandahålla Vinnova ett projektreferat för publicering på Vinnovas
hemsida. Projektreferat är en kortare beskrivning av projektet och ska utformas enligt
Vinnovas anvisningar. Projektreferatet får inte innehålla någon konfidentiell information.
Vinnova har rätt att göra ändringar i projektreferatet.
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1.4 Projektavtal 1
Projektparterna ska ingå ett projektavtal. Projektavtalet ska innehålla Projektparternas inbördes åtaganden, villkor om rätt till projektresultat och bakgrundsinformation (jfr § 7.2) och
annat av betydelse för samarbetet. Innehållet i projektavtalet ska vara förenligt med
Vinnovas villkor. Projektparterna ska ha ingått projektavtalet senast dagen då första lägesrapporten ska vara Vinnova tillhanda. Om det inte åligger Projektparterna att lämna lägesrapport, ska Projektparterna ha ingått projektavtalet senast dagen för inlämnande av Startrapport.
1.5 Rapportering och uppföljning
Rapportering och uppföljning ska ske i enlighet med Vinnovas beslut och anvisningar.
Projektpart ska även efter att projektet upphört tillhandahålla uppgifter i enlighet med
Vinnovas anvisningar och förfrågningar, dock högst tre gånger inom tio (10) år från dagen
då slutrapporten ska vara inlämnad.
1.6 Koordinatorns åtaganden
Utöver vad som gäller för Projektpart har Koordinatorn följande åtaganden.
Det åligger Koordinatorn
• att ha erforderlig behörighet att företräda övriga Projektparter avseende projektet i förhållande till Vinnova,
• att samordna projektet och företräda övriga Projektparter i förhållande till Vinnova,
• att förvara projektavtal och samtliga Projektparters godkännande i original,
• att motta Vinnovas utbetalning av bidrag,
• att överföra Vinnovas bidrag till övriga Bidragsmottagare i enlighet med beslutet,
• att på begäran informera Vinnova om hur varje utbetalning har fördelats mellan
Bidragsmottagare,
• att inte överföra medel till Bidragsmottagare som befinner sig i ekonomiska svårigheter
(se § 5 nedan),
• att under projekttiden rapportera enligt Vinnovas beslut och anvisningar,
• att omgående till övriga Projektparter vidarebefordra Vinnovas beslut, ändringsbeslut
och annan för Projektpart relevant information från Vinnova och
• att omedelbart underrätta Vinnova
- om projektet försenas eller riskerar att försenas, liksom om det framkommer en risk
att projektet inte kommer att motsvara rimligt ställda förväntningar,
- om omständigheter av betydelse som kan påverka projektets genomförande eller
dess finansiering (t.ex. ytterligare offentligt/EU-stöd, förutsättningarna för nyttjande av projektresultatet minskar),
- om egna eller annan Projektparts ekonomiska svårigheter (se § 5 nedan),
- om ändring av firma, firmatecknare och adress samt
- om ändring av Bidragsmottagares status (t.ex. från SMF till stort företag).
Koordinatorn är ansvarig för projektledaren. Projektledaren ska i förhållande till Vinnova
vara behörig att företräda Koordinatorn avseende projektet. Byte av projektledare kräver
Vinnovas godkännande.
1.7 Underlag till Koordinatorn m.m.
Projektpart ska bistå Koordinatorn med underlag och annan information så att denne kan
fullgöra sina åtaganden gentemot Vinnova enligt ovan.
§ 2 Under-

leverantör

1

Projektpart får endast anlita underleverantör i enlighet med vad som framgår av
projektbeskrivningen. Projektpart ansvarar för sin underleverantör såsom för sig själv.

Se vidare Vinnovas Guide till projektavtal.
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§ 3 Tillträde och
frånträde

Projektpart får inte tillträda eller frånträda projektet såvida det inte framgår av beslutet eller
godkänns av Vinnova.

§ 4 Ändrade förutsättningar

Projektpart får inte utan Vinnovas godkännande bedriva projektet om förutsättningarna för
nyttjande av projektresultatet minskat i väsentlig omfattning. Detta gäller även om det uppkommer tekniska eller ekonomiska omständigheter som har väsentlig inverkan på projektets
genomförande.

§ 5 Ekonomiska
svårigheter 2

Bidragsmottagare får under projektet inte vara i ekonomiska svårigheter och ska omedelbart
informera Koordinatorn och Vinnova om sådan situation uppkommer.

§ 6 Finansiella
bestämmelser

6.1 Stödberättigande kostnader
Stödberättigande kostnader utgör det underlag som Bidragsmottagares bidragsbelopp
beräknas på. Projektparter som inte är Bidragsmottagare ska beräkna sina kostnader på
samma sätt.
För att en kostnad ska vara stödberättigande ska den
• vara faktisk och reviderbar,
• bäras av Projektpart,
• ha uppkommit under den projekttid som framgår av beslutet,
• vara fastställd i enlighet med Projektparts vanliga redovisningsprinciper och god redovisningssed,
• vara bokförd och
• vara skälig och ha uppkommit enbart för genomförande av projektet.
Stödberättigande kostnader ska i Projektpartens redovisning vara särskiljbara från organisationens övriga transaktioner.
Stödberättigande kostnader är 3
1. personalkostnader, dock med den begränsning som framgår nedan,
2. kostnader för utrustning, mark och byggnader,
3. kostnader för konsulter och licenser m.m., dock med den begränsning som framgår nedan,
4. övriga direkta kostnader samt
5. indirekta kostnader i den omfattning som framgår nedan.
Stödberättigande personalkostnader hos Projektpart som inte är universitet eller högskola
får beräknas till högst 800 kr per timme.
Kostnader för revisorsintyg enligt § 8.2 nedan utgör en stödberättigande kostnad upp till
30 000 kr.
Universitet och högskola, får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar.
Övriga Projektparter får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 % på sina stödberättigande personalkostnader.
Från stödberättigande kostnader undantas (1) kostnader som uppkommer i samband med
ingående av projektavtal, (2) licenskostnader eller likande mellan Projektparter och (3)

2

Ang. ekonomiska svårigheter se vidare Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 Art. 2 punkt 18 ”företag i svårigheter”.
Ytterligare begränsningar kan följa av Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 beroende av bidragsmottagare och projektinnehåll
(aktivitet), även tolkning ska ske i enlighet med samma förordning, se vidare Guide till Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader.

3
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kostnader som uppkommer hos en Bidragsmottagare under den tid som denne är i
ekonomiska svårigheter.
6.2 Utbetalning
En förutsättning för första utbetalning av bidrag är att Startrapport samt kopia av samtliga
Projektparts godkännande har inkommit i rätt tid och att eventuell efterfrågad komplettering
inkommit.
Förutom att genomföra projektet i enlighet med beslutet, inklusive dess villkor och
Projektbeskrivningen, förutsätts för fortsatt utbetalning att rapport inkommit i rätt tid och att
eventuell efterfrågad komplettering inkommit.
Om medel inte kan utbetalas under det kalenderår som de fördelats på av skäl hänförliga till
Projektpart, förlorar Bidragsmottagare rätt till dessa medel. Dock kan Vinnova besluta att
omfördela medlen till kommande kalenderår.
6.3 Återbetalning
Bidragsmottagare som erhållit mer medel än vad denne har rätt till enligt beslutet är
återbetalningsskyldig för sådant belopp till Vinnova. Återbetalning ska ske via
Koordinatorn.
Koordinatorn ska till Vinnova återbetala överskjutande belopp senast samma dag som
slutrapport ska vara inlämnad. På beloppet utgår ränta enligt räntelagen (1975:635).
Återbetalningsskyldighet enligt ovan föreligger även om projektet avbryts.
6.4 Kvittning
Vinnova har rätt att kvitta en fordran mot Bidragsmottagare i ett annat projekt mot ej utbetalda medel till samma Bidragsmottagare i detta projekt.
§ 7 Nyttiggörande
av resultat och
spridning m.m.

7.1 Nyttiggörande av resultat
Projektparterna ska nyttiggöra projektresultat i enlighet med plan för nyttiggörande. Med
nyttiggörande avses att projektresultat kommer till användning t.ex. genom kommersialisering, licensiering eller offentliggörande. Vid offentliggörande ska hänsyn tas till Projektparts behov av skydd för immateriella tillgångar och företagshemligheter.
En Bidragsmottagare får inte överlåta eller upplåta projektresultat, eller på annat sätt vidta
någon åtgärd, som medför att det blir fråga om indirekt statligt stöd.
Vinnova gör inte anspråk på äganderätt till projektresultat.
7.2 Nyttjanderätt till projektresultat och bakgrundsinformation 4
Om Projektpart för genomförande av projektet behöver tillgång till eller nyttja annan Projektparts projektresultat, ska denne ha rätt till detta i erforderlig omfattning utan att ersättning
ska utgå.
Om Projektpart för genomförande av projektet behöver tillgång till eller nyttja annan Projektparts bakgrundsinformation, ska denne ha rätt till detta i erforderlig omfattning.
Om Projektpart för att nyttja eget projektresultat (innefattar även gemensamt ägt projektresultat) behöver tillgång till eller nyttja annan Projektparts projektresultat eller bakgrundsinformation, ska denne beviljas nyttjanderätt i erforderlig omfattning.

4

Se vidare Guide till Vinnovas villkor om nyttjanderätt.
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Projektpart som innehar bakgrundsinformation har rätt att senast vid projektavtalets undertecknande eller efter särskild överenskommelse med berörda Projektparter, undanta bakgrundsinformation från Projektparts rätt som följer av detta villkor.
Med bakgrundsinformation avses t.ex. uppfinningar (patenterade, patenterbara eller ej),
know-how, upphovsrätt, mönsterrätt, och nyttjanderätt till tredje mans rättigheter som Projektpart innehar och som är av betydelse för genomförande av projektet.
7.3 Angivande av Vinnova som finansiär
Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges
att arbetet utförts med stöd från Vinnova (på engelska återges namnet med Swedish Governmental Agency for Innovation Systems). Med offentliggörande avses t.ex. publicering oavsett medium och muntliga presentationer.
7.4 Vinnovas rätt att sprida information från projektet
Vinnova har rätt att mångfaldiga och sprida hela eller delar av rapporter från projektet samt
även rätt att i övrigt sprida information från och om projektet, dock under förutsättning att
uppgifter som omfattas av sekretess inte röjs.
§ 8 Revision

8.1 Revision
Vinnova eller person/-er som Vinnova utsett, t.ex. auktoriserad revisor eller utvärderare, har
rätt att granska projektet och ta del av handlingar som kan lämna upplysningar om ekonomiska, tekniska eller andra förhållanden i projektet. Projektpart ska då ställa allt erforderligt
material till förfogande. Denna rätt gäller i tio (10) år från dagen för beslut om bidrag, dock
minst i fem (5) år från det att slutrapport inkommit till Vinnova.
8.2 Revisorsintyg
Om en Bidragsmottagare enligt beslutet får tre (3) miljoner kronor eller mer i bidrag från
Vinnova ska revisorsintyg från auktoriserad/godkänd revisor avseende Bidragsmottagaren
bifogas slutrapporten. För kommun, landsting, statliga myndigheter, universitet och
högskola accepteras också revisorsintyg från internrevisor. Revisorsintyg ska även bifogas
rapport om Vinnova så särskilt begär.
I revisorsintyg intygar revisor att i slutrapporten redovisade kostnader för Bidragsmottagaren
hämtats ur dennes bokföring, att kostnaderna har uppkommit under den projekttid som
framgår av beslutet, att kostnaderna är verifierade (styrkta) och att Bidragsmottagarens
redovisningsrutiner är utformade i enlighet med god redovisningssed.

§ 9 Sanktioner

Vinnova kommer att besluta att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om
1. den som sökt om eller mottagit bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
2. bidraget av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
3. villkoren för bidraget inte uppfylls.
Bidragsmottagare är återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i punkterna
1–3 ovan föreligger. Vinnova kommer att efter särskilt beslut helt eller delvis kräva tillbaka
stödet jämte ränta enligt räntelagen (1975:635).
Om bidraget utgör olagligt statsstöd kommer Vinnova att återkräva bidraget jämte ränta från
utbetalningsdagen i enlighet med lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens
statsstödsregler.
Projektpart som inte uppfyller sina åtaganden i detta projekt kan undantas från möjligheten
att erhålla framtida bidrag från Vinnova.
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§ 10 Ändringar och
tillägg

Ändringar eller tillägg till Vinnovas beslut ska upprättas skriftligen för att gälla.
Vinnova har rätt att fatta beslut om ändring eller tillägg till Projektparts fördel.
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/992
13 november 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för anläggning av väg i Kvarnåkershamn
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 5 500 000 kr avseende
beläggning av enskild väg.

•

Finansiering av tilläggsanslag sker via tekniska nämndens egna kapital

•

Tilläggsanslag avseende driftskostnader avslås

Ärendebeskrivning

I och med framställandet av ett nytt bräckvattenverk i Kvarnåkershamn kommer
befintlig väg att utsättas för stora påfrestningar i form av tunga transporter.
Bedömningen är att vägen i nuläget är i så pass dåligt skick att den inte klarar tunga
transporter, varken under byggtiden eller i ett framtida perspektiv.
Under byggtiden av nya vattenverket, (1,5 år), kommer vägen dagligen trafikeras med
diverse tunga transporter. När vattenverket är driftsatt och klart till sommaren år
2019 kommer det återkommande att transporteras kemikalier till vattenverket med
tunga fordon.
Regionen är delägare i den enskilda vägen som är totalt fyra km lång.
Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med 5 500 tkr för
anläggning av beläggning på enskild väg i Kvarnåkershamn.
Vidare är teknikförvaltningens bedömning att kapitalkostnader beräknas uppgå till
275 000 kr samt att driftskostnader kommer att vara 64 000 kr, totalt 339 000 kr.
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag för både
investering och driftskostnader.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag medges avseende medel om
5 500 000 kr för investering i anläggning av väg.
För tillkommande driftskostnader för vägen hänvisas nämnden att återkomma vid
ordinarie budgetberedning våren 2018.
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Beslutsunderlag

TN §242

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, regionstyrelseförvaltningen ekonomi.
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-10-25

TN § 242

Tilläggsanslag för anläggning av väg i
Kvarnåkershamn

TN 2017/3116

Tekniska nämndens beslut

Att hos regionstyrelsen hemställa om tilläggsanslag med 5 500 tkr för
investeringsutgifter avseende beläggning av enskild väg i Kvarnåkershamn,
Att hos regionstyrelsen ansöka om tilläggsanslag för driftkostnaderna med totalt 339
tkr avseende kapitalkostnader och driftkostnader för enskild väg i
Kvarnåkershamn.

Sammanfattning

Det finns ett behov av att belägga den enskilda vägen i anslutning till det nya
vattenverket i Kvarnåkershamn. Regionen är delägare i den enskilda vägen som är
totalt fyra km lång. Vägen ansluter till det nya vattenverket och pumpstationer som är
under uppförande.
Motivet till förstärkning är att vägen är i dåligt skick och kommer inte att klara
framtida transporter.
Under byggtiden av nya vattenverket (ca. 1,5 år) kommer Region Gotlands
entreprenör att trafikera vägen med diverse tunga transporter dagligen. När nya
vattenverket är driftsatt och klart till sommaren år 2019 kommer det att transporteras
kemikalier till vattenverket med tung lastbil med intervallet 1 ggr/månad. Vidare
kommer driftperson från VA-avdelningen att besöka anläggningen ca. 2-3 ggr/vecka.
Investeringar i beläggningsarbetet kommer att innefatta bärighetsförstärkning med
grusjustering, nyanläggning av ett antal mötesplatser, ett första avjämningslager med
ag-massabeläggning som efter färdigställt bygge finjusteras med ett lämpligt slitlager
(topp) av abt-massa.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med 5 500 tkr för
anläggning av beläggning på enskild väg i Kvarnåkershamn. Kapitalkostnader
beräknas med 275 tkr (33 års avskrivningstid) och för drift upptas 64 tkr.
Driftkostnadskonsekvenser med 339 000 kronor finansieras via ramtillskott till gata
och parkavdelningen.
Årlig beräknad drift och underhållskostnad på belagd vägsträcka enligt ovan
uppskattas till 64 tkr vilket baseras på en kostnad på 16 kr/meter väg.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-10-12.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-10-25

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn.
Skickas till
Regionstyrelsen.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/3116
12 oktober 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för beläggning av enskild väg i Kvarnåkershamn
Förslag till beslut

•

Att hos regionstyrelsen hemställa om tilläggsanslag med 5 500 tkr för
investeringsutgifter avseende beläggning av enskild väg i Kvarnåkershamn,

•

Att hos regionstyrelsen ansöka om tilläggsanslag för driftkostnaderna med
totalt 339 tkr avseende kapitalkostnader och driftkostnader för enskild väg i
Kvarnåkershamn.

Sammanfattning

Det finns ett behov av att belägga den enskilda vägen i anslutning till det nya
vattenverket i Kvarnåkershamn. Regionen är delägare i den enskilda vägen som är
totalt fyra km lång. Vägen ansluter till det nya vattenverket och pumpstationer som är
under uppförande.
Motivet till förstärkning är att vägen är i dåligt skick och kommer inte att klara
framtida transporter.
Under byggtiden av nya vattenverket (ca. 1,5 år) kommer Region Gotlands
entreprenör att trafikera vägen med diverse tunga transporter dagligen. När nya
vattenverket är driftsatt och klart till sommaren år 2019 kommer det att transporteras
kemikalier till vattenverket med tung lastbil med intervallet 1 ggr/månad. Vidare
kommer driftperson från VA-avdelningen att besöka anläggningen ca. 2-3 ggr/vecka.
Investeringar i beläggningsarbetet kommer att innefatta bärighetsförstärkning med
grusjustering, nyanläggning av ett antal mötesplatser, ett första avjämningslager med
ag-massabeläggning som efter färdigställt bygge finjusteras med ett lämpligt slitlager
(topp) av abt-massa.
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TN 2017/3116
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med 5 500 tkr för
anläggning av beläggning på enskild väg i Kvarnåkershamn. Driftkostnader med 339
tkr finansieras via VA-taxan. Kapitalkostnader beräknas med 275 tkr (33 års
avskrivningstid) och för drift upptas 64 tkr. Driftkostnadskonsekvenser finansieras
via ramtillskott till gata och parkavdelningen.
Årlig beräknad drift och underhållskostnad på belagd vägsträcka enligt ovan
uppskattas till 64 tkr vilket baseras på en kostnad på 16 kr/meter väg.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/1038
20 november 2017

Jan Olsson

Regionstyrelsen

Tillägg i Regionstyrelsens delegationsordning
Förslag till beslut

•

Tillägg i regionstyrelsens delegationsordning fastställs enligt nedanstående förslag.

Sammanfattning

Med anledning av att kultur- och fritidsnämnden läggs ned vid årsskiftet 2017/18
och stor del av dess verksamhet övertas av regionstyrelsen och inlemmas i
regionstyrelseförvaltningens uppgifter behöver styrelsens delegationsordning få
tillägg med anledning av dessa nya uppgifter.
Ett nytt stycke införs i delegationsordningen, med rubriken kultur- och
fritidsverksamhet, dit de ärendegrupper som i dag återfinns i kultur- och
fritidsnämndens delegationsordning överflyttas. Detta gäller dock inte de som redan
har sin motsvarighet i regionstyrelsens delegationsordning, bl.a.
personaladministrativa ärenden. De nya ärendegrupperna handlar i stor sett mest om
ärenden som rör olika typer av bidragsbeslut. Se nedanstående tillägg som då ska
tillföras regionstyrelsens delegationsordning i bokstavsordning. Texttilläggen ska
sedan inarbetas i delegationsordningen i författningssamlingen.

Kultur- och fritidsverksamhet
N 01. Fastställande och befrielse av hyra, material och tjänster
motsvarande högst 100 000 kronor för speciella arrangemang.
N 02. I enlighet med gällande bidragsbestämmelser besluta om
verksamhetsbidrag, driftbidrag samt om investeringsbidrag om
högst 100 000 kronor.
N 03. Beslut om arrangörs- och projektstöd med belopp upp till 100 000
kronor i beviljat stöd.

Avdelningschef

N 04. Beslut om godkännande/avslag till ansökningar om registrering av
ideell förening.

Avdelningschef, med
rätt att vidaredelegera

N 05. Beslut om fördelning av tryckningsstöd.

Avdelningschef

Avdelningschef, med
rätt att vidaredelegera
Avdelningschef

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen - förvaltningschef och samtliga avdelningschefer
Författningssamlingen
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/1028
14 november 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Avskrivning omsättningstillgångar 2017
Förslag till beslut

Kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde skrivs av med 10 953 kr och
belastar 2017 års resultat.
Samtliga avskrivningar (ej konkurser) skall upptas inom linjen.

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges beslut (§441/92) skall respektive nämnd fr o m 1993
besluta om avskrivning av fordringar. Det föreslagna beloppet som ska redovisas
som kundförlust hos nämnderna 2017 uppgår till 4 231 741kr, varav konkurser
99 883 kr. Kundförluster fördelas per nämnd, se bilaga.
Avskrivningar av kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde
uppgår år 2017 till 10 953 kr.
Beslutsunderlag

Bilaga: Avskrivning 2017

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Förslag till avskrivningar av kundfordringar
per nämnd 2017
Regionstyrelsen
-varav Regionstyrelseförvaltningen

Tekniska nämnden
- varav avgifter vatten- och renhållning
- varav hyror
- övrigt teknikförvaltningen
-övrigt samhälsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
- varav avgifter barnomsorg
- varav avgifter kulturskolan
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- varav elevavgifter folkhögskolan/gymnasieskola

Socialnämnden
- varav avgifter äldreomsorg
- varav individ- och familjeomsorg
-varav övrigt

10 953,00

471 458,00
197 561,00
50 556,00
53 591,00
169 750,00
61 525,00
1 068,00
8 814,00
494 966,00
480 613,00
14 353,00
77 894,00
77 894,00

705 496,00
491 991,00
193 585,00
19 920,00

Hälso- och sjukvårdsnämnden
- varav patientavgifter öppen- och slutenvård
- varav utomlänsvård
-varav utländska medborgare
- varav avgifter tandvård

2 399 567,00
1 399 649,00
17 858,00
731 208,00
250 852,00

Summa avskrivningar kundfordringar Region Gotland

4 231 741,00

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/885
14 november 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Revidering av Taxa för LSO och LBE och komplettering av
indexhöjning - Lag om skydd mot olyckor och Lag om
brandfarliga och explosiva varor
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får varje kalenderår räkna upp vissa timavgifter i
nedanstående taxor med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Författningssamlingen ska uppdateras med beslutet.
Sammanfattning

För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling
bör en årlig indexuppräkning göras. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober
månad året innan. Timavgiften ska avrundas till närmaste tiotal kronor.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden begär att varje kalenderår automatiskt få justera
fastställd timavgift i taxa för verksamheter för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd
mot olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor (LBE), enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som
finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad föregående år.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker miljö- och hälsoskyddsnämndens begäran. Om
andra justeringar ska göras ska beslutet fastställas av regionfullmäktige.
Taxan på regionens hemsida ska uppdateras med beslutet.
Beslutsunderlag

MHN 2017-09-18, §113
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Protokoll

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-18

MHN § 113

Revidering av Taxa för LSO och LBE,
komplettering av indexhöjning

MHN 2017/3246

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till Regionfullmäktige

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår Regionfullmäktige att fastställd timavgift i
taxa för verksamheter för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor
(LSO) samt tillsyn och tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor(LBE), för varje kalenderår räknas upp med den procentsats i
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s
hemsida i oktober månad föregående år.

Sammanfattning

För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling
kan en årlig indexuppräkning göras. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober
månad 2016. Timavgiften ska avrundas till närmaste tiotal kronor.
Ärendet har tillkommit efter arbetsutskottet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenterades av ekonomichef Martin Ekepil-Ringelid.
Skickas till
RS
RF

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/760
Datum

Elisabeth Söderbäck

Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Regionens jämställdhetsarbete ur ett
arbetsgivarperspektiv
Förslag till beslut

•

Remissvar på rapporten ”regionens jämställdhetsarbete ur ett
arbetsgivarperspektiv” lämnas i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att granska regionens
jämställdhetsarbete ur ett arbetsgivarperspektiv.
Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att
regionstyrelsen delvis bedriver jämställdhetsarbete på ett ändamålsenligt sätt.
Intentionen och det centrala dokumentstödet bedöms som bra, men arbetet med att
få ut jämställdhetsarbetet i organisationen behöver intensifieras. Även uppföljningen
och analysen av genomförda aktiviteter behöver förbättras.
PwC rekommendation till regionstyrelsen efter genomförd granskning är att;
•

Säkerställa att alla förvaltningar arbetar aktivt med jämställdhetsplanen och
dess aktiviteter

•

Säkerställa att det bedrivs systematiskt arbete med aktiva åtgärder för
samtliga diskrimineringsgrunder samt att dokumentationskraven uppfylls
enligt diskrimineringslagen.

•

Säkerställa att det finns förutsättningar för chefer att bedriva systematiskt
jämställdhetsarbete

•

Säkerställa fortsatt arbete med handlingsplan enligt CEMR-deklaration.

Regionstyrelseförvaltningens HR-avdelning har tillsammans med HR-nätverket gått
igenom rekommendationerna och identifierat ett antal åtgärder. De åtgärder som har
identifierats är;
•

Revidera aktivitetsplanen så att alla diskrimineringsgrunder omfattas.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/760

•

Säkerställa att alla aktiviteter på övergripande nivå är genomförda så att
förutsättningarna finns för förvaltningarna att arbeta med aktiviteterna.

•

Revidera aktivitetsplanen så att det blir tydligare vem som har ansvaret, vad
ska göras, hur det ska genomföras samt hur uppföljning ska ske.

•

Jämställdhetsarbetet ska ske i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
genom metoden: undersök, analysera, åtgärda och följ upp. Det ska bland
annat ske i medarbetarsamtal, APT, samverkan och medarbetarundersökningen.

•

Utbildningsinsatser och stöd till chefer genom olika verktyg och
diskussionsunderlag.

Åtgärderna ska bidra till att jämställdhetsarbetet blir känt inom hela regionen. Arbetet
ska bedrivas i det systematiska arbetsmiljöarbetet med kontinuerlig uppföljning på
olika nivåer och dokumenteras. Framöver ska jämställdhetsarbetet omfatta alla
diskrimineringsgrunder och att det ska finnas aktiva åtgärder utifrån den lagändring
som kom den 1 januari 2017.
Ovanstående åtgärder kommer att genomföras under 2018.
Handlingsplan enligt CEMR-deklaration
Gällande det fortsatta arbetet med CEMR-deklarationen så är handlingsplanen
framtagen och inskickad till det nationella CEMR-kansliet.
Handlingsplanen innehåller följande insatser;
•

Jämställdhetsplan framtagen för Region Gotland utifrån
arbetsgivarperspektivet

•

Regional strategi mot våld i nära relationer

•

Utvecklad förmåga att göra jämställdhetsanalyser

•

Jämställdhetsintegrera Regional utvecklingsstrategi

Jämställdhetsplanen är framtagen och strategin mot våld i nära relationer är
framtagen och kommer att tas upp i RS den 13 december. Arbete pågår med att
utveckla förmåga att göra jämställdhetsanalyser och att jämställdhetsintegrera den
regionala utvecklingsstrategin.
Handlingsplanen i sin helhet och eventuella förslag till revidering rapporteras till
regionfullmäktige 2019.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att förslaget lämnas som svar på
rapporten från PwC på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna.
Beslutsunderlag

Revisionsskrivelse, Regionens jämställdhetsarbete ur ett arbetsgivarperspektiv 170822
Revisionsrapport 170822
Jämställdhetsplan 2016-2018
Aktiviteter och årlig uppföljning av jämställdhetsplan 2016-2018
Handlingsplan CEMR-deklarationen Jämställdhet mellan kvinnor och män

2 (3)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/760

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga förvaltningar
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Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan CEMR-deklarationen
Jämställdhet mellan kvinnor och män
Regionstyrelsen beslutade i november 2014 att Region Gotland ska underteckna den
europeiska jämställdhetsdeklarationen som år 2006 antogs av CEMR och dess
samarbetspartners. CEMR (Council of European Municipalities and Regions) är de
europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. SKL, Sveriges
kommuner och landsting har också (2006) ställt sig bakom deklarationen.
Jämställdhetsdeklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att
integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska
verksamheten. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att
principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå.
Undertecknandet innebär att Region Gotland ska:
−

inom två år göra en handlingsplan utifrån CEMR-deklarationens sex principer

−

genomföra jämställdhetsanalyser företrädesvis enligt handlingsplanens prioriterade
områden

−

genomföra aktiviteter i syfte att sprida kunskap om hur jämställdhetsanalyser genomförs

−

regelbundet offentliggöra rapporter om hur jämställdhetsarbetet fortskrider.

Deklarationens sex principer, som grundläggande för arbetet är:
•

Jämställdhet är en grundläggande rättighet

•

För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra
missgynnanden bekämpas

•

Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning
för ett demokratiskt samhälle

•

Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet

•

Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionens verksamheter är nödvändiga för
att främja jämställdhet

•

Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att
jämställdhetsarbetet ska nå framgång.

Region Gotland har arbetet med handlingsplanen inom den politiskt tillsatta
referensgruppen för Jämställdhet. Inriktningen i handlingsplanen följer andra styrdokument
samt insatser, och flera enheter inom Regionstyrelseförvaltningen har i uppdrag att
genomföra aktiviteterna enligt handlingsplan.

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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*Uppdrag

Handlingsplan
*Uppdragsgivare

Peter Lindvall, regiondirektör
*Övergripande ansvar

Lisa Stark, enhetschef
*Övergripande mål utifrån den nationella jämställdhetspolitiken

•

En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och
möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

•

Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i
fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

•

Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter
och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

•

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta
samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

•

Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar
för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

•

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha
samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

*Delmål

Jämställdhetsplanen följs upp enligt plan, ansvarig HR-enheten
Regional strategi mot våld i nära relationer, revideras under 2017, följs upp varje
mandatperiod.
Jämställdhetsanalyser, beskrivningar och analys bygger på könsuppdelad statistik samt att det
finns indikatorer för att mäta och följa upp jämställdhet såväl i Region Gotlands egen
verksamhet som ur ett regionalt tillväxtperspektiv.
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Vilka deluppdrag ingår?

1)Jämställdhetsplan, Planen beskriver Region Gotlands jämställdhetsarbete utifrån
arbetsgivarperspektivet.
Planen är utformad med stöd av organisationens Likabehandlingspolicy 2009-12-14,
diskrimineringslagens krav samt den politiska avsiktsförklaringen för mandatperioden 2016–
2018. Jämställdhetsplanen är framtagen i samarbete med en politisk referensgrupp. (se bilaga,
aktivitetsplan)
2)Regional strategi mot våld i nära relationer (Se bilaga, projektplan för revidering)
3)Utvecklad förmåga att göra jämställdhetsanalyser (se bilaga, aktivitetsplan för jämställd
tillväxt)
4)Jämställdhetsintegrera Regional utvecklingsstrategi (Se bilaga, projektdirektiv)

*Rapportering

Sändes till nationella samt internationella CEMR-kansliet
Kommunikationsplan

Intern kommunikation om deluppdragen:
- handlingsplanen i sin helhet, KLG
- jämställdhetsplan, HR-nätverk
- regional strategi mot våld i nära relation, RSSS
- jämställdhetsanalys, ekonominätverk samt kvalitetsnätverk
- jämställd regional utveckling och tillväxt, styrgrupp RUS
Extern kommunikation, t ex information via media, möten i näringslivsråd, andra samrådsoch nätverksgrupper
Rapportering till RS, förslagsvis genom temamöte om det strategiska jämställdhetsarbetet.

