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Fyllnadsval för regionfullmäktige
Innehåll
•

Länsstyrelsens protokoll 2017-11-24 som utvisar att till ny ersättare i
regionfullmäktige 2017-11-24 – 2018-10-14 (efter Jacob Dygéus M) utsetts
Jacqueline Wintland Ekbrant (M).

7017-11-29
I Länsstyrelsen
GOTLANDS LÄN

REGION GOTLAND

PROTOKOLL
2017-11-24
Dnr: 201-3456-17

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
24 november 2017 till och med den 14 oktober 2018.
Kommun: Gotland
Parti: Moderaterna
Ny ersättare: Jacqueline Wintland Ekbrant
Avgången ersättare: Jacob Dygéus
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Visby
Ledamot

Ersättare

Rolf Öström
Stefan Wramner
Sven Bosarfve
Anna Hrdlicka
Inger Harlevi
Robin Storm

l. Peter Wennblad
2. Patrik Thored
3. Per-Änders Croon
4. Roger Wärn
5. Lilian Edwards
6. Lärs-Erik Benneck
7. Jacqueline Wintland Ekbrant *

Norra
Ledamot
Lena Celion
Mats Hedström
Jesper Skalberg Karlsson

Ersättare
l. Peter Wennblad
2. Patrik Thored
3. Per-Änders Croon
4. Roger Wärn
5. Lilian Edwards
6. Lärs-Erik Benneck
7. Jacqueline Wintland Ekbrant *
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Södra
Ledamot

Ersättare

Ingemar Lundqvist
Margareta Persson
Håkan Onsjö
Margareta Benneck

1. Peter Wennblad
2. Patrik Thored
3. Per-Änders Croon
4. Roger Wärn
5. Lilian Edwards
6. Lärs-Erik Benneck
7. Jacqueline Wintland Ekbrant

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

Britt Silfvergre
Kopia till
Regionfullmäktige vid Region Gotland, 621 81 Visby
Ny ersättare:
Parti: Moderaterna, Östervåg 2, 621 45 Visby

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 3

Utdelning av ungdomsledarpris 2017
Innehåll
• Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-13, § 56
− Kultur- och fritidsförvaltningen 2017-10-05

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-10-24

Protokoll

KFN § 56
KFN AU § 47

Ungdomsledarpris 2017
KFN 2017/118



KFF Region Gotlands Ungdomsledarpris 2017, 2017-10-05

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Ungdomsledarpris 2017 på 10 000 kr tilldelas Fredrik Godman, Visby-Roma
Hockey Ungdom.
Motivering:
”Fredrik Godman har varit en hängiven ideell ungdomstränare i 19 år. Fredrik
var med och bildade Visby-Roma Hockey Ungdom och har varit tränare där
från 2010-2015. Efter att ha varit tränare i huvudklubben startade han ett
hockeylag för flickor/damer, som blev en omedelbar succé. Många
flickor/damer har provat på att spela hockey, vilket har resulterat i att c:a 40
flickor/damer är inskrivna i laget. Fredrik har ett engagemang utöver det
vanliga. Han har outtröttligt skött lagens resor, planering av träningar, is-pass
samt mejlgrupper med information till föräldrar och spelare. Han är en
respekterad och omtyckt ledare av både spelare och andra träningskollegor.
Fredrik är en person som alla alltid kunnat lita på att han löser det mesta”.

Ungdomsledarpriset utdelas till en ideellt arbetande ledare som verkar inom
föreningsdriven ungdomsverksamhet på Gotland. Priset på 10 000 kr är avsett att
stimulera till fortsatt ungdomsverksamhet. Pristagaren utses av kultur- och
fritidsnämnden och priset utdelas av regionfullmäktige. Den politiska
beredningsgruppen har varit enig vid val av mottagare för Region Gotlands
ungdomsledarpris 2017.
Yrkande
Ordförande Filip Reinhag (S), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt
beredningsgruppens förslag, att Fredrik Godman tilldelas ungdomsledarpriset, efter
vissa redaktionella ändringar av motiveringen till pristagaren.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller yrkandet.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-10-24

Arbetsutskottet föreslog att kultur- och fritidsnämnden utser 2017 års mottagare av
Region Gotlands ungdomsledarpris.
Föredragande i ärendet: Avdelningschef fritid, Pär Gustavsson.

Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen / Regionfullmäktige för utdelning av pris
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2017/118
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Per Gjörloff

Datum 5 oktober 2017

Kultur- och fritidsnämnden

Region Gotlands Ungdomsledarpris 2017
Förslag till beslut

Ungdomsledarpriset 2017 på 10 000 kr tilldelas Fredrik Godman, Visby-Roma
Hockey Ungdom.
Motivering

Fredrik Godman har varit en hängiven ideell ungdomstränare i 19 år. Fredrik
var med och bildade Visby-Roma Hockey Ungdom och har varit tränare där
från 2010 till 2015. Efter att senare ha varit tränare i huvudklubben startade
han ett hockeylag för flickor/damer, som blev en omedelbar succé. Totalt har
ca 40 flickor/damer prövat på att spela hockey och blivit inskrivna i laget.
Fredrik har ett engagemang utöver det vanliga. Han har outtröttligt skött lagens
resor, planering av träningar, ispass samt mejlgrupper med information till
föräldrar och spelare. Han är en respekterad och omtyckt ledare av både
spelare och andra tränarkollegor. Fredrik är en person som alla alltid kunnat
lita på att han löser det mesta.
Bakgrund

Beredningsgruppen, bestående av en nämndledamot ur majoritet och två
ledamöter från opposition, har sammanträtt den 5 oktober 2017 och kommit
fram till att årets ungdomsledarpris bör tilldelas Fredrik Godman – bland 5
starka kandidater.
Ungdomsledarpriset, en summa av 10 000 kr, utdelas till en ideellt arbetande
ledare som verkar inom föreningsdriven ungdomsverksamhet på Gotland.
Priset är avsett att stimulera till fortsatt ungdomsverksamhet. Pristagaren utses
av kultur- och fritidsnämnden och priset utdelas av regionfullmäktige vid dess
vårsammanträde.
Bedömning

Den politiska beredningsgruppen var enig.
Fredrik uppfyller kriterierna mycket väl – har lagt ned omfattande ideellt arbete
som ungdomsledare under 19 år, - har medverkat till föreningens utökade
verksamhet, - vara ett mycket gott föredöme, - har goda ledaregenskaper.

Åsa Ingmansson
Förvaltningschef

Pär Gustavsson
Avdelningschef, fritid

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-kfn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Utdelning av ekokommunpriset 2017
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 327
− Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-27

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 327

Ekokommunpriset 2017 – Regionens årliga
interna miljöpris

RS 2017/764

Regionstyrelsens beslut


Ekokommunpris 2017 går till Fenomenalen Science Center på utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen med motiveringen:
”För att med små medel skapat material, pedagogik och upplevelser inom konceptet
”Planetskötare” och därigenom på ett lustfyllt, spännande och intresseväckande sätt lyckats
kommunicera FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling till både de egna besökarna och via
smarta samarbeten också andra målgrupper.”

Ekokommunpriset delas 2017 ut för artonde gången. Vid bedömningen av
nominerade kandidater läggs stor vikt vid att priset ska stimulera andra till
engagemang och skapa intresse för systematiskt miljöarbete.
Regionstyrelseförvaltningen rekommenderar regionstyrelsen att utse Fenomenalen
Science Center på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som mottagare av 2017
års Ekokommunpris på 10 000 kronor med följande motivering:
”För att med små medel skapat material, pedagogik och upplevelser inom konceptet
”Planetskötare” och därigenom på ett lustfyllt, spännande och intresseväckande sätt lyckats
kommunicera FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling till både de egna besökarna och via
smarta samarbeten också andra målgrupper.”
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-27

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/764
27 oktober 2017

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Ekokommunpriset 2017 – regionens interna miljöpris
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att 2017 års Ekokommunpris går till Fenomenalen Science
Center på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, med motivering enligt nedan.

Sammanfattning

Ekokommunpriset delas 2017 ut för artonde gången. Vid bedömningen av
nominerade kandidater läggs stor vikt vid att priset ska stimulera andra till
engagemang och skapa intresse för systematiskt miljöarbete.
Regionstyrelseförvaltningen rekommenderar regionstyrelsen att utse Fenomenalen
Science Center på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som mottagare av 2017
års Ekokommunpris på 10 000 kronor med följande motivering:
”För att med små medel skapat material, pedagogik och upplevelser inom konceptet
”Planetskötare” och därigenom på ett lustfyllt, spännande och intresseväckande sätt
lyckats kommunicera FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling till både de egna
besökarna och via smarta samarbeten också andra målgrupper.”