Kopplingar till andra uppdrag och projekt

Jämställdhetsplan
Regional strategi mot våld i nära relation
Koncernstyrningsprocessen
Regional utvecklingsstrategi
Jämställd regional tillväxt
Genomförandet av program för hållbar tillväxt
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*Tidplan – översiktlig

Jämställdhetsplanen gäller för perioden 2016–2018 och uppföljning sker årligen i samband
med årsredovisning genom könsuppdelad statistik, medarbetarenkät samt frågor till
förvaltningarna enligt regionstyrelsens anvisningar.
Regional strategi mot våld i nära relationer, revideras under 2017, följs upp varje
mandatperiod.
Jämställdhetsanalyser, beskrivningar och analys bygger på könsuppdelad statistik samt att det
finns indikatorer för att mäta och följa upp jämställdhet såväl i Region Gotlands egen
verksamhet som ur ett regionalt tillväxtperspektiv. Arbetet pågår 2017-2018.
Jämställdhetsintegrerad regional utvecklingsstrategi, beslut i Rf feb 2019 .
Handlingsplanen i sin helhet och eventuella förslag till revidering rapporteras till
regionfullmäktige 2019.

Politisk styrning av uppdrag

Uppdraget givet av regionstyrelsen (2014-11-26, § 367)
Politisk referensgrupp har medverkat i framtagande av plan och prioritering av deluppdrag.
Deluppdrag regional strategi för våld i nära relation beslutas i regionfullmäktige.
Deluppdrag jämställd regional utveckling, beslutas i regionfullmäktige.
Deluppdrag jämställdhetsanalyser, beslutat i regionstyrelsen och rapporteras dit.
Återrapport om planen i sin helhet till regionfullmäktige under 2019.

*Datum

2017-05-11
*Underskrift

Peter Lindvall, regiondirektör

*Underskrift

Lisa Stark, enhetschef
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PLAN

Jämställdhetsplan
2016–2018
Fastställd av regionfullmäktige
Framtagen av ledningskontoret
Datum 2015-10-12
Gäller 2016–2018
Ärendenr RS 2015/71
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Jämställdhetsplan 2016–2018

Planen beskriver Region Gotlands jämställdhetsarbete utifrån arbetsgivarperspektivet.
Planen är utformad med stöd av organisationens Likabehandlingspolicy 2009-12-14, diskrimineringslagens krav samt den politiska avsiktsförklaringen för mandat-perioden 2016–
2018. Jämställdhetsplanen är framtagen i samarbete med en politisk referensgrupp.

Region Gotlands Likabehandlingspolicy
Region Gotlands vision i Likabehandlingspolicy är att likabehandling är grunden för
organisationens värderingar. Arbetsgivare ser, förstår, värdesätter och tillvaratar medarbetares olikheter.
I likabehandlingspolicyn framgår att arbetet med likabehandling omfattar både jämställdhet
och mångfald.

Diskrimineringslagen
Diskrimineringslagen fastslår att alla arbetsgivare ska bedriva ett aktivt och målinriktat
jämställdhetsarbete, samverka med arbetstagarna om aktiva åtgärder samt upprätta en
plan för sitt jämställdhetsarbete vart tredje år.
Diskrimineringslagen omfattar i sin helhet sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Enligt Diskrimineringslagen utgår jämställdhetsplanen utifrån kön och med lagkrav på
åtgärder kopplade till etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. I Region
Gotland tas hänsyn till att kön samverkar med andra diskrimineringsgrunder.

Politisk avsiktsförklaring mandatperiod 2014–2018
I den politiska avsiktsförklaringen lyfts särskilt:
Kvinnor och män ska kunna välja att arbeta heltid
• Kvinnor och män ska ha lika stora möjligheter till kompetens- och karriärutveckling
• Region Gotland ska arbeta för att motverka osakliga löneskillnader
•

I Region Gotland finns en viljeinriktning om att utvidga definitionen av kön i jämställdhetsplansarbetet med en tredje könskategori. Region Gotland har för avsikt att successivt
införa person med annan könsidentitet som ytterligare benämning utöver kvinna och man.

RS 2015/71 Datum 2015-06-15

Idag är det inte möjligt att tillämpa fullt ut eftersom regionens statistikgrundande system
och andra verktyg inte är så konstruerade. Definitionen person med annan könsidentitet
införs från 2016 i de regiongemensamma medarbetarenkätsundersökningar som genomförs.
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Arbetsgivaransvar
Regionfullmäktige beslutar om inriktning av regionens jämställdhetsarbete såsom
likabehandlingspolicy och jämställdhetsplan
Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att uppföljning av det interna jämställdhetsarbetet i regionen sker.
Styrelse/nämnd ansvarar för att jämställdhetsplanen implementeras och att jämställdhetsarbete bedrivs i förvaltningen och att resultatet årligen redovisas i enlighet med
regionstyrelsens anvisningar.
Förvaltningschefen har huvudansvar för att jämställdhetsarbetet bedrivs inom förvaltningens olika verksamheter och redovisar årligen resultatet till styrelse/nämnd. Jämställdhetsplanen kan kompletteras med förvaltningsspecifika aktiviteter vid behov.

Giltighet och uppföljning
Jämställdhetsplanen gäller för perioden 2016–2018 och uppföljning sker årligen i samband
med årsredovisning genom könsuppdelad statistik, medarbetarenkät samt frågor till förvaltningarna enligt regionstyrelsens anvisningar. Samordning sker på ledningskontoret.
Region Gotland ska under perioden 2016–2018 arbeta aktivt mot nedanstående jämställdhetsplanens mål och effektmål. De aktiviteter som ska genomföras för att uppnå målen
finns beskrivna i bilagan ”Aktiviteter och årlig uppföljning av jämställdhetsplan”. I bilagan
framgår vem som är ansvarig för att aktiviteterna genomförs samt hur uppföljning ska ske.
I bilagan redovisas kartläggning av nuläget som blir utgångsläget inför nästa års uppföljning
och analys. Aktiviteterna kan komma att förändras under perioden 2016–2018.

Arbetsförhållanden (Diskrimineringslagen 3 kap 4 §)
Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att
aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning.
Mål 1.1

Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet
upplever att de behandlas lika och har likvärdiga rättigheter i arbetet.
Effektmål

Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet
upplever i högre grad att arbetsförhållanden är likvärdiga
jämfört med föregående år.
Mål 1.2

RS 2015/71 Datum 2015-06-15

I Region Gotland arbetar kvinnor och män på den
sysselsättningsgrad som önskas.
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Effektmål

Andelen oönskade deltidsanställningar har minskat
för kvinnor och män jämfört med föregående år.
Mål 1.3

I Region Gotland överstiger sjuktalet inte 4,5 oavsett kön.
Effektmål

Kvinnors och mäns sjuktal har minskat jämfört med
föregående år.

Förvärvsarbete och föräldraskap (Diskrimineringslagen 3 kap 5 §)
Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena
förvärvsarbete och föräldraskap.
Mål 2.1

Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet har likvärdiga möjligheter att kombinera föräldraskap och arbete.
Effektmål

Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet upplever i
högre grad att de har likvärdiga möjligheter att kombinera föräldraskap och arbete jämfört med föregående år.
Mål 2.2

Kvinnor och män ska ha likvärdiga möjligheter till uttag av
föräldradagar och vård av barndagar.
Effektmål

Skillnaden mellan kvinnors och mäns uttag av föräldradagar
och vård av barndagar har minskat jämfört med föregående år.

Trakasserier (Diskrimineringslagen 3 kap 6 §)
Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare
utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier.
Mål 3.1

I Region Gotland råder nolltolerans avseende kränkande
särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på
grund av kön.

RS 2015/71 Datum 2015-06-15

Effektmål

Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet ska
vara införstådda med hur Region Gotland arbetar med
kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.
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Rekrytering (Diskrimineringslagen 3 kap 7 och 9 §§)
Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar.
Arbetsgivaren ska anstränga sig för att få en jämn könsfördelning inom alla yrkesgrupper
och särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterande könet.
Mål 4.1

Region Gotland ska verka för en jämn könsfördelning inom samtliga yrkesgrupper.
Effektmål

Andelen av det underrepresenterade könet ska öka
i de yrkesgrupper som inte är jämnt fördelade.
Mål 4.2

Region Gotlands rekryteringar ska vara fria från
diskriminering.
Effektmål

Alla chefer ska ha insikt om regionens rekryteringsprocess utifrån ett genusperspektiv.

Utbildning och kompetensutveckling (Diskrimineringslagen 3 kap 8 §)
Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder
främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika
kategorier av arbetstagare.
Mål 5.1

I Region Gotland har kvinnor, män och personer med
annan könsidentitet likvärdiga möjligheter till yrkesutveckling och karriärmöjligheter.
Effektmål

Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet
upplever i högre grad att de har likvärdiga möjligheter
jämfört med föregående år.

Lönefrågor (Diskrimineringslagen 3 kap 10–11 §§)
Arbetsgivaren ska var tredje år kartlägga och analysera osakliga löneskillnader samt upprätta
en handlingsplan.

RS 2015/71 Datum 2015-06-15

Mål 6.1

I Region Gotland förekommer inte osakliga
löneskillnader på grund av kön.
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Effektmål

RS 2015/71 Datum 2015-06-15

Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män
har minskat jämfört med föregående år.
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Aktiviteter och årlig uppföljning av jämställdhetsplan 2016–2018
Arbetsförhållanden (Diskrimineringslagen 3 kap 4 §)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid

Mål 1.1
Kvinnor, män och personer med
annan könsidentitet upplever
att de behandlas lika och har
likvärdiga rättigheter i arbetet.

Kvinnor, män och personer med
annan könsidentitet upplever i högre
grad att arbetsförhållanden är
likvärdiga jämfört med föregående
år.

1. Översyn av policys och riktlinjer inom
Region Gotland för att säkerställa att
genusperspektivet beaktas.

Ledningskontoret,
förvaltning

I samband med översyn av policys
och riktlinjer ska genusperspektivet
alltid finnas med i analysen

Kontinuerligt under
2016–2018. *

2. Upprätta ett samtalsunderlag kring
lika och likvärdiga rättigheter som ska
användas på arbetsplatsträffar.

Ledningskontoret,
förvaltning

Samtalsunderlag framtaget

2016

3. Genomför arbetsplatsträffar med hjälp
av framtaget samtalsunderlag.

Förvaltning, chef

Upplevelsen av lika och likvärdiga
rättigheter mäts i medarbetarenkät

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Redovisa andelen oönskad
deltidsanställning samt redovisa vilka
åtgärder som har vidtagits

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Mål 1.2
I Region Gotland arbetar
kvinnor och män på den
sysselsättningsgrad som
önskas.

Andelen oönskade
deltidsanställningar har minskat för
kvinnor och män jämfört med
föregående år

Registrera all oönskad deltidsanställning
i HR-systemet. Ta fram åtgärdsplan för
att vidta åtgärder som minskar andelen
oönskad deltidsanställning.

Förvaltning, chef

Mål 1.3
I Region Gotland överstiger
sjuktalet inte 4,5 oavsett kön.

Kvinnors och mäns sjuktal har
minskat jämfört med föregående år.

1. Kartlägg sjuktal på enhets-,
avdelnings- och förvaltningsnivå.

Förvaltning, chef

2. Identifiera enheter som har ett högt
sjuktal och vidta åtgärder för att sänka
sjuktalet.

Förvaltning, chef

Redovisa vilka åtgärder som har
vidtagits och om sjuktalet har
förändrats.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

3. Identifiera enheter som befinner sig
i riskzonen att höja sjuktalet och vidta
åtgärder i förebyggande syfte.

Förvaltning, chef

Redovisa vilka åtgärder som har
vidtagits och vilka effekter det har
fått.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Kontinuerligt under
2016–2018. *

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.
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Andel av kvinnor/män som har hel- och deltidsanställning 2014-12-31

100%

85%

80%

Kvinnor

Andel visstidsanställda, månadsavlönade, av samtliga anställda 2014-12-31

Män

Män

69%

13%

Kvinnor

60%

10%
0%

40%

20%

40%

60%

80%

100%

24%

20%

10%

7% 5%

Sjuktal, december 2013 - november 2014

0%
Syssgrad 100% Syssgrad 75-99 % Syssgrad 1-74 %

6,0%
4,0%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2014-12-31

Män

96%

Kvinnor
70%

93%
75%

80%

85%

90%

95%

10,0%

15,0%

20,0%

Kvinnor

Män

I Region Gotland har kvinnor och män samma möjligheter?

Män
31,6%

5,0%

2,0%

100%

15,5%

Kvinnor
0,0%

2,9%

0,0%

Andel deltider av totala antalet anställda (tillsvidareanställda) 2014-12-31

Män

5,2%

25,0%

30,0%

35,0%

80,0% har svarat ja

Kvinnor
0,0%

56,0% har svarat ja
20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Min fysiska arbetsmiljö är tillfredsställande

Jag kan påverka hur jag utför mitt dagliga arbete

Män

Män

3,8

Kvinnor

Kvinnor

3,6
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

4,1

5,0

4,0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Min psykosociala arbetsmiljö är tillfredsställande

Män

3,6

Kvinnor

3,6
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
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Förvärvsarbete och föräldraskap (Diskrimineringslagen 3 kap 5 §)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid

Mål 2.1
Kvinnor, män och personer med
annan könsidentitet har
likvärdiga möjligheter att
kombinera föräldraskap och
arbete.

Kvinnor, män och personer med
annan könsidentitet upplever i
högre grad att de har likvärdiga
möjligheter att kombinera
föräldraskap och arbete jämfört
med föregående år.

1. Upplevelsen om likvärdiga möjligheter
diskuteras utifrån det samtalsunderlag som
tas fram under mål 1.1 aktivitet 2 och 3.

Förvaltning, chef

Upplevelsen av likvärdiga rättigheter
mäts i medarbetarenkät.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

2. Se över förläggning av mötesstruktur
och arbetstider.

Förvaltning, chef

I medarbetarsamtalet och samtal
vid arbetsplatsträffar.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Mål 2.2
Kvinnor och män ska ha
likvärdiga möjligheter till uttag
av föräldradagar och vård av
barndagar.

Skillnaden mellan kvinnors och
mäns uttag av föräldradagar och
vård av barndagar har minskat
jämfört med föregående år.

1. Kartlägg uttag av föräldraledighet
och vård av barn.

Förvaltning, chef

Redovisning av statistik från
HR-systemet

Kontinuerligt under
2016–2018. *

2. Upprätta en rutin kring hur arbetsgivaren
upprätthåller kontakten med och förmedlar
viktig information till medarbetare under
föräldraledighet.

Ledningskontoret

Rutin framtagen.

2016

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Genomsnittligt uttag av föräldraledighetsdagar
perioden december 2013–november 2014

Män

Genomsnittligt uttag av "vård av barn" dagar
perioden december 2013– november 2014

Män

6,3%

Kvinnor

11,3%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

0,9%

Kvinnor
0,0%

1,4%
0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

På min arbetsplats är det möjligt att förena arbete och föräldraskap

Män

4,1

Kvinnor

4,0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Sida 4 av 9

Region Gotland

Bilaga om Aktiviteter och årlig uppföljning av jämställdhetsplan 2016–2018

Trakasserier (Diskrimineringslagen 3 kap 6 §)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Mål 3.1
I Region Gotland råder
nolltolerans avseende
kränkande särbehandling,
sexuella trakasserier och
trakasserier på grund av kön.

Kvinnor, män och personer med annan
könsidentitet ska vara införstådda med hur
Region Gotland arbetar med kränkande
särbehandling, sexuella trakasserier och
trakasserier på grund av kön.

1. Riktlinjer för kränkande särbehandling, sexuella
trakasserier och trakasserier på grund av kön
ska diskuteras på en arbetsplatsträff.

Förvaltning, chef

Följs upp i medarbetarenkät

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Ledningskontoret

Rutin framtagen.

2016

2. Upprätta ett samtalsstöd som hjälper chefer att
genomföra förebyggande samtal om kränkande
särbehandling, sexuella trakasserier och
trakasserier på grund av kön vid en
arbetsplatsträff.

Tid

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Har du av chef/kollega under de senaste 12 månaderna
utsatts för trakasserier/mobbning?

Män

2,0% har svarat ja

Kvinnor
0,0%

3,0% har svarat ja
1,0%

2,0%

3,0%

Antal kvinnor som utsatts för trakasserier/mobbning på grund av:

annat
könsöverskridande identitet
funktionshinder
religion
ålder
Sexuell läggning
etnisk tillhörighet
kön

80
0
7
0
8
1
1
8
0

20

40

60

80

4,0%
Antal män som utsatts för trakasserier/mobbning på grund av:

annat
könsöverskridande identitet
funktionshinder
religion
ålder
Sexuell läggning
etnisk tillhörighet
kön

10
0
3
1
0
0
1
1
0

2

4

6

8

10
Sida 5 av 9

Region Gotland

Bilaga om Aktiviteter och årlig uppföljning av jämställdhetsplan 2016–2018

Rekrytering (Diskrimineringslagen 3 kap 7 och 9 §§)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid

Mål 4.1
Region Gotland ska verka för en
jämn könsfördelning inom
samtliga yrkesgrupper.

Andelen av det underrepresenterade
könet ska öka i de yrkesgrupper som
inte är jämnt fördelade.

Kartlägg könsfördelningen inom samtliga
yrkesgrupper på förvaltningsnivå och vidta
åtgärder som bidrar till att det
underrepresenterade könet ökar.

Förvaltning, chef

Redovisa vilka åtgärder som har
vidtagits och vilka effekter det
har fått.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Mål 4.2
Region Gotlands rekryteringar
ska vara fria från
diskriminering.

Alla chefer ska ha insikt om regionens
rekryteringsprocess utifrån ett
genusperspektiv.

3. Rekryteringsprocessen ses över utifrån
ett genusperspektiv för att säkerställa att
rekrytering inte utgår ifrån stereotypa
värderingar.

Ledningskontoret

Översyn genomförd.

2016

4. En utbildning i rekryteringsprocessen
utifrån ett genusperspektiv tas fram
och erbjuds till alla chefer.

Ledningskontoret

Andelen chefer som har
genomgått utbildningen

Kontinuerligt under
2016–2018. *

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Medarbetare, fördelning kvinnor och män 2014-12-31

22,6%
Kvinnor
Män
77,4%
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Utbildning och kompetensutveckling (Diskrimineringslagen 3 kap 8 §)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid

Mål 5.1
I Region Gotland har kvinnor,
män och personer med annan
könsidentitet likvärdiga
möjligheter till yrkesutveckling
och karriärmöjligheter.

Kvinnor, män och personer med annan
könsidentitet upplever i högre grad att de
har likvärdiga möjligheter jämfört med
föregående år.

Alla medarbetare ska ha en individuell
kompetensutvecklingsplan med
individuella mål som är kopplade till
verksamhetens mål.

Förvaltning, chef

Mäts i medarbetarenkät

Kontinuerligt under
2016–2018. *

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Chefer, fördelning kvinnor och män 2014-12-31

Kvinnor

100%

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete

Män

Män

80%

69%
50% 50%

60%

4,0

Kvinnor

48% 52%

0,0

31%

40%

4,2
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

4,0

5,0

20%
0%

Koncernledningsgruppen

Avdelningschefer

Enhetschefer

Jag upplever att jag har de karriärmöjligheter jag önskar
inom Region Gotland

I mitt senaste medarbetarsamtal planerade vi gemensamt min
kompetensutvecklingsplan

Män

4,0

Kvinnor

Män

3,1

Kvinnor

3,1
0,0

1,0

2,0

3,0

3,7
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
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Lönefrågor (Diskrimineringslagen 3 kap 10–11 §§)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid

Mål 6.1
I Region Gotland förekommer
inte osakliga löneskillnader på
grund av kön.

Osakliga löneskillnader mellan kvinnor
och män har minskat jämfört med
föregående år.

Aktiviteter är framtagna i Handlingsplan
för jämställda löner 2016-2018.

Ledningskontoret,
förvaltning.

Årlig lönekartläggning och analys
som underlag för eventuell justering
i handlingsplanen.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Lönekartläggning 2014

Medellön (kr/mån) 2014-06-30 utan hänsyn tagen till arbetsvärdering

Kvinnor

Män

Fast kontant månadslön

80000

30574

31000
30000

70000
60000

29000

50000

28000

40000

27000

30000

26988

26000

20000
10000

25000

0

Kvinnor

Män

Arbetsvärderingsintervall
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Medianlön (kr/mån) 2014-06-30 utan hänsyn tagen till arbetsvärdering

28000

27479

27500
27000
26500
26000
25500
25000

24742

24500
24000
23500
23000
Kvinnor

Män
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/848
10 november 2017

Maria Pettersson

Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Styrning och uppföljning av den
internationella verksamheten.
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att lämna nedanstående skrivelse som svar till regionens
revisorer.

Sammanfattning

På uppdrag av regionens valda revisorer har PwC genomfört granskning av den
internationella verksamheten. Revisionsfrågan har varit huruvida regionstyrelsens
styrning och uppföljning av den internationella verksamheten är ändamålsenlig och
tillräcklig.
Granskningens syfte var att besvara följande revisionsfråga:
•

Är regionstyrelsens styrning och uppföljning av den internationella
verksamheten ändamålsenlig och tillräcklig?

PwC kom fram till att regionstyrelsens styrning och uppföljning av den
internationella verksamheten inte är ändamålsenlig eller tillräcklig.
Genom att regionfullmäktige antog en ny internationell strategi för Region Gotland i
mars 2017 så är arbetet med att åtgärda de brister som revisionsrapporten lyfter fram
påbörjat. Årsrapporten för 2017 kommer innehålla ett avsnitt kring internationella
åtaganden. Verksamhetsplanerna för 2018 i samtliga förvaltningar ska belysa
prioriterade områden kopplade till internationellt arbete och ett årshjul för det
internationella arbetet är under framtagande.
Ärendebeskrivning

Revisorerna har utifrån sin riskbedömning inför revisionsåret 2017 beslutat att inrikta
granskning av ändamålsenligheten i regionstyrelsens styrning och uppföljning av den
internationella verksamheten.
Frågor som legat till grund för granskningen är långsiktighet för det internationella
arbetet, om det finns handlingsplaner kopplade till strategin, organisation,
uppföljning och utvärdering samt återapportering till regionstyrelsen.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/848

Granskningen resulterade i att PwC anser att regionstyrelsens styrning inte är
tillräcklig och ändamålsenlig för den internationella verksamheten. Samma
bedömning föranledde att regionstyrelsen hösten 2015 beslutade att revidera den då
gällande internationella strategin. Arbetet med revideringen av internationella
strategin har varit omfattande och tidskrävande, vilket går att läsa i
revisionsrapporten. Internationella strategin antogs av regionfullmäktige i mars 2017
och syftar till att stärka styrningen, uppföljningen och utvärderingen av det
internationella arbetet, helt i linje med PwC rapport.
I revisionsrapporten framgår att tidsaspekten för den nyligen antagna strategin är
kort. Tanken med att ha en strategi som löper till 2020 är dels för att det ska komma
en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för Gotland 2019 som kommer indikera nya
utmaningar och mål för Gotland. Vidare så löper EU:s nuvarande programperiod till
2020 och likaså Europa 2020-strategin. Sammantaget blev det därför logiskt att skriva
en strategi till 2020.
PwC lyfter fram det faktum att det inte finns några handlingsplaner kopplade till
strategin som problematiskt. Tanken är att det internationella arbetet inte ska ha
några särskilda handlingsplaner utan vara en integrerad del i det ordinarie arbetet.
Internationellt arbete är ett horisontellt verktyg som genomsyrar hela Region
Gotlands verksamhet. Därför lyfter varje nämnd sina specifika utmaningar och mål
där det är viktigt att arbeta transnationellt i förvaltningarnas verksamhetsplaner
istället för i specifika handlingsplaner för internationellt arbete.
Under sin granskning har PwC inte kunnat få tillgång till en komplett lista med
Region Gotlands samtliga internationella åtaganden och samarbeten inkluderat
projekt, projektägare, budget, egenfinansiering samt datum för projektstart respektive
projektslut. Att regionstyrelsen ska ha kännedom om samtliga projekt och
internationella aktiviteter som genomförs inom Region Gotland är orimligt särskilt då
nämnderna har eget ansvar för verksamhet och ekonomi. Genom att
återrapportering kring internationella aktiviteter kommer finnas med i instruktionerna
för årsrapporten för 2017 kommer det finnas bättre underlag framöver men detta
kommer fortfarande inte vara heltäckande.
Bedömning

Det är bra att området internationell samverkan har granskats av PwC. De brister de
identifierar är områden där Region Gotland arbetar på att förbättra sitt arbete.
Tydligare struktur kring uppföljning och återrapportering är under uppbyggnad, i
linje med den nyligen antagna internationella strategin. För att få den tydlighet som
revisionsrapporten eftersträvar krävs resurser från samtliga nämnder och
förvaltningar, vilket framgår av revisionsrapporten inte fullt ut finns. Att
regionstyrelsen skulle kunna ha full kontroll över det internationella arbetet inom
varje nämnds ansvarsområde enligt fastställda reglementen är dock orimligt.
Tydligare uppföljning och utvärdering kommer kunna genomföras genom
återrapportering i årsrapporteringen.
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionens valda revisorer
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Regionens revisorer

Revisionsskrivelse
Datum 2017-09-19

Regionstyrelsen

Regionstyrelsens styrning och uppföljning av den internationella verksamheten
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC
genomfört en granskning den internationella verksamheten i syfte att bedöma
regionstyrelsens styrning och uppföljning av densamma.
\Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att regionstyrelsens styrning och uppföljning av den internationella verksamheten inte är
ändamålsenlig eller tillräcklig. Bedömningen baserar sig på ett antal brister som
noterats i granskningen. Våra iakttagelser framgår av bilagd revisionsrapport.
Mot bakgrund av granskningsresultatet lämnas följande rekommendationer till
regionstyrelsen:
•

Säkerställa att förvaltningarna tar det internationella arbetet i beaktande
vid planering av verksamheten och fastställande av kommande verksamhetsplaner.

•

Att roller och ansvar tydliggörs avseende det internationella arbetet.
Särskilt kan här betonas vikten av en central funktion samt etablerade
forum för samarbeten mellan förvaltningar.

•

Säkerställa att formerna för uppföljning och utvärdering av enskilda
projekt samt formerna för återrapportering till regionstyrelsen fastställs
och implementeras i organisationen. Detta är centralt då det i dagsläget
saknas överblick av de internationella åtagandena och den egna strategin anger uppföljning och värdering av nytta som framgångsfaktorer
för att nå målen på området.

Postadress SE-621 81 Visby

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-postregiongotland@gotland.se

Webbplatswww.gotland.se

Regionens revisorer

Med anledning av granskningens resultat överlämnas rapporten till regionstyrelsen för yttrande. Revisionen förutsätter att relevanta åtgärder vidtas med
anledning av granskningens resultat och önskar svar på rapporten senast 31
december 2017.
Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@gotiand.se med kopia till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com

För Region Gotlands revisorer

Carin Backlund
Ordförande
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www.pwc.se

Revisionsrapport

Tobias Bjöörn,
Certifierad kommunal
revisor
Ebba Lind
September 2017
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i. Sammanfattning
Revisorerna har genomfört en granskning av den internationella verksamheten.
Revisionsfrågan har varit huruvida regionstyrelsens styrning och uppföljning av den
internationella verksamheten ändamålsenlig och tillräcklig,
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att regionstyrelsens styrning
och uppföljning av den internationella verksamheten inte är ändamålsenlig eller
tillräcklig.

Denna bedömning baseras i huvudsak på följande iakttagelser:
•

Delvis bristande långsiktighet i planering och strategi för det internationella
arbetet.

•

Strategin har ej brutits ned till handlingsplaner eller andra dokument där
förvaltningarnas åtaganden avseende det internationella arbetet framgår.

•

Roller och ansvar avseende organiseringen av det internationella arbetet
kvarstår att förtydliga.

•

Uppföljning och utvärdering av resultaten av genomförda internationella
projekt genomförs inte vid tidpunkten för granskningen. Formerna för den
framtida återrapporteringen kvarstår att formalisera.

•

Genomförd protokollsgranskning påvisar att regionstyrelsen inte har tagit
del av någon återrapportering avseende det internationella arbetet. En
överblick saknas generellt av regionens internationella åtaganden. Formerna
för den framtida återrapporteringen kvarstår att tydliggöra.

Vi är medvetna om att det pågår ett arbete med implementering av den internationella strategin i regionen. Mot bakgrund av genomförd granskning har vi dock
ett par rekommendationer till regionstyrelsen:
•

Säkerställa att förvaltningarna tar det internationella arbetet i beaktande vid
planering av verksamheten och fastställande av kommande
verksamhetsplaner.

•

Att roller och ansvar tydliggörs avseende det internationella arbetet. Särskilt
kan här betonas vikten av en central funktion samt etablerade forum för
samarbeten mellan förvaltningar.

•

Säkerställa att formerna för uppföljning och utvärdering av enskilda projekt
samt formerna för återrapportering till regionstyrelsen fastställs och
implementeras i organisationen. Detta är centralt då det i dagsläget saknas
överblick av de internationella åtagandena och den egna strategin anger
uppföljning och värdering av nytta som framgångsfaktorer för att nå målen
på området.
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2. Inledning
2.1. Bakgrund
I det regionala utvecklingsprogrammet 'Vision Gotland 2025" är ambitionen att
Gotland ska vara den naturliga mötesplatsen i Östersjöområdet. Regionen är
involverad i olika internationella samarbeten, vilket kräver insatser i form av tid,
energi och resurser. Detta ställer krav på styrning och kontroll av den
internationella verksamheten och att regionen säkrar att deras insatser leder till
önskvärt resultat.
Regionfullmäktige har antagit en internationell strategi. Revisorerna har utifrån sin
riskbedömning inför revisionsåret 2017 beslutat att inrikta en granskning av
ändamålsenligheten i regionstyrelsens styrning och uppföljning av den
internationella verksamheten.

2.2.

Revisionsfråga, kontrollfrågor och
revisionskriterier

Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfråga:
•

Är regionstyrelsens styrning och uppföljning av den internationella
verksamheten ändamålsenlig och tillräcklig?

För att besvara revisionsfrågan och därmed uppnå syftet med granskningen har vi
utgått från följande kontrollfrågor:
•
•
•
•
•

Finns långsiktig planering och strategi för regionens internationella
verksamhet?
Har strategin brutits ned till ändamålsenliga handlingsplaner med
vidhängande aktiviteter?
Finns det en tydlig och ändamålsenlig organisation för att arbeta med de
internationella frågorna?
Görs uppföljningar och utvärderingar av beslutade planer och resultaten?
Återkopplas utvecklingen och resultaten från de internationella
verksamheterna till regionstyrelsen?

Revisionskriterier utgörs av lagar, föreskrifter, regelverk, fullmäktigebeslut etc. och
utgör underlag till de bedömningsgrunder som uttrycks i kontrollmålen.

2.3. Revisionsmetod och avgränsning
Granskningen har genomförts genom genomgång av relevanta styrande dokument,
protokoll, uppföljningar och från regionen, och förekomst av dokumenterade
rutiner.
Följande tjänstemän har intervjuats:
EU samordnare, RSF
Regional utvecklingsdirektör
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Representanter i det internationella nätverket från samhällsbyggnadsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen.
En kartläggning av Region Gotlands internationella åtaganden (antal projekt,
budget etc) har gjorts.
Granskningen har varit övergripande och har avgränsats till regionstyrelsen.
Revisionsrapporten har varit föremål för sakgranskning hos berörda tjänstemän.
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3*

Granskningsresultat

3.1.

Långsiktighet och strategi

Kontrollfråga: Finns långsiktig planering och strategiför regionens
internationella verksamhet?
Regionfullmäktige antog 2017-03-27 Internationell strategiför Region Gotland
2017-2020. Denna internationella strategi ersatte den tidigare, av ledningskontoret
upprättade, internationella strategi som fanns sedan 2009 (reviderades marginellt
2014). Av den internationella strategin framgår att regionens internationella arbete
ska syfta till att bidra till att uppnå de strategiska mål som finns i det regionala
utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025. De övergripande målen för regionens
internationella strategi är att främja internationellt utbyte för en långsiktig hållbar
samhällsutveckling och tillväxt på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands
verksamheter.
I den internationella strategin anges ett antal prioriterade organisationer och
samarbetsparter, däribland Conference of Peripheral Maritime Regions, Union of
Baltic Cities, Organization of World Heritage Cities, Hansan och ICLD.
Den nya internationella strategin medför ett förändrat arbetssätt i Regionen. Internationalisering ska vara ett integrerat moment i regionens samtliga verksamheter.
Detta medför att regionens nämnder och förvaltningar har ett ansvar för internationellt arbete inom sina områden. Detta förväntas medföra att det blir en
tydligare koppling mellan de internationella samarbetena och regionens verksamheter, att sakfrågorna kommer styra vilka internationella samarbeten som ingås,
samt att förvaltningarna tar omvärlden i beaktande vid verksamhetsutvecklingen.
Verksamheternas utveckling ska vara det centrala och motivera de internationella
kontakterna. I den internationella strategin står bl a att läsa att "sakfrågan i
förstahand styr arbetet och inte geografin"; internationella projekt ska ligga i linje
med befintliga strategier och skapa mervärde till redan planerade insatser.
Den internationella strategin har arbetats fram under ett par år och under intervjuerna har framkommit att regionen har eftersträvat stor involvering och omfattande remisshantering i syfte att inkludera och förankra planen och dess
innehåll.

3.1.1.

Vår bedömning

Den tidigare internationella strategin från 2014 är uppdaterad och en ny strategi
har antagits av regionen under 2017. På övergripande nivå är inriktningen därmed
tydliggjord. Strategin bygger på att det internationella arbetet blir en integrerad del
i förvaltningarnas verksamhet. Den nya strategin avser perioden 2017-2020. Detta
bedömer vi vara en relativt kort period för den långsiktiga planeringen och strategin
eftersom detta ska syfta till att mobilisera resurser till ett framtida operationellt
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mål. Kontrollmålet bedöms därför vara delvis uppfyllt. (Se vidare bedömningen
under handlingsplaner och konkretisering av strategin).

3.2.

Handlingsplaner

Kontrollfråga: Har strategin brutits ned till ändamålsenliga handlingsplaner
med vidhängande aktiviteter?
Som beskrivits i ovanstående ska det internationella arbetet, i och med antagandet
av den nya internationella strategin, vara en integrerad del i förvaltningarnas
arbete. Som en följd av detta ska även det internationella arbetet återspeglas i
förvaltningarnas verksamhetsplaner. Särskilda handlingsplaner för det internationella arbetet bedöms därför av regionen vara överflödigt. Regionfullmäktige
har som komplement till den internationella strategin efterfrågat en kompetensplan. Av kompetensplanen ska det framgå ett antal aktiviteter och lärande insatser
som syftar till att stärka regionens internationella arbete. Kompetensplanen har
varit uppe i RS under 2017 som en informationspunkt. Vi har tagit del av ett utkast
per juni 2017. Kompetensplanen var dock inte antagen före sommaren, och utifrån
intervjuerna har vi fått bilden att den inte hinner tas omhand och i förlängningen
påverka nämndernas verksamhetsplaner för 2018 fullt ut.
Vi har inhämtat samtliga förvaltningars verksamhetsplaner för 2O171 för att
kontrollera om det internationella arbetet har integrerats i dessa. Vi kan inte se att
det i någon av de erhållna verksamhetsplanerna finns moment som avser det internationella arbetet. Den nya strategin togs i mars 2017 vilket gör att det är naturligt
att den inte hunnit påverka planerna för 2017 som ju togs fram tidigare. Men
tidigare strategi och förarbetet med nya strategin har alltså inte givit något tydligt
avtryck i planerna hittills. Nämnvärt är att det i regionstyrelseförvaltningens
verksamhetsplan finns prioriterade områden som avser regional utveckling, vilket
är ett av områdena som det internationella arbetet syftar till att främja. Någon
tydlig förankring gentemot just det internationella arbetet saknas dock även i denna
verksamhetsplan. I samhällsbyggandsförvaltningens verksamhetsplan omnämns
regionens internationella strategi. Dock omnämns inga faktiska insatser och arbetsmoment. Vid genomförda intervjuer med berörda tjänstemän framkommer att förvaltningarnas internationella arbete ska framgå i varierande omfattning av respektive förvaltnings verksamhetsplan från 2018.

3.2.1.

Vår bedömning

Den nu gällande internationella strategin antogs i mars 2017. Planering, strategi och
inriktning är därmed tydliggjord på en övergripande politisk nivå. Det integrerade
arbetssättet som bygger på att förvaltningarna förankrar det internationella arbetet
i den ordinarie verksamheten har inte hunnit implementeras i verksamhetsplanerna. En kompetensplan som ska fungera som komplement till den internationella strategin är under framtagande. Fullt genomslag förväntas inte förrän i
1

KFF: ej antagit någon verksamhetsplan
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2O19 års verksamhetsplaner. Vår bedömning är att det ännu är oklart hur
nämnderna kommer ta sig an frågorna, och att tidsaspekten här är problematisk då
strategin gäller 2017-2020. Sammantaget kan konstateras att det vid tidpunkten för
granskningen inte finns tillfredsställande handlingsplaner eller andra dokument där
det framgår hur förvaltningarnas åtaganden gällande det internationella arbetet ser
ut. Kontrollmålet bedöms därför vara ej uppfyllt.

3.3.

Organisation

Kontrollfråga: Finns det en tydlig och ändamålsenlig organisation för att
arbeta med de internationella frågorna?
I regionen finns en centralt placerad EU-samordnare. Vidare finns ett internationellt nätverk där det finns representanter från regionens samtliga förvaltningar. EU samordnaren är sammankallande för de möten som hålls i det internationella nätverket. Av intervjuerna framkommer att det återstår en del arbete
med att klargöra roller och ansvar avseende det internationella arbetet. Till exempel
upplevs det medföra otydligheter att den som sammankallar det internationella
nätverket är EU-samordnaren eftersom det finns internationella projekt som ligger
utanför EU:s gränser. Utöver detta har det även lyfts ett behov av en central resurs
både avseende administration (som för vissa projekt kan vara ganska betungande)
och avseende råd/stöd kring vilka internationella projekt som ska prioriteras
utifrån Regionens intressen.
Ytterligare en aspekt som framkommit i intervjuerna är att nämnderna kan ha olika
förutsättningar att prioritera internationellt arbete. I intervjuerna har det förts
resonemang om att nämnder vars verksamheter avser myndighetsutövning kan
finna det svårare att prioritera internationella projekt än en nämnd vars förvaltning
inte ska bedriva myndighetsutövning, detta då myndighetsutövningen måste
prioriteras i första hand.
En annan central aspekt som lyfts vid intervjuerna är att internationella projekt
många gånger kan omfatta flera förvaltningar inom regionen. Med anledning av
detta har det därför poängterats att de internationella frågorna inte får hanteras i
stuprör och fastna inom respektive förvaltning och nämnd. Strukturerna för ett
forum och arbetssätt avseende förvaltnings-/nämndöverskridande internationella
samarbeten är i dagsläget inte på plats. Värt att notera är således att det
internationella nätverket vid granskningstidpunkten inte hade denna funktion.
Vi har efterfrågat en komplett lista med regionens olika internationella åtaganden
och samarbeten med uppgift om bland annat projekt, projektägare, budget,
egenfinansiering, samt datum för projektstart respektive projektslut. Detta har
regionen dock inte fullt ut kunnat tillhandahålla. Nedan i tabellen redogörs för de
internationella åtaganden som vi fått uppgift om att regionen deltar i, vilket är de
projekt som regionstyrelsen fattat beslut om medfinansiering kring.
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Internationella
projekt

Resursåtgång

Region Gotlands Central
Baltic projekt: Living with
cultural heritage
Central Baltic projekt:
Family ports

Medfinansieringsprojekt. Ej erhållit uppgift om hur
stor del som Regionen bidrar med. Totalbudget 6
mnkr.
Medfinansieringsprojekt. Ej erhållit uppgift om hur
stor del som Regionen bidrar med. Totalbudget 10
mnkr.
Medfinansieringsprojekt (1:1 medel) med 800 tkr.
Treårigt projekt.

Science Park Gotlands
Central Baltic projekt:
Game Camp
Film på Gotlands Central
Baltic projekt: RIBS
Inspiration Gotlands
Central Baltic projekt:
Hansan
Almis ERUF projekt:
Växtkraft Gotland
Region Gotland ESF
projekt: IpA (integration
på arbetsplatsen).
Region Gotland ESF
projekt: Lärsam unga
Horisont
ICLD2 projekt.

3.3.1.

Medfinansieringsprojekt (1:1 medel) med 325 tkr.
Totalbudget 14 mkr. Treårigt projekt.
Medfinansiering med 1,8 mnkr. Totalbudget 20 mnkr.
Treårigt projekt.
Medfinansiering (1:1 medel) med 1,7 mnkr.
Totalbudget 3,4 mnkr.
Regionen bidrar med arbetstid. Totalbudget 9 mnkr.
Treårigt projekt.
Medfinansiering med 25 %. Totalbudget 10 mnkr.
Treårigt projekt.
Samarbete med Uppsala universitet.
Region Gotland har sedan flera år tillbaka drivit i
projekt i Tanzania och Ukraina via ICLD och har
representation i organisationens styrelse. Projekten är
finansierade till 100 % via medel från ICLD.

Vår bedömning

Genomförda intervjuer och kartläggningen av Region Gotlands internationella
åtaganden påvisar att det finns ett behov av att förtydliga ansvar och roller i
organisationen kring det internationella arbetet. Vi bedömer att det till stora delar
finns en organisation för det internationella arbetet men att vissa roller måste
förtydligas. Det var vid tidpunkten för vår granskning inte tydligt hur nätverket ska
se ut och fungera. Vi har även uppfattat att det varierar hur deltagandet i det
befintliga nätverket prioriteras. Värt att nämna är den upplevda avsaknaden av en
central rådgivande/stödjande funktion samt etablerade forum för samarbeten.
Vidare finner vi det problematiskt att det inte finns en struktur för att övergripande
fånga samtliga internationella åtaganden och att en sådan bild heller inte har
kunnat erhållas fullt ut under granskningen. Regionstyrelsen kan svårligen ha
2

Huvudman för ICLD är SKL. ICLD:s verksamhet finansieras av Sida. Region Gotland har
representanter i ICLD:s styrelse.
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detaljkoll kring varje saraarbete eller nätverk ute i organisationen men vi gör
bedömningen att det i högre grad bör finnas en struktur och systematik på
övergripande nivå för att fånga satsningarna som sker ute i nämnderna och
förvaltningarna. Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.

3.4.

Uppföljning

och utvärdering

Kontroll/råga: Görs uppföljningar och utvärderingar av beslutade planer och
resultaten?
Internationella projekt har historiskt inte följts upp och utvärderats i regionen.
Ambitionen är dock att detta ska ske framöver. Denna ambition har återspeglats
både av intervjuer och av den nya antagna internationella strategin. I den internationella strategin fastslås att resultat och erfarenheter från projekt, resor och
konferenser ska dokumenteras, spridas och delas med kollegor på hemmaplan.
Vidare framgår av strategin att uppföljning och utvärdering av internationella
projekt ska göras i respektive nämnds verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen ska samtliga pågående internationella projekt framgå och dess
verksamhetsrelaterade effekter och resultat ska analyseras.
Det nämns även i den internationella strategin att tydlig styrning och uppföljning är
en framgångsfaktor; medverkan ska utvärderas, följas upp och redovisas.
Av intervjuerna har även framkommit att det vid tidpunkten för granskningen inte
fanns något formaliserat sätt för denna rapportering och analys. Några
utvärderingar eller sammanställningar av värdet av de internationella kontakterna
har hittills inte gjorts. Vidare framkom att det många gånger upplevs som en
resursfråga att utvärdera projekten där utvärderingen bortprioriteras. Under
intervjuerna har dock nämnts att det sker återkoppling och dialog med regionstyrelsen och centrala tjänstemän kring det internationella arbetet men att detta
inte är formaliserat.

3.4.1.

Vår bedömning

I den internationella strategin har det fastslagits att utvärdering ska göras och
redovisas i nämndernas verksamhetsberättelse. Genomförd granskning påvisar
dock att det inte finns formaliserade arbetssätt för denna uppföljning och
utvärdering. Vidare har det framhållits att verksamheterna finner det svårt att
allokera nödvändiga resurser. Vi ser positivt på att regionens ambition är att
utvärdering ska göras av projekten men kan konstatera att arbetssätten inte är
formaliserade och inte implementerad vid tidpunkten för granskningen. Vi ser det
som centralt att regionen utvecklar former för att kunna följa upp och utvärdera de
internationella verksamheterna, särskilt då detta i den egna internationella
strategin anges som en framgångsfaktor som krävs för att regionen ska kunna nå
sina mål på området. Kontrollmålet bedöms vara ej uppfyllt.
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3.5.

Återrapportering till regionstyrelsen

Kontrollfråga: Återkopplas utvecklingen och resultaten från de
internationella verksamheterna till regionstyrelsen?
Det internationella arbetet ska genomsyra verksamheten i Region Gotland med
följden att olika verksamhetsgrenars sakfrågor medför olika sorters samarbeten och
projekt. Detta får också till följd att det inte finns någon tydlig avgränsning
avseende vilka sorters insatser som är att betrakta som projekt inom ramen för det
internationella arbetet. Med detta i åtanke har vi granskat regionstyrelsens och
regionstyrelsens arbetsutskotts samtliga protokoll för perioden januari 2016 till juni
2017. Vi har i protokollsgranskningen haft en relativt vid definition på vad som är
att betrakta som internationella projekt vilket medfört att ärenden med anknytning
till bland annat EU, Östersjön eller tillväxt har betraktats som internationella. Efter
genomförd protokollsgranskning kan vi konstatera att regionstyrelsen frekvent är
involverad vid resurstilldelning. Däremot har vi ej identifierat några ärenden under
denna tidsperiod som avsåg uppföljning och utvärdering av internationella projekt.
I och med den nya internationella strategin ska nämndernas internationella projekt
följas upp och utvärderas i verksamhetsberättelserna. Regionstyrelsen kommer
genom dessa få återkoppling avseende det internationella arbetet. Arbetssättet och
strukturen för rapporteringen är dock, som nämnts tidigare, inte formaliserad eller
tydliggjord.

3.5.1.

Vår bedömning

Vid tidpunkten för granskningen kunde vi inte identifiera att någon form av
återkoppling avseende resultaten från de internationella verksamheterna hade
gjorts till regionstyrelsen, utöver uppgift om muntlig dialog och återkoppling. I den
nya antagna internationella strategin finns moment som kommer medföra att
regionstyrelsen får ta del av återrapportering, dock är arbetssättet och strukturen
för återrapporteringen inte formaliserad. Mot bakgrund av detta bedömer vi att
kontrollmålet är ej uppfyllt.
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Bedömning och
rekommendationer
4.1.

Avstämning mot kontrollfrågor

Granskningen har gjorts utifrån fem kontrollfrågor. Bedömningen av respektive
kontrollfråga görs enligt kriterierna: Uppfyllt/Delvis uppfyllt/Ej uppfyllt.
Kontrollfråga

Bedömning

Finns långsiktig planering och strategi Delvis uppfyllt.
för regionens internationella verkDen tidigare internationella strategin
samhet?
från 2014 är uppdaterad och en ny
strategi har antagits av regionen under
2017. På övergripande nivå är
inriktningen därmed tydliggjord.
Strategin bygger på att det
internationella arbetet blir en integrerad
del i förvaltningarnas verksamhet. Den
nya strategin avser perioden 2017-2020.
Detta bedömer vi vara en relativt kort
period för den långsiktiga planeringen
och strategin eftersom detta ska syfta till
att mobilisera resurser till ett framtida
operationellt mål. (Se vidare
bedömningen under handlingsplaner och
konkretisering av strategin).
Har strategin brutits ned till
ändamålsenliga handlingsplaner med
vidhängande aktiviteter?
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Ej uppfyllt.
Den nu gällande internationella strategin
antogs i mars 2017. Planering, strategi
och inriktning är därmed tydliggjord på
en övergripande politisk nivå. Det
integrerade arbetssättet som bygger på
att förvaltningarna förankrar det
internationella arbetet i den ordinarie
verksamheten har inte hunnit
implementeras i verksamhetsplanerna.
En kompetensplan som ska fungera som
komplement till den internationella
strategin är under framtagande. Fullt
genomslag förväntas inte förrän i 2019
års verksamhetsplaner. Vår bedömning
är att det ännu är oklart hur nämnderna
kommer ta sig an frågorna, och att
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tidsaspekten här är problematisk då
strategin gäller 2017-2020. Sammantaget
kan konstateras att det vid tidpunkten för
granskningen inte finns tillfredsställande
handlingsplaner eller andra dokument
där det framgår hur förvaltningarnas
åtaganden gällande det internationella
arbetet ser ut.
Finns det en tydlig och ändamålsenlig
organisation för att arbeta med de
internationella frågorna?

Delvis uppfyllt.
Genomförda intervjuer och
kartläggningen av Region Gotlands
internationella åtaganden påvisar att det
finns ett behov av att förtydliga ansvar
och roller i organisationen kring det
internationella arbetet. Vi bedömer att
det till stora delar finns en organisation
för det internationella arbetet men att
vissa roller måste förtydligas. Det var vid
tidpunkten för vår granskning inte tydligt
hur nätverket ska se ut och fungera. Vi
har även uppfattat att det varierar hur
deltagandet i det befintliga nätverket
prioriteras. Värt att nämna är den
upplevda avsaknaden av en central
rådgivande/stödjande funktion samt
etablerade forum för samarbeten.
Vidare finner vi det problematiskt att det
inte finns en struktur för att
övergripande fånga samtliga
internationella åtaganden och att en
sådan bild heller inte har kunnat erhållas
fullt ut under granskningen.
Regionstyrelsen kan svårligen ha
detaljkoll kring varje samarbete eller
nätverk ute i organisationen men vi gör
bedömningen att det i högre grad bör
finnas en struktur och systematik på
övergripande nivå för att fånga
satsningarna som sker ute i nämnderna
och förvaltningarna.

Görs uppföljningar och utvärderingar
av beslutade planer och resultaten?

Ej uppfyllt
I den internationella strategin har det
fastslagits att utvärdering ska göras och
redovisas i nämndernas
verksamhetsberättelse. Genomförd
granskning påvisar dock att det inte finns
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formaliserade arbetssätt för denna
uppföljning och utvärdering. Vidare har
det framhållits att verksamheterna finner
det svårt att allokera nödvändiga
resurser. Vi ser positivt på att regionens
ambition är att utvärdering ska göras av
projekten men kan konstatera att
arbetssätten inte är formaliserade och
inte implementerad vid tidpunkten för
granskningen. Vi ser det som centralt att
regionen utvecklar former för att kunna
följa upp och utvärdera de
internationella verksamheterna, särskilt
då detta i den egna internationella
strategin anges som en framgångsfaktor
som krävs för att regionen ska kunna nå
sina mål på området.
Återkopplas utvecklingen och
resultaten från de internationella
verksamheterna till regionstyrelsen?

4.2.

Ej uppfyllt
Vid tidpunkten för granskningen kunde
vi inte identifiera att någon form av
återkoppling avseende resultaten från de
internationella verksamheterna hade
gjorts till regionstyrelsen, utöver uppgift
om muntlig dialog och återkoppling. I
den nya antagna internationella strategin
finns moment som kommer medföra att
regionstyrelsen får ta del av
återrapportering, dock är arbetssättet
och strukturen för återrapporteringen
inte formaliserad.

Svar på revisionsfrågan samt
rekommendationer

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att regionstyrelsens styrning och
uppföljning av den internationella verksamheten inte är ändamålsenlig eller
tillräcklig. Denna bedömning baseras i huvudsak på följande iakttagelser:
•

Delvis bristande långsiktighet i planering och strategi för det internationella
arbetet.

•

Strategin har ej brutits ned till handlingsplaner eller andra dokument där
förvaltningarnas åtaganden avseende det internationella arbetet framgår.

•

Roller och ansvar avseende organiseringen av det internationella arbetet
kvarstår att förtydliga.
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•

Uppföljning och utvärdering av resultaten av genomförda internationella
projekt genomförs inte vid tidpunkten för granskningen. Formerna för den
framtida återrapporteringen kvarstår att tydliggöra.

•

Genomförd protokollsgranskning påvisar att regionstyrelsen inte har tagit
del av någon återrapportering avseende det internationella arbetet. En
överblick saknas generellt av regionens internationella åtaganden. Formerna
för den framtida återrapporteringen kvarstår att tydliggöra.

Vi är medvetna om att det pågår ett arbete med implementering av den
internationella strategin i regionen. Mot bakgrund av genomförd granskning har vi
dock ett par rekommendationer till regionstyrelsen:
•

Säkerställa att förvaltningarna tar det internationella arbetet i beaktande vid
planering av verksamheten och fastställande av kommande
verksamhetsplaner.

•

Att roller och ansvar tydliggörs avseende det internationella arbetet. Särskilt
kan här betonas vikten av en central funktion samt etablerade forum för
samarbeten mellan förvaltningar.

•

Säkerställa att formerna för uppföljning och utvärdering av enskilda projekt
samt formerna för återrapportering till regionstyrelsen fastställs och
implementeras i organisationen. Detta är centralt då det i dagsläget saknas
överblick av de internationella åtagandena och den egna strategin anger
uppföljning och värdering av nytta som framgångsfaktorer för att nå målen
på området.
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/782
15 november 2017

Lena Johansson

Regionstyrelsen

Remiss. Nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att överlämna synpunkter till näringsdepartementet
enligt bifogat förslag till remissyttrande.

Sammanfattning

Trafikverket har remitterat ett förslag till nationell plan för transportsystemet för
perioden 2018-2029. Utgångspunkten för planförslaget är att det ska bidra till ett
modernt, effektivt och hållbart transportsystem och till att de transportpolitiska
målen nås. Planen omfattar åtgärder för att underhålla och utveckla den statliga
infrastrukturen inom väg, järnväg, sjöfart och luftfart. Även medel för länsplanerna
ingår, liksom statlig medfinansiering till kommunala investeringar bl.a. för förbättrad
trafiksäkerhet. Den ekonomiska ramen uppgår till 622,5 miljarder kronor, och
fördelas på:
- 333,5 miljarder kronor för utveckling av transportsystemet, varav 36,6 miljarder till
länsplanerna,
- 125 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar och
- 164 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar,
inklusive bärighet och tjälsäkring, samt till statlig medfinansiering till enskilda
vägar.
Utöver att finnas med inom ramen för generella åtgärder, som drift och underhåll,
har Gotland ett begränsat utrymme i den nationella planen.
Ärendebeskrivning

Regeringen gav i mars 2017 Trafikverket i uppdrag att upprätta förslag till en
nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för
perioden 2018-2029. Den nationella planen beslutas av regeringen under våren 2018.
Trafikverket har remitterat ett förslag till nationell plan för transportsystemet för
perioden 2018-2029. Planen omfattar framför allt medel för drift och underhåll av
det statliga vägnätet och järnvägarna, för utveckling av järnvägarna och de större
statliga vägarna. Den ekonomiska ramen uppgår till 622,5 miljarder kronor, och
fördelas på:
1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/782

- 333,5 miljarder kronor för utveckling av transportsystemet, varav 36,6 miljarder till
länsplanerna,
- 125 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar och
- 164 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar,
inklusive bärighet och tjälsäkring, samt till statlig medfinansiering till enskilda
vägar.
Utgångspunkten för planförslaget är de transportpolitiska målen, riksdagens beslut
om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för
stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling samt regeringens direktiv. I direktivet
pekas sex samhällsutmaningar ut och dessa har utgjort viktiga inriktningar i arbetet
med planförslaget. Utmaningarna är: omställning till ett av världens första fossilfria
välfärdsländer, investeringar för ökat bostadsbyggande, förbättra förutsättningarna
för näringslivet, förstärka sysselsättningen i hela landet, ta höjd för och utnyttja
digitaliseringens effekter och ett inkluderande samhälle.
Syftet med planförslaget är att det ska bidra till att de transportpolitiska målen nås
och till att bidra till lösningar på de utmaningar som riksdagen och regeringen pekat
ut. Planförslaget ska bidra till ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem, mer
konkret innebär det framför allt att:
- återställa och utveckla järnvägens funktionalitet,
- främja säkra och funktionella vägar och höja säkerheten för oskyddade trafikanter,
- främja överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart,
- bidra till fungerande och hållbara miljöer i städerna och erbjuda en grundläggande
standard på landsbygderna,
- minska transportsektorns miljöpåverkan utifrån den nationella planens roll och
- skapa förutsättningar för att utveckla morgondagens transportsystem.
Inom järnvägssektorn prioriteras underhåll och investeringar som ska öka
kapaciteten för persontrafik på regional- och fjärrtåg och för att öka
godstransporterna. En höghastighetsjärnväg dimensioneras för 250 km i timmen.
Inriktningen med planförslaget för väg är att bibehålla funktionaliteten på stora delar
av vägnätet, där det högtrafikerade delarna av vägnätet prioriteras. För att klara att
bibehålla funktionaliteten på de högtrafikerade delarna av vägnätet behöver
nödvändiga reinvesteringar på äldre motorvägar genomföras. Det gör, enligt
förslaget, att underhållet på de mest kapillära delarna av vägnätet kommer att behöva
prioriteras ned vilket bedöms medföra en försämrad tillståndsutveckling under
planperioden. Trafikverket prioriterar även en satsning på bärighetshöjande åtgärder
som kommer att bidra till en förbättrad kapacitet på de vägar där näringslivet har
störst behov av att transportera tungt gods.
I planförslaget ingår investeringsåtgärder för cykling längs det nationella vägnätet.
Bl.a. ingår cykelvägar som förbättrar möjligheterna till arbetspendling i större
tätortsregioner.
För att stimulera till överflyttning av gods till sjöfart ingår åtgärder i farleder och
slussar.
Den nationella planen innehåller även statlig medfinansiering till kommunala
investeringar bl.a. för förbättrad trafiksäkerhet.
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Den nationella infrastrukturplanen innehåller framför allt investeringar i
järnvägssystemet och de större vägarna. Gotland saknar de större vägarna och
järnvägar. Investeringar finansieras därför inte via den nationella planen. Utöver att
finnas med inom ramen för generella åtgärder, som drift och underhåll, ingår inga
åtgärder på Gotland.
I förslaget till nationell plan presenteras åtgärder i de sex svenska
trafikverksregionerna. Stockholmsområdet och Gotland hör till samma region. För
Gotlands del beskrivs betydelsen av väl fungerande flyg- och färjetrafik.
Inom länsplanerna kan investeringar göras i de regionala vägarna. För Gotlands del
är möjligheterna till att genomföra större åtgärder små, då den preliminära ramen i
kommande period 2018-2029 är låg, ca. 18,5 milj. kronor/år, och också har varit det i
tidigare planeringsomgångar.
Några större väginvesteringar i planförslaget med koppling till Gotlands
fastlandsanknytningar är Förbifart Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn och flera
etapper på E22 i Blekinge, Skåne och Kalmar.
Generellt bedöms planen, enligt förslaget, bidra till ökad tillgänglighet för
befolkningen i stort. Samtidigt görs bedömningen att de prioriteringar som görs kan
upprätthålla eller förstärka skillnader mellan befolkningsstarka regioner med tillväxt
och områden i landsbygder med minskande befolkningsunderlag.

Bedömning

Sammanfattande synpunkter
Synpunkterna utvecklas i det bifogade förslaget till remissvar.
•
•
•
•

Gotlands unika läge.
Gotlands behov kan inte åtgärdas inom infrastrukturplaneringssystemet.
Även på Gotland måste infrastrukturinvesteringar kunna göras för
tillgänglighet, tillväxt och utveckling.
Exempel på några viktiga infrastrukturinvesteringar på Gotland: det statliga
vägnätet, reservhamn och fast förbindelse till Fårö.