Ärendebeskrivning

Dåvarande kommunstyrelsen beslutade 1999, § 217, att inrätta ett Ekokommunpris
på 10 000 kronor till den förvaltning som gjort den bästa miljöinsatsen under året.
2002 ändrades reglerna, KS § 27, till att priset även kan delas ut till en arbetsplats
inom kommunens förvaltningar som
•
•
•

har ett aktivt miljöarbete som innebär minskad miljöpåverkan,
har någon form av miljöredovisning med miljönyckeltal som visar hur det går
från år till år med miljöarbetet samt
har visat upp sitt miljöarbete som ett gott exempel.

Regionstyrelsen beslutade 2016-12-14, § 295, att priset ska delas ut vartannat år.
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Ekokommunpriset delas senaste gången ut 2015, då fastighetsförvaltningsavdelningen på teknikförvaltningen vann. 2017 delas därför priset ut igen, nu för
artonde gången.
Möjligheten att nominera kandidater till Ekokommunpriset har marknadsförts
genom nyhetsnotis under september månad på regionens intranät med länk till
prisets webbsida.
Till beredningsgruppen inkom en nominering till 2017 års pris.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har berett ärendet på enheten för hållbar tillväxt.
Som reglerna är utformade måste man ha ett eget aktivt miljöarbete som innebär
minskad miljöpåverkan. Detta miljöarbete ska kunna följas med miljönyckeltal eller
någon annan form av miljöredovisning som visar hur arbetet går från år till år.
Miljöarbetet ska också kommuniceras i någon form.
Generellt har få kandidater de senaste åren formellt sett varit kvalificerade till priset.
Vid bedömningen brukar därför även anledningen till att priset finns tas med i
bedömningen, nämligen att priset ska stimulera andra till engagemang och skapa
intresse för systematiskt miljöarbete.
Den gemensamma nämnaren mellan prisets syfte och de formella kriterier är att man
på något sätt kommunicerar vad man gör och varför. Internt inom Region Gotland,
men helst också externt.
Till årets pris nominerades en kandidat, Fenomenalen Science Center, för sitt arbete
kring de globala målen för hållbar utveckling, även kallade Agenda 2030-målen.
FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger,
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för
alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess
naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre
dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den
miljömässiga.
Fenomenalen har med små medel satt igång ett arbete som många andra skjuter upp
på grund av sin komplexitet. Enligt devisen ”Alla kan inte göra allt, men alla kan göra
något” startade man 2016 ett arbete som i korthet går ut på att utbilda de barn man
möter till ”Planetskötare”. Fenomenalen vill berätta om de utmaningar och uppgifter
som ligger framför oss på alla plan, men på samma sätt som man arbetar med andra
områden, dvs. lustfyllt, utmanande, nyfiket och intresseväckande.
Fenomenalen har bland annat genomfört en hållbarhetsfest med fokus på de 17
globala målen, gjort en pop-up-utställning, en kunskapspromenad, en workshop samt
gett ut en bok. Utifrån texterna i boken har en av lokaltidningarna varannan vecka
under 2017 publicerat ett ”uppdrag” till barn på en helsida i tidningen. Det senare är
ett bra exempel på hur man genom samarbeten kan öka spridningen av bra idéer och
material man tar fram. Fler aktiviteter framgår av nomineringen, de här uppräknade
är bara en del.
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Efter sedvanliga överläggningar kunde beredningsgruppen konstatera att den
nominerade kandidaten uppfyllde kriterierna och rekommenderar därför
regionstyrelsen att utse Fenomenalen Science Center på utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen som mottagare av 2017 års Ekokommunpris med följande
motivering:
För att med små medel skapat material, pedagogik och upplevelser inom konceptet ”Planetskötare”
och därigenom på ett lustfyllt, spännande och intresseväckande sätt lyckats kommunicera FN:s 17
globala mål för hållbar utveckling till både de egna besökarna och via smarta samarbeten också
andra målgrupper.

Beslutsunderlag

Nominering Fenomenalen Science Center 2017-10-06
Ekokommunpriset 2017 – regionens interna miljöpris, regionstyrelseförvaltningen
tjänsteskrivelse 2017-10-27

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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Information. Återrapportering av psykisk
hälsa
Innehåll
• Handlingsplan Psykisk hälsa, 2017-10-31
Region Gotland har som ett av flera visionsmål att gotlänningarna ska ”ha
en god hälsa och må bäst i landet”. Som ett led i det regionala arbetet mot
det målet och i det regionala arbetet med statens överenskommelse med
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om psykisk hälsa, genomfördes
under våren 2016 en analys av psykisk hälsa på Gotland. Analysen låg sedan
till grund för den handlingsplan för psykisk hälsa som upprättades under
hösten 2016.
I 2017 års överenskommelse mellan staten och SKL ingick att följa upp och
revidera handlingsplanen samt att göra en fördjupad analys avseende barn
och ungas psykiska hälsa
Återrapportering görs av Cecilia Krok, Christine Senter och Veronica
Hermann.