Beslutsunderlag

Remiss från Trafikverket 2017-08-31. Förslag till nationell plan för transportsystemet
2018-2029.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Remiss. Förslag till nationell plan för transportsystemet
2018-2029
Diarienummer N2017/05430/TIF
Trafikverket har gett Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter på förslaget
till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.
Synpunkter

Förslaget till nationell plan syftar till att bidra till att de transportpolitiska målen
nås och till att bidra till lösningar på de utmaningar som riksdagen och
regeringen pekat ut. Mer konkret ska det innebära satsningar för järnvägens
och vägarnas funktionalitet, mer gods på järnväg och inom sjöfart, hållbara
miljöer i städerna, en grundläggande standard på landsbygden, minskad
miljöpåverkan och satsningar för att utveckla morgondagens transportsystem.
Mot den bakgrunden utgår Region Gotlands synpunkter från de möjligheter
som finns inom planförslaget för att stärka transportinfrastrukturen och
kommunikationerna till fördel för den regionala tillväxten och utvecklingen på
Gotland.
Gotlands geografiska läge gör kommunikationerna med omvärlden till en
nyckelfråga och förbindelserna till och från Gotland är grundläggande för
utvecklingen. Gotlands läge gör ön helt beroende av färje- och flygtrafik.
Då Gotland saknar järnväg och större vägar ingår sällan konkreta åtgärder på
Gotland i den nationella infrastrukturplaneringen, det gäller även detta
planförslag. Många av de åtgärder som finns inom förslaget till nationell plan
gynnar hela landet, och givetvis också Gotland, särskilt i de områden där
Gotland har sina fastlandsanknytningar.
Men även på Gotland måste, som i alla andra regioner, en god tillgänglighet
finnas och kunna utvecklas genom effektiva och hållbara transportsystem.
Möjligheterna till säkra och snabba resor och transporter, är en förutsättning
för människor och företagande.
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Samtidigt med den nationella planeringen pågår framtagandet av länsplaner för
transportinfrastrukturen. Gotlands länsplan har en mycket begränsad
ekonomisk ram och har så haft i en följd av planeringsomgångar.
Förutsättningar finns endast att genomföra mindre förbättringar. Under en
längre tid har inte behov och brister kunnat åtgärdas, samtidigt har också nya
behov tillkommit. Den utveckling som sker på Gotland, inom näringslivet,
som inom besöksnäringen och den areella sektorn, och i övrigt i samhället,
som ett ökat bostadsbyggande, måste även här kunna kopplas samman med
infrastrukturinvesteringar.
Naturligtvis finns på Gotland som på många andra platser, behov av åtgärder.
För Gotlands del fångas det inte upp. Viktiga infrastrukturinvesteringar är här
inte möjliga att genomföra inom ramen för infrastrukturplaneringssystemet,
varken inom den nationella planen eller inom länsplanen. Ett kompletterande
förfaringssätt behövs för att också åtgärder på Gotland ska kunna genomföras.
Trafikverket identifierade i sitt tidigare inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplaneringen 2018-2029 ett antal utmaningar. En av dessa
var att urbaniseringens olika förutsättningar för storstad, mellanstora städer
och landsbygd måste beaktas. Nu, i planförslaget, bedöms den generellt bidra
till ökad tillgänglighet för befolkningen i stort. Samtidigt finns bedömningen att
de prioriteringar som görs kan upprätthålla eller förstärka skillnader mellan
befolkningsstarka regioner med tillväxt och områden i landsbygder med
minskande befolkningsunderlag. Den risken innebär, enligt vår uppfattning, att
det är nödvändigt att kunna genomföra åtgärder som i högre grad kan stärka
utvecklingspotentialen i områden utanför de stora regionerna. I många fall är
här vägarna det enda alternativet för resor och transporter. Vägarnas standard
är viktig för utvecklingen.
Gotland är en vägberoende region, med ett tätt och spritt vägnät som knyter
samman Gotland och som motsvarar boendestrukturen, med en hög andel
boende på landsbygd, och lokaliseringen av verksamheter. För att fortsatt
kunna utveckla näringslivet och kunna öka boendet över hela Gotland är en
snabb och säker framkomlighet på de gotländska vägarna mycket viktig. För att
förbättra tillgängligheten på Gotland är investeringar i och kring vägnätet
nödvändiga så att standarden kan förbättras. Även på Gotland finns, som i
andra regioner, givetvis behovet av att utveckla transportsystemet så att det blir
lättare att t.ex. pendla till arbetsplatser. Det gäller resor med bil, kollektivtrafik
och gång- och cykeltrafik och förutsättningarna att växla mellan dessa
trafikslag. Sett i ett perspektiv där även tidsmässigt långa färjeresor görs, är en
förkortad restid på väg mycket angelägen både för näringsliv, boende och för
besökare.
Utöver standardförbättringar på det gotländska vägnätet finns behov av flera
mer omfattande infrastrukturåtgärder på Gotland. Ett exempel är att förbättra
tillgängligheten till Fårö. En fast förbindelse till Fårö ser Region Gotland som
en central framgångsfaktor för utvecklingen på Fårö. Ambitionen är dels att
förbättra förutsättningarna för fastboende på Fårö, dels att stärka det lokala
näringslivet och arbetsmarknaden både på Fårö och i Fårösund.

Regionstyrelsen
Region Gotland
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Ett annat exempel är en reservhamn för färjetrafiken. Tidigare har en
reservhamn funnits med som en del i färjetrafiksystemet. I Slite finns möjlighet
att utveckla en av kajerna så att hamnen kan fungera som reservhamn för
linjetrafiken. Enligt regionens mening måste staten ansvara för att denna
funktion åter kommer till stånd. Utan en reservhamn för linjetrafiken är
Gotland sårbart om något skulle inträffa som gör att Visby hamn inte kan
trafikeras.
Detta är några exempel på viktiga infrastrukturåtgärder för tillväxt och
utveckling på Gotland vars finansiering måste lösas.

Meit Fohlin
Regionstyrelsens ordförande

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Enligt sändlista
Remissinstanser

Remiss

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Trafikverket sänder härmed förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden
2018-2029 på remiss. Planförslaget har tagits fram i enlighet med regeringens direktiv till
Trafikverket den 23 mars 2017.
Planförslaget, liksom olika fördjupningar i form av underlagsrapporter och promemorior
publiceras på www.trafikverket.se/nationellplan. Där redovisas även länkar till andra
regeringsuppdrag som relaterar till planförslaget.
Planförslaget
Trafikverket har arbetat trafikslagsövergripande och åtgärder inom ramen för nationell plan har
prioriterats för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till de transportpolitiska målen.
Fyrstegsprincipen, som innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis, har
tillämpats för att säkerställa god resurshushållning och för att åtgärderna ska bidra till en hållbar
samhällsutveckling.
Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska målen, riksdagens beslut
om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt
konkurrenskraft och hållbar utveckling samt regeringens direktiv. I direktivet pekas sex
samhällsutmaningar ut och dessa har utgjort viktiga inriktningar i arbetet med planförslaget.
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Åtgärderna i planförslaget bygger på den av regeringen beslutade nationella planen för
transportsystemet 2014-2025, de fördjupande underlagsrapporterna och promemoriorna samt de
åtgärder som pekats ut i infrastrukturpropositionen och i regeringens direktiv om att upprätta
förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.
Öppen process
Trafikverket har strävat efter att skapa dialog och öppenhet om planens utveckling och innehåll och
förslaget till ny nationell plan har tagits fram i dialog med berörda aktörer. Hearingar och seminarier
har genomförts på flera platser i landet och i olika skeden av arbetsprocessen. De löpande
kontakterna med omvärldens aktörer har främst skett via Trafikverkets regioner och i olika
samverkansgrupper.
Remissvar
Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 30 november 2017. Svaren kan
gärna lämnas i elektronisk form via e-post till n.registrator@regeringskansliet.se och
n.nationellplan@regeringskansliet.se i både word- och pdf-format. Ange diarienummer
N2017/05430/TIF och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Filnamnet bör
vara Regeringskansliets diarienummer (utan snedstreck), N2017/05430/TIF, följt av
remissinstansens namn. I remissvaret anges också Regeringskansliets diarienummer
N2017/05430/TIF.

Trafikverket
Röda vägen 1
781 89 Borlänge

Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2017/32405

2017-08-31

Ert ärendenummer

Sidor

N2017/05430/TIF

2(2)

Med vänlig hälsning
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Lena Erixon
Generaldirektör
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Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Detaljplan för del av Visby Visborg 1:9, Kungsladuområdet,
samråd
Förslag till beslut

Planförslag för del av Visby Visborg 1:9, Kungsladuområdet, tillstyrks.

Sammanfattning

Bakgrund
Regionstyrelsen beslutade 2013-11-21 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram
en detaljplan för Kungsladugårdsområdet, del av Visby Visborg 1:9. 2015-05-26
beslutade regionstyrelsen att förtydliga uppdraget genom direktiv om geografisk
avgränsning samt att planuppdraget även omfattar frågor kring trafik, parkering och
tillgänglighet för gående och cyklande.
Nu finns ett förslag till detaljplan framme för samråd. Planförslaget möjliggör för
förskola och småskaliga centrumverksamheter, inom vilket kan inrymmas kontor,
restaurang, hotell, konferens med mera. Regionstyrelsen har beretts tillfälle att
inkomma med yttrande om planens innehåll.
Planförslaget med kommentarer
Planens syfte är att komplettera Kungsladugårdsområdet med verksamheter som
berikar den unika miljön samt skapar en entré till Södra Hällarna. Verksamheter som
etableras ska vara småskaliga och förenliga med naturreservatet så att
Kungsladugårdsområdet och Södra Hällarna kan dra nytta av varandras närhet.
Hotell- och konferensverksamhet ses som positiva då de kan ge liv åt området under
fler tider på dygnet. Visionen är att tillkommande bebyggelse ska förstärka den
historiska och att lyfta fram de gamla gårds- och parkrummen.
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Bild 1. Planområdet
Planförslaget innehåller möjligheter att inom området tillföra nya byggrätter om ca
2 600 kvm BTA, till de befintliga 2340 kvm BTA. De nya byggrätterna föreslås
kunna medge småskalig bebyggelse som ansluter till och förstärker den befintliga
strukturen. Användningen av marken föreslås vara småskalig centrumverksamhet.
Begreppet centrumverksamhet används i detaljplanesammahang där syftet är att det
ska finnas en blandning av verksamheter. I PBL-begreppet ingår en rad olika
verksamheter som till exempel butiker, restauranger, kontor, gym, biografer,
bibliotek, hotell, vandrarhem, teatrar, museum, banker, apotek, hantverk och annan
service. För det aktuella planområdet har det varit viktigt att betona att det handlar
om etablering av just småskaliga verksamheter. Planen ger de befintliga
verksamheterna inom området möjlighet att finnas kvar och utvecklas och ger
samtidigt goda förutsättningar för etablering av nya verksamheter som kan förstärka
de befintliga och som kan vara positiva för utvecklingen av det intilliggande
naturreservatet.
Region Gotland är ägare till all mark inom planområdet, men delar
huvudmannaskapet med Trafikverket som är huvudman för länsväg 140. Förslaget
redovisar en trafiklösning innebärande att en ny in- och utfart anordnas till området
och att denna samordnas med den befintliga infarten till naturreservatet. Det föreslås
också att gång- och cykeltrafiken ges möjligheter till säker passage av Toftavägen,
förslagsvis genom att en tunnel anläggs under densamma. Behovet av att ge de
oskyddade trafikanterna en bättre passage kommer att öka i takt med utbyggnaden av
Visborgsområdet. Det bedöms att trafiken kommer att öka för att år 2028 uppgå till
dubbelt så många fordonsrörelser som idag, trots att tvärförbindelsen Sandhedsvägen
byggs. Kostnaderna för en tunnel har tagits in i den ekonomiska kalkylen för
genomförandet. Frågan kring trafiklösningar för området inklusive parkering bör
dock utredas vidare tillsammans med sakägare för att säkerställa att planen ger
möjligheter för goda framtida lösningar. Även när det gäller kostnadsansvaret bör
vidare utredning ske. Det bör också påpekas att naturreservatet är tillgängliggjort
också för personer med nedsatt rörlighet och att det är viktigt att dessa personer även
ges möjligheter att använda en framtida passage över/under vägen och genom
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planområdet. Det är också viktigt att utbyggnaden av planområdet harmonierar i tid
med upprättandet av en säker passage. Här redovisar planförslaget en kommande
marktekniskt undersökning samt förprojektering av gata och gångtunnel som kan
förväntas hantera dessa frågor, vilket är positivt.
Planförslaget innehåller möjlighet för etablering av ca 100-120 p-platser, med
hänvisning till att alltför stora parkeringsytor kan verka hämmande på den värdefulla
kulturhistoriska miljön. Besökare förväntas till stor del nyttja kollektiva färdmedel
eller cykel. Det bör dock påpekas att många av besökarna till naturreservatet och
LEVA idag använder bil och det finns fog att tro att det kommer att fortsätta att vara
så under den närmaste tiden fram till dess att kollektivtrafik och cykelbanor är fullt
utbyggda för att möjliggöra ett annat beteende. Här kanske det finns skäl att tänka i
övergångslösning för att inte begränsa områdets potential på kort sikt.

Bild 2. Planförslaget med nya byggrätter inritade

Exploateringskalkylen bedöms kunna nå balans utifrån att försäljning av byggrätter
kan ske som finansierar utgifter för byggande av i huvudsak infrastruktur i form av
gata, gångväg, vägtunnel och annat. Vid en annan överlåtelseform än försäljning, läs
tomträtt, måste hänsyn tas till att finansieringen då kan hanteras. Totalt beräknas
kostnaderna till ca 12 mnkr. Utformningen av den tänkta passagen blir dock en
nyckelfråga som också kan komma att påverka kalkylen negativt. I närtid bör det
därför utredas vidare kring en mer detaljerad utformning av denna passage samt även
huruvida det finns möjligheter till annan finansiering tillsammans med andra parter,
något som planförslaget redovisar en planering för.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att planförslaget är väl genomarbetat och
upprättat i enlighet med det uppdrag som regionstyrelsen ursprungligen gav under
2013 och som förtydligades i beslut 2015. I sammanhanget vill
regionstyrelseförvaltningen informera om att man har för avsikt innan granskning av
planen blir aktuell, till regionstyrelsen återkomma med förslag till
markanvisningsprocess för de byggrätter som tillskapas.
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Beslutsunderlag

Försättsblad samrådsremiss, BN ärende 2014/1345
Förslag till detaljplan, samrådshandling
Plankarta
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planenheten
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr BN 2014/1345
Handlingstyp Underrättelse om samråd
Datum 2017-11-01

Förslag till detaljplan för del av Visby Visborg 1:9, Kungsladuområdet
Byggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda
förslag till detaljplan för
Kungsladuområdet. Planområdet är markerat med
röd streckad linje på bilden till höger.
Planen möjliggör förskola
och småskaliga centrumverksamheter, dvs. besöksintensiva verksamheter som service, kontor, restaurang, hotell, konferens med mera. Kompletteringar av bebyggelse möjliggörs huvudsakligen inom ett begränsat område sydväst
om Kungsladorna.
Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida: www.gotland.se/detaljplan
samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby. Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81,
eller via e-post: registrator-bn@gotland.se, senast 27 november 2017. Ange ditt
namn, postadress och ärendenummer 2014/1345. Den som inte lämnat skriftliga
synpunkter inom samrådstiden kan förlora sin rätt att överklaga planen. Inkomna
synpunkter kommer att redovisas i en samrådsredogörelse.
Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med
samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap
och de synpunkter, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.
Har du några frågor är du välkommen att ringa Sara Lindh tfn 0498-269254, eller
skicka e-post till sara.lindh@gotland.se
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vänliga hälsningar

Sara Lindh, planarkitekt

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den
reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen
styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, parkmark, gator), höjd på byggnader,
storlek på byggnader, placering av byggnader, gång- och cykelvägar, ledningars placeringar mm.
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är
mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process reglerad i plan- och bygglagen (PBL) med
syfte att ge delaktighet för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och för att förankra
förslaget.

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo

__________________________________________________________________________________
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Planprocessen
Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med normalt planförfarande.
Regionstyrelsen beslutade 2013-11-21 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att
ta fram en detaljplan för området Kungsladugårdsområdet.
Regionstyrelsen beslutade 2015-05-26 att förtydliga uppdraget med att
detaljplanen ska omfatta hela ytan utanför naturreservatet med Toftavägen
som begränsning, dvs. området som omfattar generalens bostad, området där
LEVA har sin verksamhet och området där LEVA idag bedriver visning av hus.
Detaljplanen ska även utreda trafikfrågor som möjligheter till samordning av
parkering och utfart mot Toftavägen, samt tillgänglighet för gående och
cyklister.

Utredningar
Inför samrådsskedet har följande utredningar gjorts:
• Strukturskiss Kungsladuområdet, 2017-02-22, Ahlqvist & Almqvist
Arkitekter AB
Planerade utredningar inom ramen för planarbetet:
• Markteknisk undersökning
• Förprojektering av gata och gångtunnel

Planens huvuddrag
Planen möjliggör småskaliga centrumverksamheter, dvs. besöksintensiva
verksamheter som service, kontor, restaurang, hotell, konferens med mera.
Förskola möjliggörs i och kring den gamla mangårdsbyggnaden.
Kompletteringar av bebyggelse möjliggörs huvudsakligen inom ett begränsat
område sydväst om Kungsladorna, som benämns som ”utbyggnadsområdet”
(se bild på nästa sida). Planen möjliggör även ny bebyggelse i linje med den
södra flygeln till mangårdsbyggnaden.
De historiska byggnaderna skyddas och trädgårdarna bevaras som park- och
gårdsmiljöer.

__________________________________________________________________________________
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Befintliga byggnader illustreras svarta. Nya byggnader illustreras med färg,
med bokstäverna U-Å. De röda byggnaderna sydväst om Kungsladorna utgör
det område som benämns ”utbyggnadsområdet” i planbeskrivningen.

Planens syfte
Syftet är komplettera Kungsladuområdet med verksamheter som berikar den
unika miljön samt skapar en entré till Södra Hällarna.
Visionen är att området ska fylla en funktion som en bebyggd mötesplats i
anslutning till Södra Hällarna. Verksamheterna ska vara småskaliga och
förenliga med naturreservatet så att Kungsladuområdet och Södra Hällarna
kan dra nytta av varandras närhet. Hotell- och konferensverksamhet bör finnas
för att möjliggöra att platsen används under fler tider av dygnet.
Visionen också är att den nya bebyggelsen ska förstärka den historiska
strukturen. De gamla gårds- och parkrummen lyfts fram så att den historiska
byggnadskulturen blir läsbar. Byggnadsvolymerna påminner om de gamla
ladugårdsbyggnaderna, samtidigt som fasader och detaljer kan variera i
uttryck med naturinspirerade material.

De historiska Kungsladugårdarna samt exempel på samtida bebyggelse med
liknande volymkaraktär (Vandalorum i Värnamo, Arkitekt: Renzo Piano, Tina
Wik, Foto: Marirosa Toscani Ballo).

__________________________________________________________________________________
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Bedömning av miljöpåverkan
De nu kända förhållandena om området och planansökan innebär, enligt
Region Gotlands bedömning, inte risk för påverkan på miljö, hälsa, m.fl.
faktorer av sådan omfattning att en miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning ska krävas. Beslut om betydande miljöpåverkan
togs av byggnadsnämnden i samband med beslut om samråd.

Länsstyrelsen delade kommunens bedömning i ett yttrande daterat 2017-0412.

PLANDATA
Lägesbestämning
Området avgränsas av naturreservatet Södra Hällarna och Toftavägen.

Areal
Planförslagets omfattning av kvartersmark och allmän plats:
Ändamål
Kvartersmark, totalt
Byggrätter, totalt (BTA)
- Varav befintliga
- Varav nya
Allmän plats
Gata, kommunalt huvudmannaskap
Markreservat för GC-trafik
Park, enskilt huvudmannaskap

Yta
32 000 m2

Bruttoarea
5 000 m2
2 340 m2
2 600 m2

1 200 m2
350 m2
4 500 m2

Markägoförhållanden
Marken ägs av Region Gotland.
__________________________________________________________________________________
5 (27)

Region Gotland

PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
Kungsladuområdet
2017-10-04
____________________________________________________________________________________________

2014/1345

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv och Gotlands kust samt
försvarsmaktens stoppyta för höga objekt.
Översiktliga planer
Området är, tillsammans med en del av Södra Hällarna utpekat i FÖP hela
Visby som område med förändrad markanvändning, främst för
bostadsändamål. Bostäder är inte lägre aktuellt då Södra Hällarna numera är
ett naturreservat.
Området pekas ut i FÖP hela Visby som särskilt ett värdefullt område ur
kultursynpunkt.

Detaljplaner
Området är inte tidigare planlagt.
Naturreservat
Regionstyrelsen gav våren 2011 samhällsbyggnadsförvaltningen i Region
Gotland i uppdrag att på Visborgsområdet, väster om Toftavägen, ta fram ett
förslag till kommunalt naturreservat med föreskrifter. Reservatets
huvudsakliga syfte är att skydda och sköta ett mycket naturskönt område med
stor betydelse för allmänhetens rekreation samt bevara detta långsiktigt för
kommande generationer. Syftet är också att skydda och skapa gynnsamma
förhållanden för ett stort antal skyddsvärda arter av växter och djur som lever
inom området.
Grusplanen som används till reservatsparkering har angetts som ett område
där Region Gotland utan hinder av gällande föreskrifter kan anlägga och
utveckla publika anläggningar och verksamheter förenliga med reservatets
syften.

Utdrag ur reservatsplanen. Gusparkeringen väster om planområdet anges som
utvecklingsyta.

__________________________________________________________________________________
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Politiska styrdokument
Planområdet ingår i strukturplan för Visborg, godkänd av RF 2016-04-25, § 61.
Området pekas ut som ett område för verksamheter, handel och kontor.
Strukturplanen anger att en säker passage över Toftavägen till Södra Hällarna
är angeläget för att ge Visborg förutsättningar till att bli en fungerande
stadsdel i ett större sammanhang.

__________________________________________________________________________________
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Mark och vegetation
Geotekniska förhållanden
Jordarten består av postglacial sand (SGU). Sårbarheten är låg (klass 4 enligt
sårbarhetskartan). Berggrunden är överlagrad av tjockare jordtäcke med liten
genomsläpplighet som i sin tur överlagras av jordtäcke med stor
genomsläpplighet.
Geotekniska utredningar ska utföras inom ramen för planarbetet.

Föroreningar
Inga kända föroreningar finns inom planområdet. Området är inte kartlagt
som ett potentiellt förorenat område.
Marken inom utbyggnadsområdet har tidigare används som militärt
övningsområde. Marken ser ut att delvis utgöras av utfyllnadsmassor. Av den
anledningen ska en provtagning göras inom ramen för planarbetat
motsvarande som analyserar tungmetaller, petroleumämnen inklusive PAH:er.

Terräng
Marken är mycket kuperad i sydvästra delen av planområdet. Höjdskillnaderna
utgörs delvis av konstruerade vallar.
En förprojektering ska göras för att höjdsätta gatan. Kvartersmarken ska
höjdmässigt ansluta mot gatan. Det innebär att terrängen måste jämnas till
och de djupaste lågpunkterna fyllas igen. Naturliga höjdskillnader bör bevaras i
största möjliga mån för att skapa ett variationsrikt område. Bottenvåningarna
kan med fördel utformas som suterrängvåning för att möjliggöra en mer
kuperad terräng.

Illustration över kraftiga marklutningar (röd pil) inom området.
__________________________________________________________________________________
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Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Bebyggelseområden
Kulturmiljö
Förutsättningar
Hela planområdet utgör en särskilt värdefull bebyggelsemiljö 8 kap 13 § PBL.
Området är utpekat i Kulturmiljöprogram för Gotland (antaget 2014-10-01 BN
§231) som värdefull bebyggelsemiljö och har dokumenterats i bl.a. Visborgs
Kungsladugård, Kultur- och naturhistorisk utredning 2009, Gotlands museum.
Kungsladugården med rötter i 1400-talet uppfördes för att försörja Visborgs
slott. Från den långa historien i området finns idag mangårdsbyggnaden med
två flyglar i nordost, två ladugårdar samt en tillhörande park- och
trädgårdsanläggning. Gården har fungerat som arrendegård och avelsgård.
Manbyggnaden blev boställe år 1691 och byggdes om med en stenbyggnad
med säteritak ca 1736. Den avskilda ladugårdsmiljön omfattade 15 äldre
ekonomibyggnader med agtak i mitten av 1700-talet. Många
ekonomibyggnader revs i början av 1900-talet. Kvar från den långa historien
finns mangårdsbyggnaden med två flyglar samt två ladugårdsbyggnader.
Visborgs kungsladugård utgör en särskilt värdefull bebyggelsemiljö som i ett
nationellt perspektiv representerar kronans förvaltning av jordegendomar
genom historien. För Gotland har Kungsladugården spelat en viktig roll i
försvarshistorien och intar en särställning då den fungerat som kungsladugård
under både danska och svenska kronan. Den innehar såväl
arkitekturhistoriska, militärhistoriska och samhällshistoriska värden som i ett
regionalt perspektiv är betydande.
Gårds- och trädgårdsmiljöer finns kvar i flera delar och är i varierande
kondition. I ett byggnadsperspektiv är autenticitetsvärdet litet medan
gårdsmiljöerna som helhet bedöms ha ett betydande historiskt värde.

p1
e1,e2

Förändringar
Merparten av den tillkommande bebyggelsen möjliggörs i bakom
Kungsladorna, som inte omfattas av den historiska gårds- och parkmiljön. Ny
bebyggelsen placeras så att gårdsmiljöns utformning med mangårdens och
ladugårdarnas inbördes förhållande inte bryts. Komplementbyggnader
(plusmark) ska placeras parallellt med axeln (se bild nedan på nästa sida) och
får vara högst 50 m2 stora för att inte bryta byggnadernas inbördes
sammanhang (p1, e1,e2).

__________________________________________________________________________________
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Viktiga siktlinjer (blå pil) som följer gårdens axialitet. Komplementbyggnader ska
placeras med långsidan parallellt med de blå pilarna (p1).

Sammanhängande gårdsmiljöer
Byggnaderna tillsammans med parkanläggningen och odlingar bildar en helhet
som karaktäriserar en mindre svensk herrgård från 1700- och 1800-talen.
Anläggningen följer en strikt plan utifrån klassicistiska ideal och det är
avgörande att tillkommande bebyggelse inte stör symmetrin och att den
befintliga bebyggelsen skyddas från förvanskning. För att åstadkomma en tyst
gård och minimera behovet av plank möjliggörs småskalig bebyggelse söder
__________________________________________________________________________________
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om den östra flygeln. Byggrätten anpassas efter den strikta symmetrin och
axialiteten.
De kulturhistoriskt intressanta byggnaderna skyddas i planen.
Mangårdsbyggnaden med tillhörande flyglar får inte rivas eller förvanskas
exteriört (q2). Tillbyggnader undviks eller sker mycket restriktivt utan att
påverka byggnadens volym. Byggnaden ska behållas hel och i puts, underhåll
ska ske med traditionella material och tekniker för att behålla det genuina
uttrycket. Utökad lovplikt gäller för byte, ändring och underhåll av tak,
takmaterial, fönster, dörrar, puts, sockel och trappor (a1). Det kommer att
innebära att bygglovet prövas med utgångspunkt från en antikvarisk
förundersökning och genomföras med antikvarisk sakkunnig kontroll om inte
byggnadsnämnden bedömer att det inte behövs

q2

a1

k1, r1

De två ladugårdsbyggnaderna får inte rivas (r1) och förändringar ska ske
varsamt (k1). Vid en till eller ombyggnad av ladugårdsbyggnaderna ska hänsyn
tas till byggnadernas ladugårdskaraktär och särdrag. Det innebär bland annat
att byggnadernas volymkaraktär behålls, att fasaderna behålls putsade i ljus
färg, att fönstrens ursprungliga placering och utformning bibehålls i största
möjliga mån. Eventuella tillkommande tillbyggnader, skyltanordningar,
skärmtak och komplementbyggnader ska varsamt anpassas till befintlig
ladugårdsarkitekur och volym. Ändring och underhåll ska ske med traditionella
byggnadsmaterial.

Historiska byggnader

q1
q-skydd1

De historiska gårdarnas park- och trädgårdskaraktär ska bevaras (q1, q-skydd1 ).
Gårdsträd ska bibehållas och förnyas. Med gårdsträd menas äldre vårdträd och
fruktträd som är planterade i anslutning till mangårdsbyggnaden, dvs inte sly
och ungskog.
Förbindelsen mellan gårdsmiljön (inkl. mangårdsbyggnaden och flyglar) och

__________________________________________________________________________________
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ladugårdarna får inte brytas med plank eller byggnader. Staket bör undvikas,
om det inte är kopplat till förskoleverksamhet. Området mellan ladorna och
mangårdsbyggnaden bör rensas på sly för att återta byggnadernas inbördes
samband. Bilar får inte parkera på inom den historiska gårdsmiljön, marken får
inte heller hårdgöras med asfalt. Utökad lovplikt gäller för fällning av gårdsträd
inom fruktträdgården, norra parken och södra parken samt träden ingår som i
allé (se karta nedan).

Gårdsträd : 2. Fruktträdgården - bevarade äldre lövträd och fruktträd ,3. Södra
parken - öppen park med alléer och enstaka äldre träd, 4. Norra parken - park
med betydelsefulla trädgrupper
5. Popplar som avslutar allé 6. Stora äldre bokar 7. Hästkastanjer
8. Äldre bestånd av mullbärsträd. (Markerade träd är befintliga träd och
buskar enl. förteckning i Kultur- och Naturhistorisk utredning 2009)
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Illustrationsplan

Placering av gator, byggnader, gårdar och parkering

Bebyggelse
Förutsättningar
Kungsladuområdet har inte förändrats eller bebyggts sedan lång tid tillbaka
Förutom de historiska byggnaderna i området finns endast ett antal mindre
trähus som är utställningshus för en typhustillverkare.
Förändringar
Den låga befintliga bebyggelsen med många och rika historiska referenser
utgör en utgångspunkt för utformningskraven som ställs på nya byggnader.

f4
f1
f2

f3

Inom utbyggnadsområdet, i sydvästra delen av planområdet, möjliggörs ny
bebyggelse med en volymkaraktär som påminner om de befintliga
ladugårdsbyggnaderna. Byggelsen får uppgå till högst 10 meter i nock, vilket
motsvarar cirka 1,5-2 våningar. Nockhöjd räknas från den medelnivå som
marken har invid byggnaden, vilket medför att suterränghus kan utformas en
lägre och en högre sida. Sadeltaken ska utformas med 40-50 graders lutning
(f4). Byggnaderna får vara högst 12 meter breda (f1). De nya byggnadernas
volymer har ett gemensamt tema medan fasadmaterialen kan variera. Fasader
ska ha en kvalitetsnivå som inte upplevs som tillfällig eller industriell utan
utföras material som inspireras av Gotlands natur; trä, sten, puts eller glas (f2).
Planen möjliggör småskalig bebyggelse i anslutning till mangårdsbyggnadens
södra flyglar. Byggnaderna ska volymmässigt anknyta till de befintliga
flyglarna, de får uppgå till högst 7,5 meter i nockhöjd med en bredd på cirka 8
meter. Byggnaderna ska utformas med sadeltak. Mellan byggnaderna mot
Toftavägen får mindre byggnadsdelar uppföras, som tex diskreta plank eller
inglasade gångar, för att dämpa buller (f3). Byggnadsdelarna ska underordna
sig helheten.
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Referensexempel 1: House Karlsson, Tidö-Lindö, arkitekt: Tham & Videgård ark.
Foto: Åke E:son Lindman

Referensexempel 2: Vandalorum i Värnamo, Arkitekt: Renzo Piano, Tina Wik,
Foto: Marirosa Toscani Ballo

Referensexempel 3: Fritidshus Nabben, Arkitekt Enflo arkitekter, Foto Joachim
Belaieff
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Friytor
Natur
Inom planområdet finns inga kända fynd av fridlysta eller rödlistade arter.
Lövskogsområdet i nordväst med äldre, grova ädellövträd av
naturskogskaraktär är generellt en ovanlig naturtyp på Gotland som är mycket
gynnsam för den biologiska mångfalden. Ingen bebyggelse planeras i nordväst
där de flesta större lövträden växer.
Skogsdungen sydväst om ladugårdarna utgörs främst av yngre aspträd och
buskage av bl.a. snöbär, inga utpekade naturvärden finns i den delen av
skogen. Ett genomförande av planen medför att den sydvästra delen av
området kommer att tas i anspråk för bebyggelse.
Området bidrar med ekosystemtjänster i form av rekreation och hälsa. Ett
genomförande av planen medför att kopplingarna mot reservatet stärks.
Bebyggelsens placering tar hänsyn till träden så att de flesta gårdsträd och
stora lövträd kan bevaras.

f5

Entré till naturreservatet
Bebyggelsen placeras med långsidor mot reservatsparkeringen för att skapa
tydlighet mellan bebyggelsen och naturen. Det är viktigt att byggnaderna får
en karaktär av framsida mot reservatsentrén, det ska finnas entréer på
byggnadernas sida som vetter mot reservatets parkering (f5).