HANDLINGSPLAN

Handlingsplan
psykisk hälsa
Region Gotland
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum 2017-10-31
Gäller 2017-2021
Version 2.0

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

Datum 2017-10-31

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan psykisk hälsa
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1. Bakgrund
Region Gotland har som ett av flera visionsmål att gotlänningarna ska ”ha en god hälsa och
må bäst i landet”. Som ett led i det regionala arbetet mot det målet och i det regionala
arbetet med statens överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om
psykisk hälsa, genomfördes under våren 2016 en analys av psykisk hälsa på Gotland.
Analysen låg sedan till grund för den handlingsplan för psykisk hälsa som upprättades
under hösten 2016.
I 2017 års överenskommelse mellan staten och SKL ingick att följa upp och revidera
handlingsplanen samt att göra en fördjupad analys avseende barn och ungas psykiska hälsa.
1.1 Slutsatser från analysen 2016

Den analys som genomfördes 2016 finns att läsa i sin helhet. Nedan sammanfattas de
viktigaste slutsatserna.
Det finns en rad förutsättningar för hälsa som är bättre på Gotland än i riket i övrigt. Till
exempel upplever gotlänningar större trygghet och tillit och tillgången till fritidsmöjligheter
är relativt goda. Det självskattade psykiska välbefinnandet är i nivå med riket, men i nivå
med riket betyder dessvärre att nästan var femte person på Gotland har nedsatt psykiskt
välbefinnande.
Att det psykiska välbefinnandet är i nivå med riket är likväl positivt beaktat den
jämförelsevis tuffa utgångspunkten där Gotland, jämfört med riket, har högre förekomst av
diagnossatta psykiatriska funktionsnedsättningar och sjukdomar hos barn, unga och vuxna;
något högre förekomst av självmord; ökande antal sjukskrivningar orsakade av psykisk
ohälsa och en ökad psykisk ohälsa hos barn och unga vilket bland annat märks genom en
ökad efterfrågan på de tjänster som barn- och elevhälsan erbjuder.
En utmaning på Gotland, liksom i riket, är att en femtedel av eleverna saknar kompletta
betyg efter grundskolan och att en lika stor andel inte fullföljer gymnasiet. Skolgång och
godkända betyg har stor betydelse för folkhälsan.
Statistik avseende den äldre befolkningens psykiska hälsa visar att Gotland ligger ungefär i
nivå med riket, med undantag för en högre förekomst av demenssjukdom. De äldre
rapporterar dock en upplevd ensamhet.
Det är vanligare bland unga på Gotland än i riket att leva med en vuxen som har psykisk
sjukdom eller funktionsnedsättning. Antalet anmälningar till socialtjänsten ökar och fler
barn och unga på Gotland än i riket är placerade i familjehem eller på institution. Statistik
avseende förekomst av kriminalitet och flickors utsatthet för våld föranleder oro. Fler unga
på Gotland än i riket har sjuk- eller aktivitetsersättning och insatser enligt LSS.