Flygperspektiv med nya byggnader(röda) tillsammans med befintliga
byggnader (blå).

Gårdar och park
Ladugårdsbyggnaderna blir förebild för den kompletterande bebyggelsens
gruppering i den sydvästra delen av planområdet, ”utbyggnadsområdet”.
Bebyggelse placeras nära områdets gränser mot Toftavägen och mot
reservatets parkering. På så sätt kan nya gårdsrum skapas som kan användas
både för parkering och gröna uterum.
Byggrätterna söder om flyglarna till mangårdsbyggnaden till följer den strikta
__________________________________________________________________________________
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symmetrin och axialiteten och fungerar som barriär mot den hårt trafikerade
Toftavägen och möjliggör en tyst gårdssida.
Marken kring den historiska bebyggelsen har gårdskaraktär och planläggs som
kvartersmark kopplad till verksamheterna. Gårdarna bör röjas från sly och
hålla tydliga kopplingar till omgivningen så att gårdarna hänger ihop i en
helhet.

PARK

Den del av fruktträdgården som ligger centralt i området utan direkt koppling
till befintlig bebyggelse har en mer allmän karaktär. Den delen av gården
reserveras som allmän plats (PARK), som ägs och förvaltas gemensamt av
verksamheterna inom planområdet. Ett släpp med parkmark genom området
binder ihop parken och gatan. En anslutning till spången i naturreservatet
föreslås i linje med släppet, för att knyta ihop den allmänna platsen:
reservatet, parken och gatan.

Arbetsplatser och service
Förutsättningar
LEVA naturvänligt bedriver restaurang, café och butiksverksamhet inom
planområdet.
En fristående uteförskola bedriver verksamhet inom områdets norra del,
huvudsakligen i huvudbyggnaden till den gamla gården ”Generalens bostad”.
Förskolan har tillstånd för 60 barn.

C
S

Förändringar
Syftet med planen är att förstärka områdets karaktär som besökcentrum och
mötesplats i anslutning till Södra Hällarna. Detaljplanen möjliggör
besöksintensiva centrumverksamheter. I ändamålet ingår service, kontor,
restaurang, café med mera. Även tillfällig vistelse som hotell och konferens
ingår (C).
Planen möjliggör förskola (skola) inom det område där det bedrivs
förskoleverksamhet, så barn får möjlighet att upptäcka den gotländska
historien och naturen dagligen. Förskolan är en förenlig verksamhet till
reservatet och kulturmiljön.

Tillgänglighet
Ny byggnad ska enligt lag utformas så att den är tillgänglig och användbar för
personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. Tillgängligheten
prövas i detalj vid bygglov och tekniskt samråd.
Marken inom den sydvästra delen av planområdet är kuperad och måste
jämnas till. Marken ska förberedas så det finns förutsättningar att
åstadkomma gator med flack lutning och tillgänglighet till entréer utan längre
ramper. Gatan ska förprojekteras inom ramen för planarbetet och höjdsättas
på plankartan. Kvartersmarken ska höjdmässigt ansluta till den allmänna
platsen.
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Gator och trafik

Vägnät
Planområdet nås via Toftavägen (väg 140). Den skyltade hastigheten vid
planområdet är 60 km/h. Årsmedeldygntrafiken är 8934 fordonsrörelser vid
planområdet (Trafikverket).

Den trafik som en full utbyggnad av Visborgsområdet alstrar, beräknas öka
trafikflödet på Toftavägen, vilket innebär försämrad
framkomlighet och en betydligt större barriär mellan det nya området
och Södra Hällarna. Enligt FÖP hela Visby och strukturplanen för Visborg ska
Sandhedsvägen byggas om och rätas ut och får en dragning i väst-östlig
riktning från Toftavägen väg 140 till länsväg 142. Tvärförbindelsen,
tillsammans med en förlängning av Stenkumlaväg bidrar till en avlastning av
Toftavägen. Den prognoserade trafikmängden vid planområdet beräknas då
uppgå till 16 600 fordon per årsmedeldygn (år 2028).

Gång- och, cykeltrafik
Förutsättningar
Det saknas möjlighet för gående att korsa Toftavägen säkert vid området och
det är långt (cirka 500 meter) till närmsta gång- och cykelpassage. Det finns en
busshållplats på norra sidan av Toftavägen som saknar koppling mot gång- och
cykelnätet, vilket gör att bussresenärer tvingas korsa Toftavägen för att
ansluta sig till gång- och cykelvägen på södra sidan vägen.

Busshållplats vid planområdet som saknar säkra kopplingar.

VÄG
Tunnel

Förändringar
I och med att Visborgsområdet byggs ut med bostäder och arbetsplatser
kommer ännu fler människor att korsa leden samtidigt som biltrafiken
förväntas öka. En gång- och cykeltunnel ska anläggas för att öka
framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter samt skapa mer trafiksäkra
passager och stråk (VÄG, tunnel).
Tunneln föreslås mellan Södra Hällarna och Kungsladuområdet för att knyta
ihop båda målpunkterna med Visborgsområdet och gång- och cykelvägen på
södra sidan Toftavägen. Tunnelns exakta läge ska studeras vidare i
planprocessen i samråd med Trafikverket.

x1

Ett område för allmännyttig gång- och cykeltrafik reserveras för en
direktkoppling mellan tunneln och Kungsladuområdet (x1).
__________________________________________________________________________________
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Föreslagna samt befintliga allmänna kopplingar (gul streckad linje) mellan
planområdet och omgivningen

Utfart
Den huvudsakliga in- och utfarten ska samordnas med utfarten från
naturreservatet. Det innebär att en inre tillfartsväg (GATA) behöver ordnas
inom området med in- och utfart från sydväst. Gatan placeras norr om
Toftavägen för att möjliggöra ett magasin så att köbildning på Toftavägen
undviks.
Planen möjliggör att den nuvarande utfarten behålls för att underlätta silning
av trafiken. Utfarten föreslås begränsas till enbart högersvängande trafik.

Parkering
Inom planområdet beräknas det finnas utrymme för cirka 100-120
parkeringsplatser, vilket motsvarar cirka 20 platser per 1000 m2 BTA.
Den gällande parkeringsnormen antogs 1990, en ny parkeringsnorm är under
framtagande. I brytpunkten mellan de gamla och nya riktlinjerna bör kravet på
parkering avvägas mot att området ligger inom cykelavstånd från Visby, det är
nära till frekvent kollektivtrafik och det finns goda möjligheter till
samutnyttjande av p-platser. Allt för stor dominans av parkeringsytor riskerar
att påverka den kulturhistoriskt värdefulla miljön negativt.
Inom användningen centrumverksamhet ryms flera olika typer av
verksamheter med olika parkeringsbehov och som kan användas under olika
tider på dygnet och under olika årstider. För att underlätta ett samutnyttjande
ska parkeringarna ingå i gemensamhetsanläggningar som delas av samtliga
verksamheter (g1). Förskoleverksamheten har behov av platser för
korttidsparkering.

g1
n2
beläggning1

Parkeringsplatser och körbanor får inte hårdgöras med asfalt (beläggning1 ,n2),
utan ska beläggas med grus, stenmjöl eller motsvarande material dels för att
behålla den historiska gårdsmiljöns karaktär och dels för att inte öka flödena
av dagvatten.
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Alléer, vegetation och små gårdsmiljöer (n1) delar upp parkeringen i mindre
enheter för att motverka storskaliga parkeringslösningar. Parkering får inte
anläggas på dessa ytor som ska utgöra grönytor.

Kollektivtrafik
Området trafikeras av buss nr 10, med cirka 14 avgångar på vardagar 6
avgångar på helger.

Störningar

Buller
Efter en utbyggnad av Visborgsområdet beräknas årsmedeldygnstrafiken på
Toftavägen uppgå till 16 600 rörelser. Förskoleverksamheten är
störningskänslig i avseende buller, enligt Boverkets rekommendationer är det
önskvärt att ha en ljudnivå om högst 50 dBA (ekvivalentnivå dagtid) på de
delar av en skolgård som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk
verksamhet.
En översiktlig bullerberäkning har utförts (Naturvårdsverkets modell, rev 1996,
Buller VÄG 11 ver 1.2.6. Trivector AB). Beräkningen har utgått från ett fullt
utbyggt Visborg (se kap Gatunät). Beräkningen visar att hela planområdet är
utsatt för bullernivåer över 50 dBA och cirka halva planområdet är utsatt för
bullernivåer överstigande 55 dBA. Byggnaderna har en kraftigt reducerande
effekt på buller, vid byggnadernas tysta sida beräknas bullernivåerna uppgå till
cirka 42 dBA. Det visar att det är möjligt att ordna tysta samlingsplatser i
anslutning till Mangårdsbyggnaden och flyglarna. Förskoleverksamheten
bedrivs som en uteförskola. Det finns stor tillgång till utflyktsmål för lek,
rekreation och pedagogisk verksamhet i ostörd natur i direkt anslutning till
byggnaderna.
Nya byggnader alternativt plank längs Toftavägen beräknas ge en positiv
inverkan på ljudmiljön genom att reducera buller på en större del av gården.

prickmark

Risker
Den tillkommande bebyggelsen i södra delen av området har ett
skyddsavstånd på tolv meter från Toftavägen för att bidra till ökad tydlighet
och säkerhet (prickmark). Kompletterande byggnader vid mangårdsbyggnaden
har ett något mindre skyddsavstånd på 10-12 meter för att följa gårdens
strikta axiala linje.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Dricks- och spillvattenledningar ska anslutas till regionens VA-nät.
Förbindelsepunkt anordnas i fastighetsgräns.
Dagvatten
Förutsättningar
Planområdet är högt beläget i sin omgivning. Vattnet inom planområdet rinner
i nordvästlig riktning, mot havet. Strax norr om planområdet är marken sank.
Det finns några mindre lågpunkter inom utbyggnadsområdet som utgörs av
utgrävda vallar, som ska fyllas igen före byggnation. Dikena längs Toftavägen
utgör också lågpunkter.
__________________________________________________________________________________
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Lågpunkter (mörkblå), flödesvägar (ljusblå), markens lutning med riktning nedåt
(röda pilar). Planområdet är inringat med gul streckad linje.

beläggning1
n2

Förändringar
Dagvatten ska tas hand om lokalt (LOD). Det bedöms finnas förutsättningar för
infiltration och fördröjning inom planområdet. Planområdet ligger utanför
vattenskyddsområde och berggrunden är överlagrad av tjockare jordtäcke
med liten genomsläpplighet som i sin tur överlagras av jordtäcke med stor
genomsläpplighet. Ett genomförande av planen medför en begränsad ökning
av hårdgjorda ytor. Det mesta av vegetationen sparas och parkeringar samt
körbanor ska utföras med genomsläpplig beläggning som möjliggör infiltration
(beläggning1, n2). Takvatten bör återvinnas för bevattning.

Uppvärmning
Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras.
El
Området ansluts till GEAB:s ledningsnät
Tele
Planområdet ska anslutas till befintligt telenät
Avfall och angöring
Sophämtning sker genom regionens försorg. Hämtställen ska vara tillgängliga
och nås utan backningsrörelser. Sopbilar ska kunna stanna nära sopkärlen,
med en hårdgjord drag väg på högst cirka 10 meter. Angöring för hämtfordon
ska ske inom planområdet. Avfallsbehållare ska vara solskyddade för att
undvika lukt. Behållarna kan inordnas i särskilda komplementbyggnader eller
som avfallsrum inne i byggnaderna (markerat som plusmark eller byggrätt på
plankartan).
Verksamheter vid ”Generalens bostad” bör angöras från vändplanen, då det
inte är lämpligt att angöra den historiska gårdsmiljön via kvartersmark.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska,
Organisatoriska
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att
frågor
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig och
ansvarig för genomförandet samt beskriva övergripande hur det ska ske.

Planområdet omfattar den del av fastigheten Visborg 1:9 som ligger norr om
Toftavägen och som avgränsas av naturreservatet för Södra Hällarna. Marken
ägs av regionen. Intentionen är att de delar av utbyggnadsområdet (dvs
området sydväst om Kungsladorna som har pekats ut för ny bebyggelse) ska
ingå i en markanvisningstävling som hålls efter samrådet och därefter tilldelas
exploatörer.

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands beslut om
antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot bakgrund
av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt snabbt och att
genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid nödvändiga förändringar i
en nära framtid. Rådande fastighetsindelning är okomplicerad och det finns
inte heller i övrigt några hinder ur fastighetsbildningssynpunkt för ett snabbt
genomförande av detaljplanen.
Under genomförandetiden finns en garanterad byggrätt enligt detaljplanen.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men det finns
ingen garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller marklov. Regionen kan
efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att
fastighetsägaren får någon ersättning.

Tidplan
Planarbetet för planområdet kommer att bedrivas enligt följande preliminära
tidplan:
Samråd
Granskning
Beslut om antagande

oktober 2017
maj 2018
september 2018

Ansvarsfördelning
Den eller de exploatörer som kommer att få mark anvisad ansvarar för att
exploateringen av planområdet genomförs i enlighet med detaljplanen.
Konkret innebär det bl. a att de ansvarar för att den eller de fastigheter som
bildas bebyggs och att de anslutnings till den allmänna gatan, ansluts till det
regionala VA-ledningsnätet, ansluts till elnätet, tele/fiber o dyl. Regionen
samverkar i de delar som berör planeringen för anslutning av VA och till gata o
dyl.
Det kommer att bli nödvändigt att bilda en eller flera
gemensamhetsanläggningar för iordningställande av parken, parkeringar,
gemensamma gårdar och grönområden. Kommande exploatör-/er ansvarar
för att gemensamhetsanläggningar bildas och att anläggningarna
iordningställs.
Eventuell flyttning av ledningar regleras av exploatören.
__________________________________________________________________________________
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Region Gotland ansvarar för anläggandet/upprättandet av förbindelsepunkt
för VA till planområdet alternativt till de fastigheter som bildas.
Region Gotland ansvarar för projektering och byggande av gatan med
belysning samt VA, i det fall att marken indelas i flera fastigheter som fordrar
upprättande av flera förbindelsepunkter inom området.
Region Gotland ansvarar för att projektera och anlägga en gång- och
cykeltunnel under Toftavägen.
Vidare ansvarar regionen för att utföra utredningar inom ramen för
planarbetet .

Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet inom planområdet är delat.
Kommunalt huvudmannaskap
Region Gotland är huvudman för gatumark samt ansvarar för markreservatet
för allmän cykel- och gångtrafik (x). Trafikverket är väghållare för Toftavägen
(VÄG). Region Gotland är huvudman för VA
Enskilt huvudmannaskap
Parken liksom övriga grön-/gårdsområden samt parkeringar har enskilt
huvudmannaskap. Det innebär att fastighetsägarna gemensamt är ansvariga
för anläggandet, för skötseln och underhållet av dessa ytor.
Gemensamhetsanläggningar med tillhörande samfällighetsförening ska
inrättas för att organisera detta. Gemensamhetsanläggningen ansvarar för
byggande och underhåll av den allmänna platsen.
Det enskilda huvudmannaskapet motiveras av att planen möjliggör ett
verksamhetsområde med många besökare. Parken förväntas till största del
användas av besökare till verksamheterna och förskolebarn. Området är
säsongsbetonat, färre människor besöker området under vinterhalvåret.
Allmänhetens tillträde till marken är av mindre vikt eftersom tillgången till
allmänrättslig mark i närområdet är mycket stor. Området ligger utanför tätort
och omges av ett kommunalt naturreservat som förhindrar framtida
exploatering i närområdet.

Genomförandevtal, upplåtelse
Markanvisningsavtal ska upprättas för ett reglera en genomförd
markanvisning och som säkerställer ensamrätten för exploatören att under en
viss tid ensam förhandla med Region Gotland om köp av mark/fastighet.
Förutom markanvisningsavtal ska exploateringsavtal upprättas. I det regleras
bl. a ansvaret för genomförandet av exploateringen av planområdet samt de
krav regionen ställer ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. I samband med
genomförandet av exploateringen upprättas köpeavtal för försäljning av en del
av fastigheten Visborg 1:9. Köp kommer att villkoras med att bygglov har
erhållits.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm.
Området ska indelas i en eller flera fastigheter. Marken indelas i fastigheter
genom avstyckning. Kvartersmarken indelas förslagsvis i 4-6 fastigheter. De
gemensamma ytorna indelas i en eller flera samfälligheter.
Gemensamhetsanläggning-/ar ska bildas för parken, parkering och gårdar
eftersom de är gemensamma för hela området (g1) eller del av området.
Samfällighetsförening bildas för förvaltning av gemensamhetsanläggning.

g1

För att säkerställa syftet med x-området bildas ett servitut för området.

Exempel på fastighetsindelning. Blå ytor illustrerar gemensamhetsanläggning, vit
yta illustrerar gata, röd yta illustrerar elnätstation. Mangårdsbyggnaden och
anslutande gårdsmiljö bör initialt utgöra en fastighet (1). Kungsladorna med
innergård bör utgöra en egen fastighet (2). De två nya kvarteren inom
utbyggnadsområdet (3,4) kan styckas av till en fastighet vardera, alternativt kan
kvarteren i sin tur styckas upp så att respektive kvarter utgörs av två fastigheter.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om exploateringen och
genomförandet av detaljplanen är ekonomiskt lönsam och därmed realistisk
att genomföra.
I detta fall när en exploatering inte ligger i direkt anslutning till genomförandet
av detaljplanen saknas kunskap om hur den kommer genomföras mer i detalj.
Detta medför att den ekonomiska bedömningen blir översiktlig.
Genomförandet av planen medför utgifter för byggande av olika anläggningar
m m. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som
__________________________________________________________________________________
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detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom kommande
exploatering för verksamheter kan detaljplanen, antas ekonomiskt lönsam.
Utgifter och inkomster

Genomförandet av planen medför för Region Gotland utgifter för byggande
och iordningställande av gator, VA, markberedning, projektering och
upphandling, genomförande av olika undersökningar och utredningar,
upprättandet av detaljplanen m m.
Gata, gångväg (x-området), belysning, projektering och
byggledning, oförutsett
ca 2,6 Mkr
Vägtunnel, belysning, projektering, byggledning, oförutsett
ca 7,4 Mkr
Regl. bokfört värde, undersökningar, fastighetsbildning, detaljplan,
grundkarta, arkeologi, markberedning
ca 1,7 Mkr
Summa
ca 11,7 Mkr
Noteras ska att genomförandet kommer att ske i olika steg över tiden med
målsättning att obalansen mellan utgifter och inkomster över tiden ska
minimeras.
Utbyggnadskostnaden för VA finansieras genom debitering av
anslutningsavgifter. Vägtunneln är med som ett förslag på åtgärd för statlig
medfinansiering som ska lyftas i den kommande länsplanen. Regionens
inkomster hänförs till markförsäljning med byggrätter för verksamheter samt
befintliga byggnader. Utifrån befintliga förutsättningar för området och
uppskattat pris på byggrätt bedöms inkomsterna att uppgå till ca 13 Mkr.
Bedömningen är således att ett genomförande kommer att uppnå balans över
tiden.
Exploatörernas/fastighetsägarnas intäkter kommer i huvudsak att hänföras till
hyres- och verksamhetsintäkter. Utifrån den värdeökning och de utgifter som
detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom
exploateringen får detaljplanen antas ekonomiskt lönsam även för
fastighetsägarna och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Sammantaget
innebär det att detaljplanen kan genomföras.

Driftkostnader
Förutom kapitalkostnader för gjorda investeringar för gata mm, som år 1
kommer att uppgå till ca 530 Tkr, beräknas kostnaderna för skötsel, underhåll,
reparationer och el för gata, GC-väg, vägtunnel och belysning uppgå till ca 35
Tkr per år. För att kunna utföra driftuppdraget ska tekniska nämnden tilldelas
utökad ram för att täcka denna driftskostnadsökning.
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Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Region Gotland har ansvar för och bekostar geoteknisk undersökning,
miljöteknisk undersökning inom ramen för detaljplanearbetet som
säkerställer att marken är bebyggbar för avsett ändamål.
Tekniska anläggningar
Planområdet ligger inom regionens verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Anslutning ska ske till det regionala VA-nätet. Dag- och dräneringsvattnet för
området ska omhändertas enligt gällande krav. I första hand och i största
möjliga utsträckning ska ett lokalt omhändertagande tillämpas. Området ska
präglas av ett kretslopps- och hållbarhetsperspektiv. Ledningar ska
dimensioneras och anläggas enligt gällande normer. Exploatörerna och Region
Gotland ska samverka med GEAB och Telia för anslutning till deras
infrastruktur. Där så fordras ska utrymme och rätten att lägga ner ledningar
säkerställas inom kvartersmarken.
Kartförsörjning
Grundkarta upprättas för planområdet. I samband med ansökan om bygglov
ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Natur- och kulturvärden
Klimatanpassning
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte försämra områdets eller
omgivningens resiliens mot klimatförändringar.
Klimatförändringar visas på Gotland i form av stigande temperaturer, ökad
nederbörd och stigande havsnivåer. Planområdet bedöms inte vara känsligt
för ökade temperaturer och stigande havsnivåer eftersom området ligger i en
grön miljö högt över tvåmeterskurvan.
Planområdet bedöms ha förutsättningar att klara ökade nederbördsmängder
inklusive skyfall då det är beläget relativt högt i förhållande till sin omgivning
och nära havet. Ingen bebyggelse ligger nedströms planområdet.

Riksintresse
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv och Gotlands kust. Ett
genomförande av planen förbättrar allmänhetens möjlighet att röra sig genom
området och förstärker kopplingen till naturreservatet.
Inga höga objekt planeras så försvarsmaktens intressen påverkas inte av ett
genomförande av planen.

Kulturmiljö
Den största delen av den nya bebyggelsen lokaliseras bortanför ladugårdarna,
vilket minimerar risken för negativ påverkan på herrgårdsanläggningen.
Byggrätterna söder om flygdelarna följer den strikta symmetrin och axialiteten
och kan ha en positiv effekt på upplevelsen av gårdsmiljön genom att fungera
som barriär mot den hårt trafikerade Toftavägen. Planen skyddar den
befintliga bebyggelsen genom skydds- och varsamhetsbestämmelser.
__________________________________________________________________________________
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Naturmiljö
Detaljplanen skyddar trädgårdsmiljöerna och de äldre träd som finns i
området. Risken för negativ påverkan på naturmiljön bedöms mindre med en
detaljplan än om området fortsatt utvecklas genom bygglov utom plan,
eftersom regionen får långsiktigt kontroll över området.
Den mindre skogsdungen söder om ladugårdarna, vilket främst är yngre
aspträd och buskage av bl.a. snöbär, kommer enligt planförslaget beröras då
det planeras för nya byggnader på platsen. Naturvärdena här är dock ringa,
inga kända fynd av rödlistade arter, skyddsvärda eller fridlysta arter finns
registrerade.
Planförslaget bedöms inte motverka regionens arbete med ekosystemtjänster
eller grön infrastruktur påtagligt negativt. De ekosystemtjänster som finns idag
kommer inte reduceras nämnvärt och inga gröna stråk skärs av vid ett
plangenomförande.
Planen bedöms inte påverka reservatet negativt. Förskolan bedöms som en
förenlig verksamhet till reservatet. Centrumverksamheterna kan bidra med
service för reservatsbesökare.

Sociala värden
Barnperspektivet,

(RF § 39/2010 och RS § 264/2011)

Ur ett barnperspektiv är det angeläget att den föreslagna gång- och
cykeltunneln under Toftavägen byggs ut. Kopplingen gör det möjligt för barn
att på ett tryggt och säkert sätt nå området med buss, cykel eller till fots.
Kopplingen möjliggör också en säker koppling för de skolbarn/ungdomar som
rör sig över Toftavägen mellan busshållplatsen vid planområdet och Visborg.
Området erbjuder ett intressant närområde för förskoleverksamhet. Barnen
har möjlighet vistas i en historisk miljö och upptäcka den gotländska naturen
dagligen. Ett genomförande av planen medför att trafiksituationen till
förskolan förbättras eftersom den nya utfarten är mer trafiksäker. Utemiljön
är utsatt för trafikbuller, det finns dock några tysta samlingsplatser på
förskolegården samt närhet till naturområden som inte är bullerutsatta.

Jämställdhetsperspektivet
Bebyggelsen förstärker ormrådets karaktär som mötesplats i anslutning till
Södra Hällarna. Verksamheterna bidrar med service för besökare såväl som
boende i närområdet. Ett genomförande av planen kan öka allmänhetens
tillgång till området och bidrar till att platsen blir mer framkomlig, upplyst och
befolkad under fler tider av dygnet.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö
Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla med befintliga
resurser. Detaljplanens bestämmelser har utformats särskilt för att möjliggöra
en bebyggelse som tar tillvara kulturhistoriska värden och det naturnära läget.
De kulturhistoriska värdena skyddas i planen.
__________________________________________________________________________________
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Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer – Biltrafik
Ett genomförande av planen förbättrar trafiksäkerheten då utfarten
samordnas med naturreservatets infart.
Planen ger upphov till begränsad trafikökning.
Området är utsatt för bullernivåer som överstiger 55 dBA. Förskoleverksamhet
är känsligt för buller, det finns platser på gården som är tysta.

Miljökvalitetsnormer
Inga miljökvalitetsnormer berörs av planen.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från den dagen planen vinner laga kraft.
Medverkande tjänstemän
Sara Lindh- planarkitekt
Maria James – regionantikvarie
Christian Hegardt – stadsarkitekt
Lennart Klintbom – trafikingenjör
Pernilla Johansson - stadsträdgårdsmästare
Roger Möller – markingenjör
Åsa Linder - exploateringsstrateg
Jimmy Holpers - regionekolog
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-10-04

Anders Rahnberg
Planchef

Sara Lindh
Planarkitekt
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Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/1033
17 november 2017

Anna Adler

Regionstyrelsen

Ansökan om direktanvisning mark, del av Visby Gråbo 1:3
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att godkänna direktanvisning av del av fastigheten
Visby Gråbo 1:3 till Gotlandshem.

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram markanvisningsavtal

•

Byggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja planarbete

Sammanfattning

AB Gotlandshems ägardirektiv anger att AB Gotlandshem ska färdigställa 400
lägenheter mellan 2015-2020. De projekt som hitintills finns planerade beräknas ge ca
290 lägenheter, vilket medför att AB Gotlandshem behöver ytterligare byggrätter för
att klara ägardirektivet.
En förfrågan om direktanvisning av mark på samt planbesked för del av Gråbo 1:3
har inkommit från AB Gotlandshem. Området utgörs av 29 400 kvm och är utpekat
som möjlig byggbar mark i Region Gotlands ”gluggutredning”, det vill säga utredning
för att ta fram enkelt byggbar mark, och en anvisning skulle ge Gotlandshem en
möjlighet att tillskapa ca 100 lägenheter.
Användning enligt nu gällande plan är parkmark, varför en planändring måste göras.
En utredning kring behov av ny infrastruktur såsom angöring till området, gatunät
mm måste genomföras, vilket AB Gotlandshem åtar sig att göra.
Regionstyrelseförvaltningen tar fram markanvisningsavtal, exploateringsavtal samt
köpeavtal med en köpeskilling till marknadsmässiga villkor.
Bedömning

AB Gotlandshem finns redan som aktör på intilliggande fastighet, varför detta
område kan anses som en naturlig utveckling av befintligt bestånd.
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Mot bakgrund av ovanstående samt ägardirektivet för AB Gotlandshem bedömer
regionstyrelseförvaltningen det lämpligt att direktanvisa aktuellt område till AB
Gotlandshem samt att starta planarbetet för området.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Bilaga

Ansökan om direktanvisning från AB Gotlandshem.
Skickas till
TKF
SBF
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Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/1025
14 november 2017

Anna Adler

Regionstyrelsen

Exploateringsavtal för Fårö Nystugu 1:3 (skifte 2)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner upprättade förslag till exploateringsavtal med Johan
Wästlund och Anette Carola Wästlund, ägare till Fårö Nystugu 1:3, nedan kallade
exploatören.

Sammanfattning

Planområdet utgörs av del av fastigheten Fårö Nystugu 1:3 som är i privat ägo.
Exploateringsområdet motsvarar detaljplaneområdet.
Området ligger i den östra delen av Sudersandsområdet på den nordöstra delen av
Fårö, mellan länsväg 699 och stranden och omfattar ca 1,7 ha.

Detaljplaneförslaget syftar till att skapa möjlighet att bilda sex småhusfastigheter.
Exploatören ansvarar för utbyggnad av gata och VA samt för fastighetsbildning. En
eller flera gemensamhetsanläggningar ska bildas för VA samt för gator och övrig
1 (2)
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allmän platsmark. Exploatören ansvarar även för anläggandet av parkering för
allmänheten i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Fårö.
Förslag på exploateringsavtal har tagits fram med fastighetsägaren till Fårö Nystugu
1:3. För det rätta fullgörandet av avtalen skall en säkerhet i form av en bankgaranti
ställas på 700 000 kronor.
Exploateringsavtalet får inte överlåtas på annan utan godkännande av regionen. Vid
överlåtelse av området kan exploateringsavtalet inte övertas av förvärvaren utan
regionens godkännande.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att exploateringsavtalet upprättat
mellan Region Gotland och Johan Ola Wästlund samt Anette Carola Wästlund med
syfte att tillskapa sex småhusfastigheter kan godkännas under förutsättning att
detaljplanen vinner laga kraft.
Beslutsunderlag

Exploateringsavtal Gotland Fårö Nystugu 1:3 daterat den 13 november 2017.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

2 (2)
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EXPLOATERINGSAVTAL
Mellan Region Gotland, org. nr. 212OAA-O803, nedan kallad regionen, och, Johan Ola
Wästlund, 530218-6399, och Anette Carola Wästlund, 560528-3240, FÅRÖ NYSTUGU
3129, ö24 66 FÅRO, nedan kallad exploatören, träffas hårmed följande avtal.

§1

Till grund för avtalet ligger förslag till detaljplan för Fårö
N ystu gu 1 .3 (2) . Exploateri n gsom rådet motsvarar
detaljplaneområdet.

§2

Detta avtal gäller under förutsättning att regionstyrelsen
godkänner detta avtal samt att detaljplanen vinner laga kraft.
Om dessa förutsättningar icke uppfylls är detta avtal förfallef,
varvid vardera parten ska bära sina egna kostnader, om ej
annat överenskommes.

§3

Exploatören utför och bekostar eventuell arkeologisk
undersökning liksom andra undersökningar nödvändiga för
exploateri n gens genomförande.

§4

Exploatören projekterar, utför och bekostar anläggande av
gata, inklusive vändplan, inom exploateringsområdet.
Gatorna ska dimensioneras enligt handboken "Vägar och
gators ufformning" (VGU) pärm 1, avsnitt sektion i tätortgaturum. Om gatans vägbanebredd understiger 4,5 meter
måste mötesplats finnas, vägbanebredden får dock inte
understiga 3,5 meter. Vändplanen måste ha en minsta radie
på 9 meter. Gatans överbyggnad ska dimensioneras med
hänsyn till rådande geologiska förhållanden och kvalit6n på
utförda anläggningar ska lägst motsvara beskrivningarna i
Anläggnings AMA 07. Det bör vara minst 2 meters fritt
utrymme på båda sidor av gatan för att vintertid ge plats för
bortrolda snömassor.

Handlingar

Avtalets giltighet

Undersökningar

Gata och andra
anläggningsarbeten

Exploatören har tagit del av kriterierna for regional,
sophämtning och slamtomning (bilaga 1).
Exploatoren om besörje r avvattn ng av exploateri ngso mråd et
inklusive Iokalgatan.
i

Exploatören ombesörjer att framdragande av erforderliga
ledningar för elektricitet och kommunikation inom exploateringsområdet kommer till stånd.

§5

Vatten och spillvatten

För de fem tomterna i exploateringsområdets södra del ska
exploaiören byg ga färskvattenan läg gn ng n klusive
vattenledningar fram till fastighetsgränserna. För den norra
tomten i exploateringsområdet ska exploatoren anlägga brunn
för färskvatten.
i

qd
I

i
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Exploatören ska anlägga infiltrationsanläggning med tillhörande
ledningar från varje tomt för BDT-vattnet.

§6

Samråd och kontroll

§7

Gemensamhetsanläggning

Beträffande anläggningsarbeten enligt §4 och §5 ska, om
regionen finner det nödvändigt, samråd ske mellan exploatören
och tekniska förvaltningen och arbetsritningarna granskas och
godkännas av regionen innan upphandling av
anläggningsaöeten påbörjas. Regionen äger likaså rätt att
gentemot exploatören utöva den kontroll som enligt Byggandets
Kontraktskommit6s allmänna bestämmelser (AB 04) tillkommer
beställaren.

För färskvattenanläggningen, för de fem södra tomterna, och
infiltrationsanläggningen, inklusive tillhörande ledningar, Iiksom

för all allmän platsmark ska inrättas en eller flera
gemensamhetsanläggningar. Dessa ska förvaltas av en
samfällighetsförening. Exploatören forbinder sig att ansöka om
och bekosta detta genom förrättning enligt anläggningslagen.
Naturmarken ska skötas i enlighet med den skötselplan som är
framtagen för ändamålet.
Exploatören förbinder sig att vid försäljning av nybildad fastighet
informera om att fastigheten har andel i en
gemensamhetsanläggning och att forvaltningen ombesörjes av
en samfällighetsforening.

§8

Besiktning

När anläggningarna enligt §4 och §5 har färdigstållts i sådan
omfattning att de kan godkännas som besiktningsobjekt ska
exploatören kalla regionen och den för drift och underhåll av
dessa anläggningar bildade samfällighetsföreningen till en
slutbesiktning av dessa anläggningar. Slutbesiktning ska utföras
av en av exploatoren utsedd besiktningsman.
De brister och fet i anläggningarna som har tagits upp i
utlåtande i samband med slutbesiktning eller som uppkommer
under garantitiden ska exploatören utan drojsmål avhjälpa.
I samband med att anläggningarna godkänts vid sluthesiktning
är exploatören skyldig att till den för drift och underhåll av gator
och vatten- och spillvattenledningar inom exploateringsområdet
bi ldade samfällighetsföreningen, överlämna tillhörande
relationsritningar och andra handlingar som har betydelse för
den framtida driften av anläggningarna.

§e

Garanti

Under en tid av två år, räknat från dagen för godkänd slutbesiktning, ska exploatören, utan drojsmå|, avhjålpa framträdande brister och fel i anläggningarna enlig §§ 4-5.
Beträffande kontroll, besiktning och garantiansvar gäller
motsvarande bestämmelser som för slutbesiktning enligt §8 och
i övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs därom i Byggandets
Kontraktskommit6, allmänna bestämmelser (AB A$ fir
bygg nads-, an lägg n in gs- sa mt instal lation sentrepre n ader f4rly
.

L

'
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§10

Exploatörens anläggningsarbeten ska utföras i sådan takt att
anläggningama kan betjäna den nya bebyggelsen inom
området. På begäran från regionen ska exploatören upprätta en
tidplan för arbetets bedrivande.

§11
Bygglov

I enlighet med bestämmelserna i detaljplanen ska bygglov inte
ges förrän lokalgata och vatten- och spillvattenanläggningen har
kommit till stånd.

§12

Exploatoren har att tillse att servitut, och andra rättigheter som
eventuellt belastar exploateringsområdet hanteras och
eventuellt regleras så att de inte påverkar genomförandet av
exploateringen.

Tidplan

Servitut mm

Exploatören ska tillse att, utan ersättning, upplåta utrymme for
nedlåggande, bibehållande och förnyande av elektricitets- och
kommunikationsledningar. Exploatoren ska även säkra rätten för
de for exploateringen nödvåndiga vatten- och spillvattenanlåggningarna med tillhörande ledningar. Dessa rättigheter ska
säkerställas genom avtalsservitut som får skrivas in alternativt
genom officialservitut eller ledningsrätt vilka kan bildas i
samband med fastighetsbildning/ anläggningsförrättning.

§13

Bebyggelse på

kvartersmark

§14

Fastighetsbildning,
servitut samt
överlåtelse av
anläggning

§15

Parkering för
allmänheten

lnom fastigheten Gotland Fårö Nystugu 1:3 avses 6
små h usfasti gheter bi ldas. Exploatören fo rsälje r f ä rd g bi ldad e
fastigheter, och ansvarar för att elektricitet finns tillgängligt vid
tomtgräns för de nybildade fastigheterna.
i

Exploatören ansöker om och bekostar all fastighetsbildning för
nybildandet av fastigheter och samfällighet för gator,
grönområden och VA, samt andra eventuella nyttjanderätter
som kan komma att beröras av exploateringen.
Exploatören ska, utan ersättning, överlåta gemensamhetsanläggningen med tillhörande mark, till samfällighetsföreningen. Anläggningen övertas av samfällighetsföreningen så
snart anlåggningsbeslutet vunnit laga kraft och anläggningen
godkänts vid slutbesiktning. Om styrelse för
samfällighetsföreningen inte har bildats skjuts övertagandet upp
tills dessa händelser inträffat. lntill dess överlåtelse skett av
anläggningama till samfällighetsföreningen ansvarar
exploatören för drift, underhåll och skötsel av dessa.

I enlighet med riktlinjer för parkering i den fördjupade
översiktsplanen för Fåro (antagen av regionfullmäktige 2A17-A220 § 1i åtar sig exploatören att norr om länsvåg 699, "P-PLATS"
i detatjplan, projektera, utföra och bekosta anläggande av minst
10 parkeringsplatser för allmänhetens behov. Parkeringen ska
dimensioneras enligt handboken "Vägar och gators utformning"
(vGU).

Anslutning till länsväg 699 ska regleras med Trafikverket.yfvr/
I

Expl oate rings avtal Gotland Eårö Nystugu

1:3

4 (s)

12)

För rätta fullgörandet av sina åtaganden enligt deta avtal,
inklusive slut- och garantibesiktning, ska exploatören innan
förbindelsepunkt upprättats hos regionen iform av en
bankgaranti ställa säkerhet till ett värde av 7AA 000 kronor.

§16

Säkerhet

Av denna säkerhet ska regionen i den mån exploatören utför
anläggningama och genomför fastighetsbildning, bildar
gemensamhetsanläggningl-ar och dylikt enligt detta aytal, och
regionen godkänner dessa anläggningar och åtgärder,
återlämna en så stor del att den resterande säkerheten, enligt
regionens bedömande, är betryggande såsom säkerhet för
exploatörens eventuel lt återstående skyld gheter.
i

§17
Genomförandet

§.18

Overlåtelse

Enligt PIan- och bygglagen (PBL) har fastighetsägaren en
garanterad byggrätt under genomförandetiden i enlighet med
detalj planen. Efter geno mförandetidens utgån g fortsätter pla nen
att gälla men fastighetsägama har ingen garanterad rätt att
erhålla bygglov, rivningslov, eller marklov. Regionen kan, i
enlighet med PBL, efter genomforandetidens utgång ändra eller
upphäva detaljplanen utan att fastighetsägama får någon
ersättning. Med anledning av att exploateringsavtalet är kopplat
till ifrågavarande laga kraftvunna detaljplan upphör avtalet att
gälla i de delar som omfattas av en ändring eller ett upphävande. Ersättning utgår då inte i sådana fall för t ex utebliven
byggrätt eller projekteringskostnader o dyl eller i övrigt nedlagda
kostnader för de delar som ännu inte har exploaterats.
Detta avtalfår av exploatören inte överlåtas på annan utan
regionens godkännande. Om så ändå sker har regionen rätt att
av exploatören utkräva de merkostnader som regionen åsamkas
vid ett genomförande av detaljplanen.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav partema tagit var sitt.
Färö derWl t7o17

Anette Carola Wästlund

I

isby den
2017
För Region Gotland:

Meit Fohlin

Peter Lindvall

Exploateringsavtal GoLland Fårö Nystugu 1:,3
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/443
18 oktober 2017

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Miljöfarligt avloppsslam
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att
•

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens skrivelse.

Sammanfattning

Trots stor miljö- och klimatnytta av återföring av växtnäring och mullämnen från
avloppsfraktioner till åkermark är stor, så är motionens mening att riskerna med
föroreningar i slammet överskrider nyttan och att ingen återföring bör ske. Region
Gotland är medveten om problemen med avloppsåterföring till åkermark, men ser
också möjligheter att påverka avloppskollektivet och slammets kvalitet. Visby
reningsverk har nyss fått REVAQ- certifiering. Regionen har i och med det valt att
istället för stopp för slamspridning, söka vägar till ett successivt renare avloppsslam
och erbjuder nu slamleveranser som fosforgödsling till lantbruk, under vissa
kontrollerade förhållanden.
Ärendebeskrivning

Elin Bååth (Fi) har till fullmäktige lämnat in en motion med yrkandet att Region
Gotland upphör att medverka till användning av avloppsslam som gödning.
I motionen anges att syftet med spridning av avloppsslam är att skapa kretslopp där
fosfor från livsmedel återförs till åkermark, men att spridningen av avloppsslam
också med för nackdelar som gör att den står i opposition till bland annat
försiktighetsprincipen.
Bedömning

På kommunerna ställer miljömålssystemet dubbla förväntningar vad gäller avlopp,
dels finns behovet av ökad återföring av fosfor och dels innebär etappmålet om
giftfria och resurseffektiva kretslopp att användningen av återvunna material ska vara
säker ur hälso- och miljösynpunkt genom att återcirkulation av farliga ämnen undviks
så långt som möjligt. Trots de tydliga miljömålskonflikter som finns i uppdraget i att
ta hand om de biprodukter som uppstår av avloppshanteringen så är vår bedömning
att det är bästa i nuläget är att delta ett utvecklingsarbete, inom ramen för REVAC.
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Enligt Naturvårdsverket klarar större delen av det svenska slammet (nära 90 procent)
gällande kvalitetskrav för metaller (gränsvärden) och organiska ämnen (riktvärden).,
men REVAC ställer högre krav än de lagstadgade på innehållet i slammet och
samverkan inom RECAV ger utvecklingsmöjligheter. Mer information om slam
från Visby reningsverk finns på http://gotland.se/94846. Vidare sker arbete med
strategier för återföring av slam från enskilda avlopp i den kretsloppsstrategi för
avlopp som är under utarbetande i ett samarbetsprojekt inom teknik- och
samhällsbyggnadsförvaltningarna, för att integreras i regionens vatten och avloppsplanering.
Teknikförvaltningens bedömning

Toaletten är ingen ”avfallskorg”
Det är betydelsefullt att förstå vikten av att avloppssystemet används på ett korrekt
sätt. I toaletten ska man endast spola fekalier, urin och toalettpapper. Övriga
avloppsflöden är de som kommer från bad, dusch och tvätt. Inget annat ska spolas
ned i avloppet. Därför är det viktigt med information till allmänheten.
Kretslopp
I alla tider har man spridit tillbaka näringen från avlopp och på så sätt slutit
kretsloppet. Om detta livsviktiga kretslopp ska avbrytas, för att slammet skulle vara
”giftigt”, bör man ha vetenskapliga belägg som stöder det påståendet.
Bakgrund
Det är inte bara på Gotland som diskussionen kring slamspridning pågår, utan denna
fråga är högst aktuell nationellt och på EU-nivå. Som det ser ut i dag menar några
debattörer att det finns oacceptabla risker med användningen av slam på åkermark.
Resultatet från en Sifo-undersökning från 2014 visade att inställningen till
slamanvändning var övervägande positivt hos svenska folket. Undersökning
handlade bl.a. om användandet av slam från svenska reningsverk som gödsel på
åkermark. SIFO-undersökningen i sin helhet finns att läsa på: www.svensktvatten.se
Andra undersökningar som utförts på slamanvändning visar på följande resultat:
•

I Naturvårdsverkets senaste screeningrapport från 2015-11-24 skrivs,
”Riskkarakteriseringen för jordekosystem och människor exponerade via intag av grödor
visar att halter i jord efter lång tids gödsling med slam inte utgör en risk för jordekosystemet
eller människor. Dessa resultat överensstämmer väl med tidigare resultat”.

•

Senaste rapporten från de långliggande försöken i Skåne.

Rapporten från de långliggande i Skåne försöken visar att:
- Alla i försöken förekommande grödor har svarat med ökad skörd vid
slamtillförsel. I genomsnitt har en skördeökning med cirka 7 % erhållits av
slamgödslingen.
-

Det kan fastslås att markens bördighet ökar vid slamtillförsel.

-

Slamtillförsel påverkar inte upptaget av tungmetaller i grödan, inte ens vid
trefaldig tillförsel

Kretslopp är grunden till alla hållbara system. Att upphöra med slamspridning
stoppar inte på något sätt källan till oönskade ämnen. REVAQ ställer krav på
uppströmsarbete och kontroll på slamkvaliteten och på så sätt tar man itu med det
verkliga problemet.
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Läkemedel är oftast vattenlösliga. Det innebär att de till största delen går ut i våra
vatten och spridningen ut i naturen och stoppas inte av att slamspridningen upphör.
Knappt 10 % av läkemedelsresterna hamnar i det svenska avloppsslammet. När
slammet läggs på åkermark, utsätts det för solens UV-strålning och mikroorganismer
som bryter ner oönskade ämnen. I en m³ jord finns lika många mikroorganismer
som i en km³ vatten. Fortsatt slamanvändning är ett incitament att övervaka och
åtgärda riskerna med läkemedel i avloppet. Gällande antibiotika och resistenta
bakterier visar en kinesisk studie att de slamgivor på ca 4 ton TS (torrsubstans) vart
femte år, som vi använder oss av i Sverige, ligger långt från en risk för uppbyggnad
av antibiotikaresistens i mark.
Mikroplaster i slam menar man på Svenskt Vatten är en hanterbar utmaning. De
största källorna av mikroplast till reningsverken är via textilier och kosmetika. Redan
idag finns förslag på förbättringsåtgärder vid källan. I en nyligen publicerad studie
från danska EPA konstaterar studien att den atmosfäriska depositionen av mikroplast
är åtminstone lika stor som tillförseln via slam. I Sverige tror man att innehållet
mikroplast i slam är 0,1-1%.
Den riskstudie som idag finns om daggmask mark visar att risknivåer finns först en
bra bit över 7% och konstaterat vid 28% mikroplast i marken. Vid ett hypotetiskt
räkneexempel med kontinuerlig årlig slamgödsling skulle det behövas 2500 års
slamgödsling för att nå 1% mikroplast i matjordslagret. Enligt Svenskt Vatten räknar
man med att mikroplastmängderna från hushållen kommer att vara betydligt lägre
om 5-10 år än vad de är idag.
Mer om mikroplaster och slam:
http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/kretslopp-ochuppstromsarbete/mikroplaster-i-miljon/
Olika sätt att utvinna fosforn ur slammet finns idag. Det är en dyr men intressant
teknikutveckling med en rad olika pilotförsök. Hittills har man i full skala bara lyckats
utvinna en mindre andel fosfor med de metoder som finns (Struvit) och då bara till
10-20% av fosforn i slammet. En åkermark behöver dock även mullbildande ämnen
och andra spårämnen för att producera bra skördar och näringsrik mat. Svt har visat
en dokumentär som handlar om detta:
https://www.svtplay.se/video/13357996/sista-skorden/sista-skorden-1
Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket har
fått samma fråga från LRF mjölk om hur de ser på slamdebatten och de har enats om
ett gemensamt svar.
I svaret kan man bl.a. läsa att myndigheterna uppmuntrar initiativ som leder mot
miljömålen, med att både återföra fosfor och minimera tillförseln av särskilt farliga
ämnen till åkermarken. REVAQ nämns som ett exempel på initiativ i den riktningen.
De nämner även hur lagstiftning styr slamanvändning med hänsyn till bl.a.
försiktighetsprincipen.

Sammanfattning av de nationella myndigheternas svar
”Sammanfattningsvis vill vi uttrycka att det finns lagstöd för användning av avloppsslam på
åkermark, samt ett förslag till förordning som är tänkt att driva på utvecklingen av en hållbar
återföring av fosfor i samhället med målen Giftfri miljö och mer resurseffektiva kretslopp. Fosfor är
en ändlig resurs som ska tas tillvara på ett sätt som är säkert ur ett livsmedelsperspektiv samt
hållbart och förenligt med en utveckling i linje med Giftfri miljö. Vägen fram för att återföra och
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utvinna fosfor ur avloppsfraktioner beror på framtida avloppssystem, slamkvalitet och
teknikutveckling.”
För att få till ett långsiktigt hållbart kretslopp för näringsämnen anser
teknikförvaltningen, att slamspridning på ett kvalitetssäkrat sätt är den mest
miljömässiga och kostnadseffektiva lösningen. Det bästa i nuläget är att delta i
utvecklingsarbetet inom ramen för REVAQ och i det viktiga uppströmsarbetet.
Teknikförvaltningen Region Gotland, strävar efter att lösa slamhanteringen lokalt ur
ett hållbarhetsperspektiv för gotlänningarna. Att, som idag, behöva transportera bort
slam och därmed viktig växtnäring från ön för att sedan köpa in
fosfor/handelsgödsel som bryts ur gruvor i Marocko och Västsahara kan inte anses
vara ett hållbart alternativ. Ur ett globalt perspektiv, särskilt med de nya 17 globala
målen för hållbar utveckling, tydliggörs hållbarhetsperspektivet ännu mer. Fosfor är
en ändlig resurs och något ersättande alternativ finns inte.
Miljö-och hälsoskyddsnämndens bedömning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att Region Gotland ska följa
Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1994:2, gällande spridning av slam. I dagsläget
finns inget förbud mot spridning av avloppsslam på åkermark när uppsatta kriterier
uppfylls. Vilka regler som kommer att gälla i framtiden är svårt att förutsäga, men
nämnden anser att Regionens policy ska följa Naturvårdsverkets rekommendationer
även i framtiden.
I en dom från mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 7883-13, gällande
slamspridning, fastslår domstolen att Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1994:2)
ska gälla om det inte i det enskilda fallet finns skäl att göra en annan bedömning och
ställa högre krav.
Genom att slammet från Visby avloppsreningsverk numera är Revaq-certifierat, så
finns kravet att arbeta aktivt med uppströmsarbete för att ständigt förbättra slammets
kvalitet. Certifieringens syfte är att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk,
skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning är att Revaq-certifieringen är ett bra
verktyg för att på sikt få ett renare slam.

Beslutsunderlag

Motion från Elin Bååth, fi, 2016-06-Miljöfarligt avloppsslam
Förvaltningsskrivelse RS 2016/443, 2017-10-18
Slampolicy för Region Gotland
Beslut om REVAQ-certifiering
MHN § 104 Motion. Miljöfarligt avloppsslam
TN § 224 Motion Miljöfarligt avloppsslam

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till

Teknikförvaltningen; Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 224

Motion Miljöfarligt avloppsslam

TN 2017/1245
TN AU § 169

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår till regionfullmäktige att:
Motionens yrkande avslås.
Prioritera och säkerställa resurser till ständigt pågående uppströmsarbete.

Sammanfattning

Elin Bååth (Fi) har till fullmäktige lämnat in en motion med yrkandet att Region
Gotland upphör att medverka till användning av avloppsslam som gödning. Det
finns ingen lagstiftning som förbjuder spridning av avloppsslam däremot reglerar
lagstiftningen halter av oönskade ämnen i slammet. REVAQ Certifiering ställer ännu
hårdare krav.
Bedömning

Toaletten är ingen ”avfallskorg”
Det är betydelsefullt att förstå vikten av att avloppssystemet används på ett korrekt
sätt. I toaletten ska man endast spola fekalier, urin och toalettpapper. Övriga
avloppsflöden är de som kommer från bad, dusch och tvätt. Inget annat ska spolas
ned i avloppet. Därför är det viktigt med information till allmänheten.
Kretslopp
I alla tider har man spridit tillbaka näringen från avlopp och på så sätt slutit
kretsloppet. Om detta livsviktiga kretslopp ska avbrytas, för att slammet skulle vara
”giftigt”, bör man ha vetenskapliga belägg som stöder det påståendet.
Bedömning
Det är inte bara på Gotland som diskussionen kring slamspridning pågår, utan denna
fråga är högst aktuell nationellt och på EU-nivå. Som det ser ut i dag menar några
debattörer att det finns oacceptabla risker med användningen av slam på åkermark.
Resultatet från en Sifo-undersökning från 2014 visade att inställningen till
slamanvändning var övervägande positivt hos svenska folket. Undersökning
handlade bl.a. om användandet av slam från svenska reningsverk som gödsel på
åkermark. SIFO-undersökningen i sin helhet finns att läsa på: www.svensktvatten.se
Andra undersökningar som utförts på slamanvändning visar på följande resultat:
I Naturvårdsverkets senaste screeningrapport från 2015-11-24 skrivs,
”Riskkarakteriseringen för jordekosystem och människor exponerade via intag av
grödor visar att halter i jord efter lång tids gödsling med slam inte utgör en risk för
jordekosystemet eller människor. Dessa resultat överensstämmer väl med tidigare
resultat”.
Senaste rapporten från de långliggande försöken i Skåne.
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Rapporten från de långliggande i Skåne försöken visar att:
Alla i försöken förekommande grödor har svarat med ökad skörd vid slamtillförsel. I
genomsnitt har en skördeökning med cirka 7 % erhållits av slamgödslingen.
Det kan fastslås att markens bördighet ökar vid slamtillförsel.
Slamtillförsel påverkar inte upptaget av tungmetaller i grödan, inte ens vid trefaldig
tillförsel.
Kretslopp är grunden till alla hållbara system. Att upphöra med slamspridning
stoppar inte på något sätt källan till oönskade ämnen. REVAQ ställer krav på
uppströmsarbete och kontroll på slamkvaliteten och på så sätt tar man itu med det
verkliga problemet.
Läkemedel är oftast vattenlösliga. Det innebär att de till största delen går ut i våra
vatten och spridningen ut i naturen och stoppas inte av att slamspridningen upphör.
Knappt 10 % av läkemedelsresterna hamnar i det svenska avloppsslammet. När
slammet läggs på åkermark, utsätts det för solens UV-strålning och mikroorganismer
som bryter ner oönskade ämnen. I en m³ jord finns lika många mikroorganismer som
i en km³ vatten. Fortsatt slamanvändning är ett incitament att övervaka och åtgärda
riskerna med läkemedel i avloppet. Gällande antibiotika och resistenta bakterier visar
en kinesisk studie att de slamgivor på ca 4 ton TS (torrsubstans) vart femte år, som vi
använder oss av i Sverige, ligger långt från en risk för uppbyggnad av
antibiotikaresistens i mark.
Mikroplaster i slam menar man på Svenskt Vatten är en hanterbar utmaning. De
största källorna av mikroplast till reningsverken är via textilier och kosmetika. Redan
idag finns förslag på förbättringsåtgärder vid källan. I en nyligen publicerad studie
från danska EPA konstaterar studien att den atmosfäriska depositionen av mikroplast
är åtminstone lika stor som tillförseln via slam. I Sverige tror man att innehållet
mikroplast i slam är 0,1-1%.
Den riskstudie som idag finns om daggmask i mark visar att risknivåer finns först en
bra bit över 7% och konstaterat vid 28% mikroplast i marken. Vid ett hypotetiskt
räkneexempel med kontinuerlig årlig slamgödsling skulle det behövas 2500 års
slamgödsling för att nå 1% mikroplast i matjordslagret. Enligt Svenskt Vatten räknar
man med att mikroplastmängderna från hushållen kommer att vara betydligt lägre
om 5-10 år än vad de är idag.
Mer om mikroplaster och slam:
http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/kretslopp-ochuppstromsarbete/mikroplaster-i-miljon/
Olika sätt att utvinna fosforn ur slammet finns idag. Det är en dyr men intressant
teknikutveckling med en rad olika pilotförsök. Hittills har man i full skala bara lyckats
utvinna en mindre andel fosfor med de metoder som finns (Struvit) och då bara till
10-20% av fosforn i slammet. En åkermark behöver dock även mullbildande ämnen
och andra spårämnen för att producera bra skördar och näringsrik mat. Svt har visat

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

en dokumentär som handlar om detta:
https://www.svtplay.se/video/13357996/sista-skorden/sista-skorden-1
Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket har
fått samma fråga från LRF mjölk om hur de ser på slamdebatten och de har enats om
ett gemensamt svar.
I svaret kan man bl.a. läsa att myndigheterna uppmuntrar initiativ som leder mot
miljömålen, med att både återföra fosfor och minimera tillförseln av särskilt farliga
ämnen till åkermarken. REVAQ nämns som ett exempel på initiativ i den riktningen.
De nämner även hur lagstiftning styr slamanvändning med hänsyn till bl.a.
försiktighetsprincipen.
Sammanfattning av myndigheternas svar
”Sammanfattningsvis vill vi uttrycka att det finns lagstöd för användning av
avloppsslam på åkermark, samt ett förslag till förordning som är tänkt att driva på
utvecklingen av en hållbar återföring av fosfor i samhället med målen Giftfri miljö
och mer resurseffektiva kretslopp. Fosfor är en ändlig resurs som ska tas tillvara på
ett sätt som är säkert ur ett livsmedelsperspektiv samt hållbart och förenligt med en
utveckling i linje med Giftfri miljö. Vägen fram för att återföra och utvinna fosfor ur
avloppsfraktioner beror på framtida avloppssystem, slamkvalitet och
teknikutveckling.”
För att få till ett långsiktigt hållbart kretslopp för näringsämnen anser
teknikförvaltningen, att slamspridning på ett kvalitetssäkrat sätt är den mest
miljömässiga och kostnadseffektiva lösningen. Det bästa i nuläget är att delta i
utvecklingsarbetet inom ramen för REVAQ och i det viktiga uppströmsarbetet.
Teknikförvaltningen Region Gotland, strävar efter att lösa slamhanteringen lokalt ur
ett hållbarhetsperspektiv för gotlänningarna. Att, som idag, behöva transportera bort
slam och därmed viktig växtnäring från ön för att sedan köpa in
fosfor/handelsgödsel som bryts ur gruvor i Marocko och Västsahara kan inte anses
vara ett hållbart alternativ. Ur ett globalt perspektiv, särskilt med de nya 17 globala
målen för hållbar utveckling, tydliggörs hållbarhetsperspektivet ännu mer. Fosfor är
en ändlig resurs och något ersättande alternativ finns inte.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden föreslår till regionfullmäktige att:
Motionens yrkande avslås
Prioritera och säkerställa resurser till ständigt pågående uppströmsarbete.
Beslutsunderlag

Motion från Elin Bååth, Fi, 2016-06-Miljöfarligt avloppsslam
Förvaltningsskrivelse RS 2016/443, 2017-05-15
Slampolicy för Region Gotland, TN 2016/2169
Beslut om REVAQ-certifiering, TN § 196, 2016-10-19
Tjänsteskrivelse REVAQ, TN 2016/2169

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Tjänsteskrivelse , 2017-06-27
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/1245
25 augusti 2017

Jonas Lindström och Karolin Johannesson

Tekniska nämnden

Miljöfarligt avloppsslam - uppdrag från RS
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår till Regionstyrelsen att:
•

Motionens yrkande avslås

•

Prioritera och säkerställa resurser till ständigt pågående uppströmsarbete.

Ärendebeskrivning

Elin Bååth (Fi) har till fullmäktige lämnat in en motion med yrkandet att Region
Gotland upphör att medverka till användning av avloppsslam som gödning. Det
finns ingen lagstiftning som förbjuder spridning av avloppsslam däremot reglerar
lagstiftningen halter av oönskade ämnen i slammet. REVAQ Certifiering ställer ännu
hårdare krav.
Bedömning

Toaletten är ingen ”avfallskorg”
Det är betydelsefullt att förstå vikten av att avloppssystemet används på ett korrekt
sätt. I toaletten ska man endast spola fekalier, urin och toalettpapper. Övriga
avloppsflöden är de som kommer från bad, dusch och tvätt. Inget annat ska spolas
ned i avloppet. Därför är det viktigt med information till allmänheten.
Kretslopp
I alla tider har man spridit tillbaka näringen från avlopp och på så sätt slutit
kretsloppet. Om detta livsviktiga kretslopp ska avbrytas, för att slammet skulle vara
”giftigt”, bör man ha vetenskapliga belägg som stöder det påståendet.
Bedömning
Det är inte bara på Gotland som diskussionen kring slamspridning pågår, utan denna
fråga är högst aktuell nationellt och på EU-nivå. Som det ser ut i dag menar några
debattörer att det finns oacceptabla risker med användningen av slam på åkermark.
Resultatet från en Sifo-undersökning från 2014 visade att inställningen till
slamanvändning var övervägande positivt hos svenska folket. Undersökning
handlade bl.a. om användandet av slam från svenska reningsverk som gödsel på
åkermark. SIFO-undersökningen i sin helhet finns att läsa på: www.svensktvatten.se
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Andra undersökningar som utförts på slamanvändning visar på följande resultat:
•

I Naturvårdsverkets senaste screeningrapport från 2015-11-24 skrivs,
”Riskkarakteriseringen för jordekosystem och människor exponerade via intag av grödor
visar att halter i jord efter lång tids gödsling med slam inte utgör en risk för jordekosystemet
eller människor. Dessa resultat överensstämmer väl med tidigare resultat”.

•

Senaste rapporten från de långliggande försöken i Skåne.

Rapporten från de långliggande i Skåne försöken visar att:
- Alla i försöken förekommande grödor har svarat med ökad skörd vid
slamtillförsel. I genomsnitt har en skördeökning med cirka 7 % erhållits av
slamgödslingen.
-

Det kan fastslås att markens bördighet ökar vid slamtillförsel.

-

Slamtillförsel påverkar inte upptaget av tungmetaller i grödan, inte ens vid
trefaldig tillförsel

Kretslopp är grunden till alla hållbara system. Att upphöra med slamspridning
stoppar inte på något sätt källan till oönskade ämnen. REVAQ ställer krav på
uppströmsarbete och kontroll på slamkvaliteten och på så sätt tar man itu med det
verkliga problemet.
Läkemedel är oftast vattenlösliga. Det innebär att de till största delen går ut i våra
vatten och spridningen ut i naturen och stoppas inte av att slamspridningen upphör.
Knappt 10 % av läkemedelsresterna hamnar i det svenska avloppsslammet. När
slammet läggs på åkermark, utsätts det för solens UV-strålning och mikroorganismer
som bryter ner oönskade ämnen. I en m³ jord finns lika många mikroorganismer
som i en km³ vatten. Fortsatt slamanvändning är ett incitament att övervaka och
åtgärda riskerna med läkemedel i avloppet. Gällande antibiotika och resistenta
bakterier visar en kinesisk studie att de slamgivor på ca 4 ton TS (torrsubstans) vart
femte år, som vi använder oss av i Sverige, ligger långt från en risk för uppbyggnad
av antibiotikaresistens i mark.
Mikroplaster i slam menar man på Svenskt Vatten är en hanterbar utmaning. De
största källorna av mikroplast till reningsverken är via textilier och kosmetika. Redan
idag finns förslag på förbättringsåtgärder vid källan. I en nyligen publicerad studie
från danska EPA konstaterar studien att den atmosfäriska depositionen av mikroplast
är åtminstone lika stor som tillförseln via slam. I Sverige tror man att innehållet
mikroplast i slam är 0,1-1%.
Den riskstudie som idag finns om daggmask mark visar att risknivåer finns först en
bra bit över 7% och konstaterat vid 28% mikroplast i marken. Vid ett hypotetiskt
räkneexempel med kontinuerlig årlig slamgödsling skulle det behövas 2500 års
slamgödsling för att nå 1% mikroplast i matjordslagret. Enligt Svenskt Vatten räknar
man med att mikroplastmängderna från hushållen kommer att vara betydligt lägre
om 5-10 år än vad de är idag.
Mer om mikroplaster och slam:
http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/kretslopp-ochuppstromsarbete/mikroplaster-i-miljon/
Olika sätt att utvinna fosforn ur slammet finns idag. Det är en dyr men intressant
teknikutveckling med en rad olika pilotförsök. Hittills har man i full skala bara lyckats
utvinna en mindre andel fosfor med de metoder som finns (Struvit) och då bara till
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Tjänsteskrivelse
TN 2017/1245

10-20% av fosforn i slammet. En åkermark behöver dock även mullbildande ämnen
och andra spårämnen för att producera bra skördar och näringsrik mat. Svt har visat
en dokumentär som handlar om detta:
https://www.svtplay.se/video/13357996/sista-skorden/sista-skorden-1
Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket har
fått samma fråga från LRF mjölk om hur de ser på slamdebatten och de har enats om
ett gemensamt svar.
I svaret kan man bl.a. läsa att myndigheterna uppmuntrar initiativ som leder mot
miljömålen, med att både återföra fosfor och minimera tillförseln av särskilt farliga
ämnen till åkermarken. REVAQ nämns som ett exempel på initiativ i den riktningen.
De nämner även hur lagstiftning styr slamanvändning med hänsyn till bl.a.
försiktighetsprincipen.

Sammanfattning av myndigheternas svar
”Sammanfattningsvis vill vi uttrycka att det finns lagstöd för användning av avloppsslam på
åkermark, samt ett förslag till förordning som är tänkt att driva på utvecklingen av en hållbar
återföring av fosfor i samhället med målen Giftfri miljö och mer resurseffektiva kretslopp. Fosfor är
en ändlig resurs som ska tas tillvara på ett sätt som är säkert ur ett livsmedelsperspektiv samt
hållbart och förenligt med en utveckling i linje med Giftfri miljö. Vägen fram för att återföra och
utvinna fosfor ur avloppsfraktioner beror på framtida avloppssystem, slamkvalitet och
teknikutveckling.”
För att få till ett långsiktigt hållbart kretslopp för näringsämnen anser
teknikförvaltningen, att slamspridning på ett kvalitetssäkrat sätt är den mest
miljömässiga och kostnadseffektiva lösningen. Det bästa i nuläget är att delta i
utvecklingsarbetet inom ramen för REVAQ och i det viktiga uppströmsarbetet.
Teknikförvaltningen Region Gotland, strävar efter att lösa slamhanteringen lokalt ur
ett hållbarhetsperspektiv för gotlänningarna. Att, som idag, behöva transportera bort
slam och därmed viktig växtnäring från ön för att sedan köpa in
fosfor/handelsgödsel som bryts ur gruvor i Marocko och Västsahara kan inte anses
vara ett hållbart alternativ. Ur ett globalt perspektiv, särskilt med de nya 17 globala
målen för hållbar utveckling, tydliggörs hållbarhetsperspektivet ännu mer. Fosfor är
en ändlig resurs och något ersättande alternativ finns inte.
Beslutsunderlag

Motion från Elin Bååth, Fi, 2016-06-Miljöfarligt avloppsslam
Förvaltningsskrivelse RS 2016/443, 2017-05-15
Slampolicy för Region Gotland, TN 2016/2169
Beslut om REVAQ-certifiering, TN § 196, 2016-10-19
Tjänsteskrivelse REVAQ, TN 2016/2169
Tjänsteskrivelse TN 2017/1245, 2017-06-27
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
3 (3)

Protokollsutdrag

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-18

MHN § 104

RS remiss - Motion. Miljöfarligt avloppsslam

MHN 2017/2176

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker motionens yrkande. Se motivering under
Bedömning.

Bedömning

Naturvårdsverket fick i februari 2012 ett uppdrag från regeringen om hållbar
återföring av fosfor. Naturvårdsverket presenterade i en rapport från 2013 resultaten
från arbetet med förslag till författningskrav för oönskade ämnen i olika avlopps- och
avfallsfraktioner samt förslag till etappmål till miljömålssystemet. Ärendet är
fortfarande under beredning på Miljö- och energidepartementet.
Utredningen har genomlyst problematiken ur flera olika perspektiv. Det finns tydliga
målkonflikter som har vägts mot varandra. Resultatet mynnar i ett förslag med
införande av strängare krav stegvis, på innehåll av föroreningar i slam som sprids.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att Region Gotland ska följa
Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1994:2, gällande spridning av slam. I dagsläget
finns inget förbud mot spridning av avloppsslam på åkermark när uppsatta kriterier
uppfylls. Vilka regler som kommer att gälla i framtiden är svårt att förutsäga, men
nämnden anser att Regionens policy ska följa Naturvårdsverkets rekommendationer
även i framtiden.
I en dom från mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 7883-13, gällande
slamspridning, fastslår domstolen att Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1994:2)
ska gälla om det inte i det enskilda fallet finns skäl att göra en annan bedömning och
ställa högre krav.
Genom att slammet från Visby avloppsreningsverk numera är Revaq-certifierat, så
finns kravet att arbeta aktivt med uppströmsarbete för att ständigt förbättra slammets
kvalitet. Certifieringens syfte är att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk,
skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning är att Revaq-certifieringen är ett bra
verktyg för att på sikt få ett renare slam.
Region Gotland håller för närvarande på med arbetet att ta fram en
kretsloppsstrategi. Detta är ett dokument där det är naturligt att hantera Regionens
ställningstagande till slamspridning. I remittering av kretsloppsstrategin kommer
berörda nämnder och förvaltningar ha möjlighet att komma med synpunkter om
slamhanteringen.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-18

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig positiva till motionen och antar
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslutsunderlag

Motion till regionfullmäktige
”Miljöfarligt avloppsslam”
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Ärendets behandling under mötet

2016-05-31
2017-07-26

Ärendet presenterades av enhetschef Mattias Edsbagge.
Skickas till
Regionstyrelsen

Sökande
Region Gotland, Regionstyrelseförvaltningen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Motion:
Till:

Miljöfarligt avloppslam
Regionfullmäktige

Gotland har fått dispens av Naturvårdsverket för användning av avloppsslam som gödning vid
odlingar, och är tillsammans med Länsstyrelsen part i projektet ”Kretslopp vid nybyggnation”.
Syftet med spridning av avloppslam är att skapa kretslopp där fosfor från livsmedelssystemet
återförs till åkermarken. Att inte återföra växtnäringen leder på sikt till allvarliga miljöproblem.
Tyvärr finns det också stora nackdelar med att sprida avloppslam. Det innehåller nämligen även en
rad ämnen som är skadliga för både människor och den biologiska mångfalden. Ett exempel är
kadmium, som vi i första hand får i oss just genom kosten. Det räcker med en mycket liten
exponering för att allvarliga hälsorisker ska medfölja. I avloppsslammet återfinns även andra typ av
oreglerade miljögifter, som exempelvis flamskyddsmedel - som kan störa djurs och
människorshormonsystem ochorsaka cancer - och läkemedel, som antibiotika och hormoner från ppiller. Det saknas idag gränsvärden för många av de här ämnena, som alltså över huvud taget inte
mäts. Därför avråder Naturskyddsföreningen från användning av avloppsslam som gödning. Även
Kemikalieinspektionen och WHO varnar för riskerna med skadliga ämnen i avloppsslam.
Utifrån detta är det tydligt att vinsterna med spridning av avloppslam helt enkelt inte på långt när
överväger nackdelarna.Spridningen av avloppslam står i opposition till både försiktighetsprincipen,
som både Miljöbalken och EU:s miljöpolitik utgår ifrån, och riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri
miljö, Ett rikt odlingslandskap samt God bebyggd miljö.
För att säkra kretsloppet av fosfor behöver en långsiktig omstrukturering av avloppssystemen ske,
och på kort sikt behöver alternativa metoder för att minska riskerna med giftspridning via
avloppslammet tas fram - ett arbete som är i full gång i en rad pilotverksamheter. Genom att
fortsätta spridning av giftigt avloppslam medverkar Region Gotland istället till att ett ohållbart och
omodernt system upprätthålls.
Jag yrkar därför på
- Att Region Gotland upphör att medverka till användning av avloppslam som gödning

Elin Bååth, Feministiskt initiativ
31/5 2016

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/869
12 oktober 2017

Lars Stenström

Regionstyrelsen

Motion. Gör en konsekvensanalys över visionen 65000
invånare.
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Motionen avslås.

Eva Pettersson (SD) yrkar i sin motion att Region Gotland gör en konsekvensanalys
av målet att bli 65 000 invånare 2025.
Region Gotland har enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
ansvaret för det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. I förordning (2007:583) om
regionalt tillväxtarbetet ska Region Gotland, som ansvarig aktör, utarbeta och
fastställa en strategi för länets utveckling (regional utvecklingsstrategi), och samordna
insatser för att genomföra strategin. Region Gotland ska även besluta om
användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och följa upp, låta
utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxt- och
utvecklingsarbetet till regeringen.
I det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025, vilket antogs i juni 2008
av kommunfullmäktige i dåvarande Gotlands kommun, finns förutom visionen
Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt
och fylld av livslust fem övergripande mål varav ett är Minst 65000 invånare bor på
Gotland.
Regionstyrelsen behandlade 22 april 2015 (RS 2015/218) ärendet om att genomföra
en revidering av Vision Gotland 2025. Ledningskontoret fick i uppdrag att
återkomma med tidplan och organisation för processen. Arbetet bedrivs idag i
regionstyrelseförvaltningens regi med regionstyrelsens arbetsutskott som politisk
styrgrupp. Enligt gällande tidplan kommer den slutliga politiska beredningen av
förslag till ny regional utvecklingsstrategi att ske efter nästa allmänna val till riksdag,
landsting och kommun hösten 2018.
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Bedömning

Region Gotland har ett lagstadgat ansvar att leda, samordna och följa upp det
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet i länet. En central uppgift är att utarbeta och
fastställa en strategi för länets utveckling (regional utvecklingsstrategi), samt att leda
och samordna insatser för att genomföra strategin.
Den regionala utvecklingsstrategin ska upprättas utifrån en analys av de särskilda
förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet. Analysen ska
bland annat ta hänsyn till funktionella regionala samband såväl inom som över länsoch landsgränserna samt till olika typer av landsbygder och tätorter.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det i nuläget inte finns anledning att
genomföra en särskilt konsekvensanalys av ett önskat befolkningstal baserat på
bedömningar gjorda för drygt tio år sedan. Inom ramen för det pågående arbetet
med att utarbeta en ny regional utvecklingsstrategi genomförs analyser av de
särskilda, och för Gotland viktigaste, långsiktiga förutsättningarna för hållbar regional
tillväxt och utveckling. Utgångspunkten är att ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det
regionala tillväxtarbetet. Analyserna ska vila på vetenskaplig grund, faktabaserade
kunskapsunderlag och relevant offentlig statistik.
Beslutsunderlag

Motion Eva Pettersson (SD) 2017-09-25

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Motion till Regionstyrelsen Gotland
Rubrik: Gör en konsekvensanalys över visionen 65000 invånare

Sjuklövern på Gotland hade som mål att vi skulle bli 65000 invånare på Gotland

till år 2025. Med detta som mål

tycker vi inom Sverigedemokraterna att det
behöver göras en konsekvensanalys, vi anser att man kan inte bara ha visioner
utan att se konsekvenserna av visionen. Man kan fundera över hur det går med
så

vatten tillgången och många av reningsverken som idag går överfulla med
dåligt renat avloppsvattnet som följd som rinner ut i östersjön. Vi har också det
förväntade stora antalet kryssningsresänärer som väntas varje sommar och
som kommer att göra av med en hel del vatten.
Vi ställer oss också frågan vad skall en utökad befolkning arbeta med? Och hur

kommer 65000 invånare att på verka vårdapparaten, när man idag inte kan få
personal att stanna inom vårdyrket.
Många av de nyanlända kommer att leva på försörjningsstöd, hur kommer det
att påverka den framtida kommunalskatten? Det vore intressant att få en
ungefärlig uppskattning av hur många asylsökande som kommer att stanna på
Gotland och hur det kommer att påverka tillgången för bostäder för Gotländska
ungdomar. Kommer regionen att bygga bostäder för de nyanlända som

kommer att behöva bostadsbidrag i och med att det tar så många år för
nyanlända att få ett arbete. Det finns en ort på fastlandet som priserna på
bostadsrätter och villor har stigit medTO% på ett år, det betyder att
skuldbördan stiger kraftigt för unga svenskar som inte har möjlighet att få
någon hyreslägenhet, eftersom de går

till nyanlända, utan måste köpa

lägenhet eller villa med hög belåning som följd.
Yrkande: Jag vill att Region Gotland gör en konsekvensanalys.
Eva Pettersson SD Gotland

en

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/440
17 oktober 2017

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Strategi för att öka byggnationen i trä
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

Motionen avslås.

Sammanfattning

Trots att miljö- och klimatnyttan av en ökad andel träbyggnad stämmer väl överens
med regionens mål och ambitioner, så avstyrks motionens förslag. Med hänvisning
till bristande resurser för att ta fram och genomföra nya strategier, föreslås istället att
målen nås genom energi- och klimatkrav på material till byggnadsstommar och att för
byggnader fortsätter och utvecklas ambitionerna att klara lämplig nivå på certifiering
för miljöbyggnad enligt de nya kriterierna, Miljöbyggnad 3.0.
Ärendebeskrivning

Eva Gahnström (C) har till fullmäktige lämnat in en motion med förslaget att Region
Gotland tar fram en strategi för att öka byggnationen i trä.
I motionen anges att träbyggnader är ett framgångsrikt verktyg för att minska
klimatpåverkan, att träbyggnader går snabbt att uppföra, har flera fördelar samt att
flera städer och kommuner i Sverige redan har träbyggnadsstrategier.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att det är svårt att få regionens personella
resurser att räcka till, för att utarbeta och driva de strategier som redan är gällande
uppdrag från fullmäktige, eller följer t ex av det regionala utvecklingsansvaret. Det
måste tas med i bedömningen av motionens förslag. Teknikförvaltningen ställer sig i
sin tjänsteskrivelse, till TN 2017/1246, bakom ovanstående bedömning.
Både byggnadsnämnden och tekniska nämnden föreslår avslag. Byggnadsnämnden
förordar att en tillstyrkan måste föregås av en bred undersökning av om strategin
fyller ett behov och om det finns förutsättningarna för att strategin efterlevs.
Genomförande av en kommunal träbyggnadsstrategi, liknande de som finns t ex i
Växjö sedan flera år och i Mönsterås sedan slutet av förra året, bygger på förankring i
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och kontinuerliga kontakter med berörda delar av näringslivet i regionen. Vi har inte
samma förutsättningar här som i Småland med mycket träbyggnadsindustri.
Trots svårigheten att göra en rättvisande LCA 1 av byggnader på grund av deras
komplexitet, visar resultaten av de forskningsstudier som sammanfattas i en rapport
från SKL januari 2017 tydligt att träbyggande har en betydande potential för att
minska klimatpåverkan och öka användningen av förnybara naturresurser jämfört
med betong och metall. Det tyder på att noggranna produktkrav vid byggnadsarbeten
ändå bör leda till en ökad andel träbyggande.
För Region Gotland skulle en träbyggnadsstrategi för byggnader i regionens regi
kunna vara ett led i att nå ökad hållbarhet i bebyggelsen, särskilt under byggskedet,
men förvaltningens rekommendation är att istället fortsätta med att utveckla
beslutsunderlag grundat på LCA.

Beslutsunderlag

Motion från Eva Gahnström, c, 2016-06-20Strategi för att öka byggnation i trä
Förvaltningsskrivelse RS 2016/440., 2017-09-26
Tekniska nämndens beslut TN 2017/1246, TN §219, 2017-09-20
Byggnadsnämndens beslut BN 2017/1564, § 150
SKL-rapport: Byggnadsstommens klimatpåverkan, Livscykelperspektiv på olika
material, januari 2017.
Manualer och verktyg för Miljöbyggnad. Uppdaterade i maj 2017

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till


Teknikförvaltningen; avd chefer för Bygg och projekt- respektive Fastighetsförvaltningsamt



GotlandsHems fastighetschef

1
Livscykelsanalys, LCA, används för att kunna mäta energianvändning, resursförbrukning samt klimat- och miljöpåverkan av en
produkt
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 219

Motion strategi för att öka byggnationen i trä.

TN 2017/1246
TN AU § 164

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning

Eva Gahnström (C) har till fullmäktige lämnat in en motion med förslaget att Region
Gotland tar fram en strategi för att öka byggnationen i trä.
I motionen anges att träbyggnader är ett framgångsrikt verktyg för att minska
klimatpåverkan, att träbyggnader går snabbt att uppföra, har flera fördelar samt att
flera städer och kommuner i Sverige redan har träbyggnadsstrategier.
Bedömning

Teknikförvaltningen ställer sig bakom regionstyrelseförvaltningens skrivelse där det
framgår att: ”Förvaltningens bedömning är att det är svårt att få regionens personella
resurser att räcka till, för att utarbeta och driva de strategier som redan är gällande
uppdrag från fullmäktige, eller följer t ex av det regionala utvecklingsansvaret.”
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag

RS tjänsteskrivelse 2017-05-12.
Motion 2016-06-20.
TKF tjänsteskrivelse 2017-08-28
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden:

Eva Gahnström (C) föreslog nämnden att anta regionstyrelsens skrivelse daterad 201705-12.
Ordföranden yrkande på att följa arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställde sitt yrkande mot Eva Gahnströms och fann att ordförandens
yrkande vunnit bifall.
Votering:
Votering begärdes: Ja-röst för ordförandens förslag och nej-röst för Eva Gahnströms
förslag.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Omröstningsresultat: sex Ja-röster: Per Edman (V), Torgny Ammunet (S), Daniel Heilborn
(MP), Tommy Gardell (S), Renée Lingström (S) och Joan Sundin (V).
Fem nej-röster: Karl-Johan Boberg (C), Eva Gahnström (C), Bo Ekelund (M), Peter Wigren
(M) och Gunnel Lindby (C).
Tekniska nämnden hade därmed bifallit ordförandens förslag.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/1246
28 augusti 2017

Björn Sandqvist och Torbjörn Ihse

Tekniska nämnden

Motion Strategi för att öka byggnationen i trä. Uppdrag från
RS
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden föreslår att regionstyrelsen avslår motionen.

Sammanfattning

Eva Gahnström (C) har till fullmäktige lämnat in en motion med förslaget att Region
Gotland tar fram en strategi för att öka byggnationen i trä.
I motionen anges att träbyggnader är ett framgångsrikt verktyg för att minska
klimatpåverkan, att träbyggnader går snabbt att uppföra, har flera fördelar samt att
flera städer och kommuner i Sverige redan har träbyggnadsstrategier.
Bedömning

Teknikförvaltningen ställer sig bakom regionstyrelseförvaltningens skrivelse där det
framgår att: ”Förvaltningens bedömning är att det är svårt att få regionens personella
resurser att räcka till, för att utarbeta och driva de strategier som redan är gällande
uppdrag från fullmäktige, eller följer t ex av det regionala utvecklingsansvaret.”
Beslutsunderlag

RS tjänsteskrivelse 2017-05-12.
Motion 2016-06-20.
TKF tjänsteskrivelse 2017-08-28

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg

Skickas till
Regionstyrelsen
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

BN 2017/1564
6 september 2017

Gunnar Gustafsson

Byggnadsnämnden

RS remiss - Motion. Strategi för att öka byggnationen i trä
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden avstyrker motionen i dess nuvarande form.
Byggnadsnämnden förordar att en särskild strategi för att öka trähusbyggandet på
Gotland bör föregås av en utredning om det finns ett behov av en sådan strategi och
att en sådan strategi har förutsättningar att bli framgångsrik. Detta bör utredas i
samverkan med andra aktörer än Regionen, såsom byggföretag, bostadsföretag,
arkitekter, byggnadsantikvarier med flera.
Bakgrund

Eva Gahnström, EG, Centerpartiet, föreslår i en motion till Regionfullmäktige i
”Region Gotland att Region Gotland tar fram en strategi för att öka byggnation i trä”.
EG menar att den globala uppvärmningen medför att vi måste ändra vårt sätt att bo
och leva. Bland annat har Sverige förbundit sig att inte öka koldioxidhalten i
atmosfären. Ett framgångsrikt sätt för att uppnå detta vore enligt EG att bygga
bostäder och verksamhetslokaler i trä. EG pekar på att kommuner över hela landet,
t.ex. Växjö, Mora och Skellefteå, har tagit fram mer eller mindre omfattande
träbyggnadsstrategier.
Motivering

Byggnadsnämndens huvudsakliga uppgift är att pröva bygglov och detaljplaner. Planoch bygglagen ger i huvudsak inga möjligheter att styra valet av material i stommen
på de byggnader som prövas. I detaljplaner och bygglov kan fasadmaterial till en del
regleras och styras med stöd av lagen.
Det finns dessvärre ingen riktigt tillförlitlig statistik som ger en mer precis
beskrivning av fördelningen mellan olika förekommande stommaterial i
husproduktionen på Gotland i dagsläget. Gotland har dock en lång tradition av att
bygga i sten, i vissa tider även uppmuntrad av skattelättnader mm, men det finns
även en träbyggnadstradition på Gotland.
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I dagsläget är det nog ändå så att trähusen dominerar på landet medan andra tyngre
stommaterial dominerar i stadsbyggandet. Av de träbyggnadsstrategier som finns i
några av landets kommuner så är det just inriktningen på ett ökat användande av trä i
stadsbyggandet som dominerar.
Huruvida det finns ett behov av och är lämpligt att i mer strategiska former verka för
mer trä i byggandet på Gotland är bedömningen att det finnas anledning att utreda.
Ett beslut om att en träbyggnadsstrategi/-policy ”ska” tas fram, bör därför föregås av
en utredning i samverkan med andra aktörer, byggföretag, bostadsföretag, arkitekter
byggnadsantikvarier med flera, som fastställer om det finns ett behov och om en
sådan strategi/policy har förutsättningar att bli framgångsrik.

Gunnar Gustafsson
Stadsarkitekt btr

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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Bilaga till beslut
BN 2017/1564

Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är länsstyrelsen som beslutar om
tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla

1. Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer.
2. Hur du vill att beslutet ska ändras.
3. Varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Du bör även skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla
följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning på er fastighet
• Adress till bostaden
• Telefonnummer
• E-postadress där du kan ta emot ev. handlingar som skickas till dig.
•

I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
ang. träbyggnadsstrategi
Den globala uppvärmningen medför att vi måste ändra vårt sätt att bo och
leva. Bland annat har Sverige förbundit sig att inte öka koldioxidhalten i
atmosfären. Ett framgångsrikt sätt är att bygga bostäder och
verksamhetslokaler av trä. Då binds CO₂ i husen under lång tid och det
minskar andelen koldioxid i atmosfären. Givetvis under förutsättning att
den avverkade skogen återplanteras. Produktionstiden för ett hus byggt
av trä är kortare än när det byggs med andra material. Med fler trähus
kan bodstadsbristen byggas bort snabbare! Trä är ett förhållandevis lätt
material vilket medför att antalet transporter av byggmaterial minskar och
att det går att anlägga en enklare grund.
Över hela landet har kommuner tagit fram mer eller mindre omfattande
träbyggnadsstrategier, t.ex. Växjö, Mora och Skellefteå. Det finns en, till
viss del berättigad, oro för risken för bränder i trähus. Mellan 1874 och
1994 var det förbjudet att bygga bostäder av trä högre än två våningar.
Oron är befogad när det gäller gamla hus, men ny teknik gör trähus mer
brandsäkra.
Därför föreslår jag:
att: Region Gotland tar fram en strategi för att öka byggnation i trä.
Bro 160619
Eva Gahnström

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/444
15 november 2017

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Motion. Företags ansvar för att spara på vatten
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Motionen avslås.

Sammanfattning

Elin Bååth har i en motion till regionfullmäktige yrkat att alla företag som förbrukar
mer än 10 000 kubikmeter kommunalt dricksvatten per år åläggs att upprätta en plan
för hur de ska effektivisera sin vattenförbrukning och att planen följs upp av Region
Gotland.
Tekniska nämndens remissvar beskriver att VA-huvudmannen inte har stöd i lagen
för att begära en planering om vatteneffektivisering. Vid begränsad vattentillgång har
VA-huvudmannen en möjlighet att ålägga alla fastighetsägare inom VA-kollektivet,
och därmed även näringsidkare som utnyttjar kommunalt vatten, en skyldighet att
minska sin vattenförbrukning.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att insatser bör göras för att få ner även
företags vattenförbrukning, men framhåller att innan ett förslag kring
vattenbesparingsplaner kan bli aktuellt, måste det utredas hur många företag som
skulle beröras av kravet, vilka vinster som kan göras i form av vattenbesparing samt
väga detta mot vilka resurser som krävs.
Regionstyrelseförvaltningen samlade bedömning är att rekommendera
regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att avslå motionen.

Ärendebeskrivning

Elin Bååth har i en motion till regionfullmäktige yrkat att alla företag som förbrukar
mer än 10 000 kubikmeter kommunalt dricksvatten per år åläggs att upprätta en plan
för hur de ska effektivisera sin vattenförbrukning och att planen följs upp av Region
Gotland. Detta oavsett var på ”prioriteringstrappan” för vattenbesparing regionen
för tillfället befinner sig.
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Motionen inkom till regionfullmäktige 20 juni 2016 och till regionstyrelseförvaltningen 30 november 2016. Förvaltningen remitterade motionen 16 december
2016 till tekniska nämnden respektive miljö- och hälsoskyddsnämnden med
anhållande om svar senast 29 mars 2017. Svar inkom från tekniska nämnden 20
september 2017 (TN § 223) respektive miljö- och hälsoskyddsnämnden 18 september
2017 (§ 103).

Bedömning

Tekniska nämnden anför följande. Enligt lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster, sjätte paragrafen, har kommunen skyldighet att ordna vattentjänster
inom ett bestämt verksamhetsområde. Dock står i andra paragrafen att det avser
vattenförsörjning som är lämpligt till normala hushållsändamål.
I de allmänna bestämmelserna för vatten och avlopp på Gotland (ABVA Gotland,
2016-07-12) finns bland annat följande beskrivet under rubrikerna:
Dricksvatten för andra ändamål
”Vatten används även för andra ändamål än hushåll. /…/ Industrier eller andra
verksamheter med stor vattenförbrukning, särskilda kvalitetskrav eller som kräver
stora flöden, kan inte utan vidare påräkna att huvudmannen kan klara sådana
behov om inte detta särskilt avtalats.”
Begränsning av vattenleverans
”Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att minska sin
vattenförbrukning efter de anvisningar som huvudmannen lämnar.”
Tekniska nämnden gör bedömningen att VA-huvudmannen inte har stöd i lagen för
att begära en planering om vatteneffektivisering. Vid begränsad vattentillgång
däremot har alla fastighetsägare, och därmed även näringsidkare som utnyttjar
kommunalt vatten, skyldighet att minska sin vattenförbrukning enligt stycket ovan.
Nämnden anför också att den dialog som förs med vissa företag om att minska sin
vattenförbrukning varit framgångsrik. Som exempel nämns företaget Cementa, som
vidtagit åtgärder för att om några år enbart använda kommunalt vattnen till sanitära
ändamål (idag används fortfarande en del kommunalt vatten i Cementas
tillverkningsprocess). Foodmark och Arla har hittat olika sätt att återanvända sitt
vatten.
Ur ekonomisk synvinkel bör det ligga i företagens intresse att minska sin
vattenförbrukning. VA-taxan (antagen av regionfullmäktige 14 oktober 2013) har här
en styrande funktion. Teknikförvaltningen har för närvarande i uppdrag (TN § 154)
att göra en översyn i syfte att bland annat styra mot en minskad vattenkonsumtion.
Tekniska nämnden beslutade föreslå regionfullmäktige att avslå motionen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anför att motionens innehåll till största delen berör
tekniska nämndens verksamhetsområde. Miljö- och hälsoskyddsnämnden håller dock
med om motionens innehåll, att insatser bör göras för att få ner även företags
vattenförbrukning. Det finns flera olika vägar att gå, menar nämnden, allt från att
styra taxan till att göra tillsynsinsatser på olika nivåer.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn är i dagsläget inte specifikt inriktat på
vattenbesparingsåtgärder. Tillsynen är framförallt inriktad på att bibehålla och
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förbättra kvaliteten på Gotlands vattenresurser i form av ytvatten och grundvatten.
Flera stora vattenförbrukande företag lämnar årligen in uppgifter om
vattenförbrukning i miljörapporterna och vattenfrågan diskuteras ofta i den ordinarie
tillsynen.
Att begära in vattenbesparingsplaner från företag skulle dock kräva tid och resurser,
framhåller miljö- och hälsoskyddsnämnden, vilket ska vägas mot andra insatser.
Nämnden menar att innan ett förslag kring vattenbesparingsplaner kan bli aktuellt,
måste det utredas hur många företag som skulle beröras av kravet, vilka vinster som
kan göras i form av vattenbesparing samt väga detta mot vilka resurser som krävs.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade anta samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande som sitt eget.
Regionstyrelseförvaltningen samlade bedömning är att rekommendera
regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att avslå motionen. Skälen är främst att
–

det inte finns lagstöd för att ålägga företag att upprätta en plan för hur de ska
effektivisera sin vattenförbrukning,

–

det vid begränsad vattentillgång finns ett regelverk som möjliggör att Region
Gotland som huvudman kan ålägga alla fastighetsägare, och därmed även
näringsidkare, som utnyttjar kommunalt vatten att minska sin
vattenförbrukning,

–

de stora vattenförbrukande företagen på Gotland bedöms vara medvetna om
att dricksvattnet är en värdefull resurs som måste hanteras med varsamhet
och att det redan idag finns ett aktivt arbete hos många av dessa företag att
minska sin vattenkonsumtion samt att

–

teknikförvaltningen har ett uppdrag att se över hur VA-taxans styrande effekt
kan öka när det gäller vattenkonsumtionen.

Beslutsunderlag

Motion. Elin Bååth (Fi). Företags ansvar för att spara på vatten. Regionfullmäktige
2016-06-20, § 126
RS remiss. Motion. Företags ansvar för att spara på vatten. TN 2017-09-20, § 223
RS remiss. Motion. Företags ansvar för att spara på vatten. MHN 2017-09-18, § 103
Motion. Företags ansvar för att spara på vatten. RSF tjänsteskrivelse 2016/444
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TN registrator
MHN registrator
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 223

RS Remiss: Motion. Företags ansvar för att spara
på vatten

TN 2016/2837
TN AU § 168

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning

Elin Bååth har i en motion till Regionfullmäktige 31 maj 2016 yrkat på att alla företag
som förbrukar mer än 10 000 kubikmeter kommunalt dricksvatten per år åläggs att
upprätta en plan för hur de ska effektivisera sin vattenförbrukning och att planen
följs upp av Region Gotland (Regionen). Detta oavsett var på ”prioriteringstrappan”
för vattenbesparing Regionen för tillfället befinner sig. Teknikförvaltningen har utrett
frågan och inte funnit lagstöd för VA-huvudmannen att kunna ställa sådana krav på
företag som motionären åsyftar.
Elin Bååth menar att Regionen genomfört insatser för att minska
vattenförbrukningen hos privatpersoner, både i form av information och konkreta
förbud, men för de stora vattenförbrukarna förs endast en dialog i syfte att på frivillig
väg få dem att minska sin vattenförbrukning. Enligt henne ställs inte samma krav på
de företag som förbrukar mest vatten som på privatpersoner. Elin Bååth, yrkar
därför på att alla företag som förbrukar mer än 10 000 kubikmeter kommunalt
dricksvatten per år åläggs att upprätta en plan för hur de ska effektivisera sin
vattenförbrukning.
Enligt lag (2006: 412) om allmänna vattentjänster i sjätte paragrafen har kommunen
skyldighet att ordna vattentjänster inom ett bestämt verksamhetsområde. Dock står i
andra paragrafen att det avser vattenförsörjning som är lämpligt till normala
hushållsändamål.
I de allmänna bestämmelserna för vatten och avlopp på Gotland, (ABVA Gotland)
finns beskrivet under styckena:
Dricksvatten för andra ändamål
Vatten används även för andra ändamål än hushåll. Industrier med stor
vattenförbrukning kan inte utan vidare påräkna att huvudmannen kan klara sådana
behov om inte detta särskilt avtalats.
Begränsning av vattenleverans
Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att minska sin
vattenförbrukning efter de anvisningar som huvudmannen lämnar.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Bedömning

VA-huvudmannen har inget lagstöd att begära en planering om vatteneffektivisering.
Vid begränsad vattentillgång däremot har alla fastighetsägare och därmed även
näringsidkare som utnyttjar kommunalt VA skyldighet att minska sin
vattenförbrukning enligt stycket ovan.
Den dialog som i övrigt förs med vissa företag om att överlag minska sin
vattenförbrukning har varit framgångsrik. Som exempel kan nämnas Cementa som
vidtagit åtgärder för att om några år enbart använda kommunala vattnet till sanitära
ändamål. Idag används fortfarande en del kommunalt vatten i Cementas
tillverkningsprocess. Foodmark och Arla har hittat olika sätt att återanvända sitt
vatten. Företag får betala det vatten de använder och därför bör det ligga i deras
intresse att minska den kostnaden.
VA-taxan (antagen av regionfullmäktige den 14 oktober 2013) är under revidering
och teknikförvaltningen kommer där titta på hur detta kan styras i en positiv riktning.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag

Elin Bååths motion om Företagens ansvar för vattenbesparing. Ärende nummer TN
2016/2837. Ankomstdatum 31/5 2016
Tjänsteskrivelse 2017-05-18
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

Ärende TN 2016/2837
10 augusti 2017

Jonas Lindström

Tekniska nämnden

Motion: Företagens ansvar för vattenbesparing
Förslag till beslut

• Tekniska nämnden avslår motionen.

Sammanfattning

Elin Bååth har i en motion till Regionfullmäktige 31 maj 2016 yrkat på att alla företag
som förbrukar mer än 10 000 kubikmeter kommunalt dricksvatten per år åläggs att
upprätta en plan för hur de ska effektivisera sin vattenförbrukning och att planen
följs upp av Region Gotland (Regionen). Detta oavsett var på ”prioriteringstrappan”
för vattenbesparing Regionen för tillfället befinner sig. Teknikförvaltningen har utrett
frågan och inte funnit lagstöd för VA-huvudmannen att kunna ställa sådana krav på
företag som motionären åsyftar.
Ärendebeskrivning

Elin Bååth menar att Regionen genomfört insatser för att minska
vattenförbrukningen hos privatpersoner, både i form av information och konkreta
förbud, men för de stora vattenförbrukarna förs endast en dialog i syfte att på frivillig
väg få dem att minska sin vattenförbrukning. Enligt henne ställs inte samma krav på
de företag som förbrukar mest vatten som på privatpersoner. Elin Bååth, yrkar
därför på att alla företag som förbrukar mer än 10 000 kubikmeter kommunalt
dricksvatten per år åläggs att upprätta en plan för hur de ska effektivisera sin
vattenförbrukning.
Enligt lag (2006: 412) om allmänna vattentjänster i sjätte paragrafen har kommunen
skyldighet att ordna vattentjänster inom ett bestämt verksamhetsområde. Dock står i
andra paragrafen att det avser vattenförsörjning som är lämpligt till normala
hushållsändamål.
I de allmänna bestämmelserna för vatten och avlopp på Gotland, (ABVA Gotland)
finns beskrivet under styckena:
Dricksvatten för andra ändamål

Vatten används även för andra ändamål än hushåll. Industrier med stor
vattenförbrukning kan inte utan vidare påräkna att huvudmannen kan klara sådana
behov om inte detta särskilt avtalats.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2016/2837
10 augusti 2017

Begränsning av vattenleverans

Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att minska sin
vattenförbrukning efter de anvisningar som huvudmannen lämnar.

Bedömning

VA-huvudmannen har inget lagstöd att begära en planering om vatteneffektivisering.
Vid begränsad vattentillgång däremot har alla fastighetsägare och därmed även
näringsidkare som utnyttjar kommunalt VA skyldighet att minska sin
vattenförbrukning enligt stycket ovan.
Den dialog som i övrigt förs med vissa företag om att överlag minska sin
vattenförbrukning har varit framgångsrik. Som exempel kan nämnas Cementa som
vidtagit åtgärder för att om några år enbart använda kommunala vattnet till sanitära
ändamål. Idag används fortfarande en del kommunalt vatten i Cementas
tillverkningsprocess. Foodmark och Arla har hittat olika sätt att återanvända sitt
vatten. Företag får betala det vatten de använder och därför bör det ligga i deras
intresse att minska den kostnaden.
VA-taxan (antagen av regionfullmäktige den 14 oktober 2013) är under revidering
och teknikförvaltningen kommer där titta på hur detta kan styras i en positiv riktning.

Beslutsunderlag

Elin Bååths motion om Företagens ansvar för vattenbesparing. Ärende nummer TN
2016/2837. Ankomstdatum 31/5 2016
Tjänsteskrivelse 2017-05-18 Motion: Företagens ansvar för vattenbesparing

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Protokollsutdrag

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-18

MHN § 103

RS Remiss - Motion. Företagens ansvar för
vattenbesparing

MHN 2016/4999

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som
sitt eget.

Bedömning

Innehållet i motionen berör till största del tekniska nämndens verksamhetsområde.
Miljö och hälsoskyddsnämnden håller med om innehållet i motionen, om att insatser
bör göras för att få ner även företags vattenförbrukning. Det finns flera olika vägar
att gå, allt från att styra taxan till att göra tillsynsinsatser på olika nivåer. Miljö- och
hälsoskyddsnämndens tillsyn är i dagsläget inte inriktat specifikt på
vattenbesparingsåtgärder. Tillsynen är framförallt inriktad på att bibehålla och
förbättra kvaliteten på Gotlands vattenresurser i form av ytvatten och grundvatten.
Flera stora vattenförbrukande företag lämnar årligen in uppgifter om
vattenförbrukning i miljörapporterna och vattenfrågan diskuteras ofta i den ordinarie
tillsynen.
Tekniska nämnden arbetar med att hitta nya platser för vattenuttag och nya sätt för
att kunna tillhandahålla tillräckligt med dricksvatten till alla anslutna abonnenter.
Utöver att kunna producera mer vatten förs även kampanjer för att minska
hushållens vattenkonsumtion, framförallt under de månader som brist råder.
Att begära in vattenbesparingsplaner från företag kräver tid och resurser, vilket ska
vägas mot andra insatser. Vad som måste utredas vidare innan eventuella
vattenbesparingsplaner kan begäras in, är hur många företag som skulle beröras av
kravet, vilka vinster som kan göras i form av vattenbesparing samt väga detta mot
vilka resurser som krävs.
Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som
sitt eget
Beslutsunderlag

Motion till regionfullmäktige ”Företagens ansvar för vattenbesparing” 2016-05-31

Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenterades av enhetschef Mattias Edsbagge.
Sökande
Region Gotland, Regionstyrelsen, Visborgsallén 19, 621 81 VISBY

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-18

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Motion:
Till:

Företagens ansvar för vattenbesparing
Regionfullmäktige

I år har Gotlands ansträngda vattensituation blivit extra aktuell. Aldrig tidigare har bevattningsförbud införts så tidigt på året. Enligt SMHI kan vi inte heller räkna med att bli räddade av vädret
kommande år, då de låga nederbördsmängderna förväntas hålla i sig.
Region Gotland har genomfört insatser för att minska vattenförbrukningen hos privatpersoner, både
i form av information och konkreta förbud. Men som Radio Gotland uppmärksammade den 22 februari 2016 så står företag för en betydande del av förbrukningen av kommunalt dricksvatten. De
fyra företag som förbrukar mest vatten står för mer än 11% av förbrukningen, d v s 390 000 m³/år.
Regionen för dialog med de största förbrukarna i syfte att på frivillig väg minska vattenförbrukningen. Men några krav, liknande de som ställs på privatpersoner, ställs inte på företag.
För att på sikt minska vattenförbrukningen på Gotland behöver både hushåll och företag dra sitt strå
till stacken, och vi i Feministiskt initiativ anser därför att formella krav inte bara bör riktas mot privatpersoner, utan även företag.

Jag yrkar därför på
-

Att alla företag som förbrukar mer än 10 000 kubikmeter kommunalt dricksvatten per år
åläggs att upprätta en plan för hur de ska effektivisera sin vattenförbrukning och att planen
följs upp av Region Gotland. Detta oavsett var på ”prioriteringstrappan” för vattenbesparing
regionen för tillfället befinner sig.

Elin Bååth, Feministiskt initiativ

31/5 2016

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/584
3 november 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Motion. Tillägg till allmänna lokala ordningsföreskrifter. Elin
Bååth (Fi)
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

Motionen avslås.

Ärendet

Regionfullmäktigeledamoten Elin Bååth (Fi) har i en motion föreslagit att i de
Allmänna lokala föreskrifterna för Region Gotland görs följande tillägg:
”Med hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten är det inte tillåtet för
nazistiska organisationer, nazistiska politiska partier eller nazistiska verksamheter att
hyra eller nyttja offentlig mark. Med ”nazistiska” avses de som själva definierar sig
som nazistiska/nationalsocialistiska.”
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, Länsstyrelsen i Gotlands län och
Polismyndigheten. Tekniska nämnden har inte avhörts. Länsstyrelsen har meddelat
att den avstår ifrån att yttra sig. Polismyndigheten har i remissvar avstyrkt föreslaget
tillägg i ordningsföreskrifterna, eftersom tillägget är oförenligt med både
ordningslagen och grundlagen, varför polisen skulle vara förhindrad att tillämpa
tillägget.
Regionstyrelseförvaltningen anser i likhet med Polismyndigheten att det vore olagligt
att diskriminera mellan sökande beroende enbart på deras åsikter. Det är skäl nog att
rekommendera att regionstyrelsen avstyrker förslaget. När Polismyndigheten finner
att den inte skulle kunna tillämpa förslaget, även om det antogs, skulle föreskriften bli
en tom gest. Att använda regionens föreskriftsrätt till tomma gester är ägnat att
urholka tilltron till alla föreskrifter. Det är ytterligare ett skäl för att rekommendera
regionstyrelsen att avstyrka förslaget.
Beslutsunderlag

Elin Bååths motion den 12 juni 2017, Uthyrning av mark till nazister
Polismyndighetens remissvar den 7 september 2017, dnr A310.448/2017
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Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Polismyndigheten
Länsstyrelsen i Gotlands län
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Motion:
Till:

Uthyrning av mark till nazister
Regionfullmäktige

För att ge reellt innehåll i de mänskliga rättigheterna, så att medborgarna kan hålla möten och demonstrationer i det offentliga rummet och på samägd mark, upplåter regionen kostnadsfritt mark,
och tillstånd ges av polisen. Rättigheterna regleras i regeringsformen och ger mötes- och demonstrationsrätt utan inblandning från staten. Att hyra ut regionens mark för mer varaktiga arrangemang
- t.ex. en utställarplats i anslutning till Almedalsveckan - är till skillnad från vad som gäller möten
och demonstrationer ingen mänsklig rättighet. Att hyra ut eller inte regleras av den allmänna avtalsfriheten, men naturligtvis också av krav på att inte diskriminera hyresgäster utan skälig grund för
det.
Men vare sig det är fråga om en allmän sammankomst som regleras av regeringsformen, eller om
ett avtal enligt den allmänna avtalsfriheten, omfattas den som hyr regionens mark av ordningslagen.
Till och med grundlagen regeringsformen ger utrymme för inskränkningar med hänsyn till den allmänna ordningen. I kapitel 2, § 24 står det: ”Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten.”
Vad som menas med ”ordning och säkerhet” är inte självklart. Till viss del preciseras det i ordningslagen, men även denna lämnar utrymme för tolkningar: ”Tillstånd till en allmän sammankomst får
vägras endast om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten” (kap 2 §10). Ett exempel på när tillstånd inte bör beviljas med hänsyn till ordning och säkerhet,
är om det finns anledning att anta att brott kommer begås (jämför JO 4602-2014) .
Jag menar att det per definition finns anledning att anta att en nazistisk organisation kommer begå
brott vid en allmän sammankomst. Organisationens själva grund vilar på idéer som innebär hets mot
folkgrupp, och nazismen är till sin natur våldsam. För FN var Andra världskriget exempel nog för
att anse att nazistiska organisationer inte kan behandlas som andra – det är helt enkelt för farligt.
1965 antog FN Konventionen för avskaffande av rasdiskriminering (CERD) i vilket konventionsländerna gavs folkrättsligt stöd för - och åtog sig - att införa förbud mot nazistisk organisering. Sverige tillträdde konventionen 1972, men lever fortfarande inte upp till kraven, vilket vi får löpande
kritik från konventionens expertråd för.
Men exempel på nazismens inneboende hot mot ordning och säkerhet står inte bara att finna i historien. Också i Sverige idag ser vi exempel på att våldet och brottsligheten är oskiljbar från nazismen.
När stiftelsen Expo undersökte Nordiska motståndsrörelsens medlemmar framkom det att fler än
hälften var dömda för brott; 51% för våldsbrott och 49% för vapenbrott. Två medlemmar sitter i
skrivande stund häktade för flera bombdåd som åklagaren överväger att rubricera som terrorbrott.
Detta borde sammantaget ha inneburit att nazistiska Nordiska motståndsrörelsen aldrig beviljats
hyra regionens mark. Men eftersom lagarna är tolkningsbara skedde det, och med det en enorm förskjutning av vad som är acceptabelt i en demokrati. Visbys gator är nu inte längre en säker plats för

de grupper nazisterna riktar sitt våld mot, och många har därför inte möjlighet att delta i det öppna,
fria demokratiska samtalet. Jag menar att det är orimligt att en enskild tjänsteperson ges makten att
tolka lagen, och fatta beslut som får såhär förödande konsekvenser. Regionfullmäktige måste nu
vidta åtgärder för att säkerställa att detta inte sker igen.
Ordningslagen medger att kommuner upprättar lokala ordningsföreskrifter för att upprätthålla den
allmänna ordningen på offentlig plats, utifrån de specifika lokala behoven och omständigheterna.

Jag yrkar därför på
- Att följande stycke förs in i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Region Gotland:
”Med hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten är det inte tillåtet för
nazistiska organisationer, nazistiska politiska partier eller nazistiska verksamheter
att hyra eller nyttja offentlig mark. Med “nazistiska” avses de som själva definierar sig som nazistiska/nationalsocialistiska.”

Elin Bååth, Feministiskt initiativ

2017-06-12

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/977
20 november 2017

Elisabeth Söderbäck

Regionstyrelsen

Information. Heltid som norm

Sammanfattning

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och kommunal har i ett partsgemensamt
avtal, Huvudöverenskommelse (HÖK) 2016, beslutat om ”Heltid som norm”.
Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid
nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta
heltid.
Syftet med ”Heltid som norm” är
•
•
•

för att kunna möta framtidens rekryteringsbehov
för ett mer jämställt samhälle
för ökad inkomst och pension

Arbetet med ”Heltid som norm” ska vara genomfört senast den 31 maj 2021.
Arbetet kommer att bedrivas i projektform och samordnas av
regionstyrelseförvaltningen. Respektive förvaltning/nämnd ska bedriva arbetet inom
den egna verksamheten utifrån sina behov och förutsättningar.
Årlig uppföljning av regionstyrelseförvaltningen i samband med årsredovisningen.

Bilagor:
Projektplan
Heltid som norm - partsgemensamt arbete mellan Region Gotland och Kommunal
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Heltid som norm
Partsgemensamt arbete mellan
Region Gotland och kommunal

Datum 2017-11-15
Ärendenr RS 2017/977
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1.1 Heltidsresan

Heltid en rättighet och deltid en möjlighet.
1.1.1 Bakgrund

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och kommunal har kommit överens om ett
partsgemensamt arbete ”Heltid som norm”. Överenskommelsen handlar om att arbetsgivare inom kommun och landstingssektorn ska prioritera heltidsfrågan. Där målsättningen
är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan
anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid.
Region Gotland och kommunal ska ta fram en övergripande plan innan den 31 december
2017 för implementeringen av ”Heltid som norm” som ska vara genomfört senast den 31
maj 2021.
1.1.2 Syfte

Syftet med ”Heltidsresan som norm” är
•

För att möta framtidens rekryteringsbehov utifrån pensionsavgångar, kompetensbehov
och personalförsörjning. ”Heltid som norm” kan stärka vårt varumärke och attraktionskraften, som ökar möjligheterna till att rekrytera rätt kompetens samt att behålla
kompetenta medarbetare. Regionen måste attrahera ungdomar och vuxna att välja att
arbeta inom regionen.
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

•

•

Heltid som norm

För ett mer jämställt samhälle. Vilket innebär samma villkor oavsett könstillhörighet,
ålder eller familjeförhållanden. Arbetsklimatet ska kännetecknas av respekt och en insikt om alla människors lika värde.
För ökad inkomst och pension. Regionens har som mål att skapa en trygg anställning
för samtliga medarbetare som påverkar både välmående och pensionen i en positiv riktning.

1.2 Nulägesanalys

Nedan redovisas antalet hel- och deltidsanställda inom Region Gotland på kommunals avtalsområde inom social-, utbildnings- och arbetslivs-, regionstyrelse-, kultur och fritids- och
hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen har inga deltidsanställningar.
Region Gotland

Antal

Andel

Heltidsanställda
Deltidsanställda 75-99 %
Deltidsanställda 1-74 %

1111
913
162

51 %
42 %
7%

Totalt

2186

100 %

1.2.1 Enkät ”Heltidsresan”

Under hösten genomfördes en kartläggning genom en enkät för att få en överblick vad
medarbetare själva vill i frågor rörande heltid/deltid. Totalt gick enkäten ut till 2113 medarbetare. Svarsfrekvensen uppgick till 61,81 %, 1306 medarbetare. Av de som svarat jobbar
hälften heltid och hälften deltid.
Av de som arbetar heltid idag framkom det att de flesta inte vill förändra sin sysselsättningsgrad till deltid utan vill arbeta heltid. De som ändå upplever att de ville förändra sin
sysselsättningsgrad vill göra det på grund av att de har ett för tungt jobb och för att få mer
tid till familj och fritid. Detta är dock svårt rent ekonomisk.
Utifrån de som idag jobbar deltid vill de flesta behålla sin sysselsättningsgrad de har idag.
Av de 50 medarbetare som svarat att de inte har möjlighet att arbete heltid berodde det
främst på hälsan.
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De som idag har deltid fick besvara frågan om de fick möjlighet att få heltid kan de då
tänka sig att ha en kombinationstjänst, arbeta på andra arbetsplatser eller förvaltningar. De
flesta har svarat att de enbart kan tänka sig heltid på sin nuvarande arbetsplats.
I enkäten fanns en fritextruta där det bland annat framkom att medarbetarna tycker det är
för dåligt betalt vilket gör att de inte kan gå ner i tid som kanske deras kropp och livssituation behöver. De måste tänka på både familjesituationen och pension. De anser att 6–timmars arbetsdag eller ett lägre heltidsmått samt att det är för tunga jobb både psykiskt och
fysiskt för att klara av en heltidstjänst genom hela sitt arbetsliv.
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Nedan beskrivs punkter som varje förvaltning bör resonera kring i deras individuella handlingsplaner.
1.3 Rekryteringsbehov

Inom de olika förvaltningarna ser rekryteringsbehovet fram till 2021 olika ut för varje förvaltning, men det finns bl a ett ökat behov av undersköterskor, boendeassistenter och måltidspersonal. För att möta dessa behov behöver förvaltningarna arbeta med kompetensförsörjningsplanerna genom att kartlägga demografiska förändringar och personalomsättningen. Vidare handlar det om att jobba med utbildningsinsatser, Region Gotlands varumärke och att bli en attraktiv arbetsgivare, något som heltid som norm kan bidra till.
1.4 Organisation och bemanning

Varje förvaltning behöver se över hur bemanningen kommer att se ut om alla ska arbeta
heltid. Hur kommer ”Heltid som norm” att påverka ekonomin i och med att antalet arbetstimmar kommer att utökas. Hur ska arbetet organiseras när fler kommer att arbeta heltid
och för att åstadkomma en jämnare arbetsbelastning. Behöver grundbemanningen förändras och sträcka sig utanför verksamhetsgränsen? Finns det behov av bemanningsenhet/pool som hanterar frånvaro och vikariat? Se över verksamheten och tänk i nya banor.
1.5 Arbetstider och arbetsmiljö

Införandet av ”Heltid som norm” i respektive förvaltning kommer att se olika ut utifrån att
förvaltningarna har olika förutsättningar. Införandet ska samordnas med det ordinarie arbetsmiljöarbetet. Arbetstider och schemaläggning ska både tillgodose verksamhetens behov
och vara hälsosamma för medarbetarna. Överenskommelsen med parterna rekommenderar
en sammanhållen arbetstid och en strategi för att undvika delade turer behöver tas fram.
1.6 Delaktighet

Identifiera vilka som kommer att bli berörda av ”Heltid som norm” och låt de vara delaktiga i processen. Informera kontinuerligt och skapa samsyn genom en öppen dialog med
medarbetarna och samverkan med facken. Var tydlig med att alla anställda kommer att påverkas även de som redan har en heltidsanställning. De som går upp i tid får en högre inkomst och på sikt också bättre pension men det kan också innebära förändrade scheman,
med fler helgpass och kvällar eller delade turer. Det kan bli aktuellt att ibland jobba på
andra arbetsplatser än den ordinarie.
1.7 Mål

Heltid en rättighet och deltid en möjlighet.
•
•

Ärendenr RS 2017/977 Datum 2017-11-15

•

Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid
Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete
De som idag har heltidsanställning men som arbetar deltid av olika anledningar ska eftersträva heltidsarbete

”Heltid som norm” kommer i första hand beröra medarbetare som har en tillsvidare anställning inom kommunals avtalsområde.
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1.8 Beslut och uppföljning

Regionstyrelseförvaltningen samordnar projektet ”Heltid som norm” dels för att följa upp
arbetet vid förvaltning/nämnd dels för att fånga eventuella frågeställningar som berör hela
regionen. Avstämningsmöten två gånger per termin med projektgrupp, referensgrupp och
styrgrupp.
Respektive förvaltning/nämnd ansvarar för att ta fram en projektplan innan 2018-06-30.
Respektive förvaltning/nämnd ansvarar för att ta fram en handlingsplan fastställd med aktiviteter för införande av ”Heltid som norm” innan 2018-06-30.
Respektive förvaltning/nämnd ska ha en kommunikationsplan fastställd innan 2018-06-30.
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Uppföljning kommer att följas upp årligen i årsredovisningen av regionstyrelseförvaltningen.
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Projektplan

HR-avdelningen

Projektplan
*Projekt

Heltid som norm
*Projektägare

Lotta Israelsson, HR-direktör
*Projektledare

Elisabeth Söderbäck, HR-strateg
*Projektmål

SKL och kommunal har i ett partsgemensamt avtal, HÖK 16, beslutat om heltid som norm.
Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och
att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid samt att de som har en
heltidsanställning som arbetar på en lägre sysselsättningsgrad ska i större utsträckning arbeta
heltid.
Regionstyrelseförvaltningen samordnar projektet ”Heltid som norm” dels för att stödja
processen och implementera och följa upp arbetet vid förvaltning/nämnd dels för att fånga
eventuella frågeställningar som berör regionen övergripande.
Respektive förvaltning/nämnd ska ta fram en handlingsplan för detta arbete senast
2018-06-30.
”Heltid som norm” ska vara implementerat i respektive förvaltning/nämnd senast
2021-05-31.

Vilka delprojekt ingår i projektet?

•
•
•

Förvaltning/nämnd ska ha en projektplan fastställd.
Förvaltning/nämnd ska ha en handlingsplan fastställd med aktiviteter för införande
av ”Heltid som norm”.
Förvaltning/nämnd ska ha en kommunikationsplan fastställd.

*Återrapportering (när, till vem, vad)

•
•
•

Löpande uppföljning och återrapportering om projektets fortskridanden till
projektägaren och projektledaren.
Avstämningsmöten två gånger per termin med projektgrupp, referensgrupp och
styrgrupp.
Årlig uppföljning i årsredovisningen av Regionstyrelseförvaltningen.

[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Projektplan

Kommunikationsplan (omfattar även facklig samverkan)

Löpande information till central samverkanskommitté och koncernledningsgruppen

Kopplingar till andra projekt

*Tidplan – översiktlig

•
•
•
•
•
•
•

18-01-01—18-06-30 Förvaltning/nämnd ska ha en projektplan fastställd.
18-01-01—18-06-30 Förvaltning/nämnd ska ha en handlingsplan fastställd med
aktiviteter för införande av ”Heltid som norm”.
18-01-01—18-06-30 Förvaltning/nämnd ska ha en kommunikationsplan fastställd.
Avstämningsmöte med projektgrupp två gånger per termin
Avstämningsmöte med referensgrupp två gånger per termin
Avstämningsmöte med styrgrupp två gånger per termin.
21-05-31 Genomförande och implementering av ”Heltid som norm” ska vara klar.

Projektorganisation inkl projektdeltagare

•
•
•
•
•

Projektägare: Lotta Israelsson
Projektledare: Elisabeth Söderbäck
Styrgrupp: Lotta Israelsson, Marica Gardell, Karolina Samuelsson och Anders Jolby
Projektgrupp: Elisabeth Söderbäck, Roger Nilsson, Eva Edin, Nina Ljung, Annelie
Ahlström, Pia-Maria Larsson, Lena Köhn
Referensgrupp: Annika Olofsson, Amanda Östergren och Annikki Björnlund

Projektbudget (tkr och timmar)
TKR
Tid (tim)

Kommentar

*Aktivitetslista

•
Utvärdering av projektet

Har Heltid som norm införts?
Övrigt
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Projektplan

*Datum

2017-11-10
Kodsträng
Ansvar

Objekt

Organisation

Konto

Projekt

Komponent

Verksamhet

Aktivitet

*Datum

*Underskrift

Lotta Israelsson
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/447
20 november 2017

Karl Risp

Regionstyrelsen

Information. Ny struktur för Tryggare Gotland
Förslag till beslut

•

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har påbörjat en översyn över Region Gotlands
brottsförebyggande arbete. Översynen kommer också att inkludera arbetet för frågor
som gäller alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). Områdena är till viss del
besläktade med varandra och den samverkan som sker på områdena berör ett antal
närliggande funktioner hos samtliga parter, det vill säga länsstyrelsen, polisen och
Region Gotland. Målet med översynen är att:
•

kartlägga Region Gotlands befintliga brottsförebyggande och ANDT-arbete

•

identifieras samverkansbehov internt

•

föreslå former för extern samverkan

•

föreslå en för Region Gotlands verksamheter stödjande överbyggnad.

Översynen kommer att genomföras av en utomstående konsult som bekostas av
Länsstyrelsen. Region Gotlands och BRÅ: s projekt för ett kunskapsbaserat
brottsförebyggande arbete som pågått sedan 2016 kommer att inkluderas i
översynen.
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Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/447

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen gav i juni (RS § 147) regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i
samverkan med Länsstyrelsen och Polisen utarbeta en överenskommelse och
struktur för ett långsiktigt och strategiskt brottsförebyggande- och trygghetsskapande
arbetet med beaktade av den befintliga strukturen inom Tryggare Gotland. I detta
uppdrag skall även samordningsansvaret utredas. En lägesrapport ska ges till
regionstyrelsen senast i december.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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