Datum 2017-10-31

Den höga förekomsten av psykisk ohälsa på Gotland gör att det är relativt vanligt i
arbetslivet att medarbetare eller deras anhöriga har eller har haft psykisk ohälsa.
Sjukskrivningar på grund av stress och ångest ökar. Det krävs god kunskap och
förebyggande åtgärder hos arbetsgivare, där Region Gotland är den största.
För att ge hela Gotlands befolkning förutsättningar för god hälsa behöver
välfärdstjänsterna i högre grad än i riket anpassas, där kompensatoriskt stöd i olika
avseenden kan erbjudas. Sammantaget finns anledning att fokusera på riskgrupper, snarare
än på generella insatser, och på barn och vuxna, mer än på äldre.
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Vad gäller verksamheters kompetens finns överlag god kunskap om psykisk ohälsa och
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta gör att exempelvis barn- och elevhälsa,
skola, socialtjänst och primärvård är bra på att upptäcka ohälsa och hänvisa vidare till rätt
instans. Tillgängligheten till en bedömning i den specialiserade psykiatriska vården är god.
Vid behov får man inom vårdgarantins tid kvalificerad utredning och diagnos. I både
primärvården och vuxenpsykiatrin finns däremot brister i tillgänglighet till psykologisk
behandling. För att personer med psykisk ohälsa eller sjukdom enkelt ska få tillgång till stöd
och behandling behöver denna brist åtgärdas. Utöver förbättring av hälso- och sjukvårdens
insatser är det relevant att utforska vad som ytterligare kan göras i samhälle, arbetsliv och
regionens verksamheter för att skapa miljöer som främjar psykisk hälsa.
Givet att det på Gotland finns en högre andel personer med diagnostiserad psykisk
sjukdom/funktionsnedsättning är stöd till anhöriga viktigt. Här behöver samarbete mellan
primärvård, psykiatri och socialtjänst kartläggas för att motverka sekundär ohälsa och
eventuell sjukskrivning.
Det ökade antalet anmälningar till socialtjänsten, i kombination med något högre andel
placerade barn och unga, gör att de senaste årens satsningar på socialpsykiatriskt team och
Skolfam får anses väl riktade. Att flera barn på Gotland växer upp i familjer där minst en
förälder har psykisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning, där kanske även barnen har
särskilda behov, ställer krav på socialtjänstens resurser och kompetens. Samverkan med
skolan är extra viktig. Att arbeta med familjer i komplexa livssituationer tar tid.
Inom ramen för den tidigare statliga satsningen Plan för Riktade Insatser inom Området
psykisk ohälsa (PRIO) påbörjades arbete som företrädesvis fokuserade på personer med
allvarlig psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning med behov av insatser från både hälsooch sjukvård och socialtjänst. Detta arbete behöver fortsätta. I arbetet är samordnad
individuell plan (SIP) ett väsentligt verktyg för att stöd och insatser ska hållas samman och
planeras i delaktighet med den som är berörd. Den samordnade styrningen och ledningen i
Regional samverkans- och stödstruktur (RSS) är en grundläggande förutsättning för
samverkan och kunskapsstyrning mellan olika verksamheter och förvaltningar.

2. Överenskommelse mellan staten och SKL
Psykisk ohälsa och psykiatri har under flera år varit ett utav statens mest prioriterade
områden inom hälso- och sjukvårdsområdet. Under 2012–2015 pågick det så kallade
PRIO-arbetet, där prestationsmedel betalades ut till de kommuner och landsting som
nådde upp till specifika mål och krav. 2016 ersattes PRIO av Stöd till riktade insatser inom
området psykisk hälsa, en överenskommelse mellan staten och SKL. Målsättning och syfte
med överenskommelsen formuleras såhär:

Datum 2017-10-31

Staten och SKL har en gemensam målsättning om att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och
effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk
behandling och sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. Insatserna
bör utformas med beaktande av regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en
generation.
Staten och SKL är eniga om behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa med gemensamma
strukturer för utvecklingsarbete som skapar förutsättningar för huvudmännen att erbjuda insatser med
utgångspunkt i bästa tillgängliga kunskap.
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Det övergripande syftet är att öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet och att förebygga
och motverka psykisk ohälsa.
För att få ta del av de stimulansmedel som överenskommelsen omfattade skulle kommuner
och landsting göra en analys av den psykiska hälsan i länet och utifrån analysen upprätta en
handlingsplan med kort- och långsiktiga mål samt för målen mätbara indikatorer.
Överenskommelsen för 2016 följs nu av en överenskommelse för 2017, och ambitionen är
att en överenskommelse med liknande inriktning även ska upprättas 2018. Jämfört med
tidigare satsningar lämnar överenskommelserna väsentligt mer utrymme för kommuner och
landsting att göra egna prioriteringar utifrån lokala behov och förutsättningar. Vilka insatser
som ska prioriteras är inte styrt från nationellt håll utan prioriteringar ska ske utifrån
analysen.
2.1 Fem fokusområden

I överenskommelsen identifieras fem fokusområden som analys och handlingsplan särskilt
har att beakta:
 förebyggande och främjande insatser
 tidiga, tillgängliga insatser
 utsatta grupper
 delaktighet och rättigheter
 ledarskap och organisation.
2.2 Nationell uppföljning

Nationella uppföljningar av upprättade handlingsplaner har genomförts av Socialstyrelsen
och av forskare knutna till Umeå universitet. I de sammanfattande rapporterna konstaterar
både Socialstyrelsen och forskarna att det finns stora variationer vad gäller dokumentens
omfattning, struktur, tydlighet och innehåll. Något som också var att vänta då landstingen
och kommunerna gavs stort handlingsutrymme.
Socialstyrelsen skriver att många behovsanalyser uppmärksammar könsspecifika behov
men att nästan inga handlingsplaner föreslår motsvarande könsspecifika åtgärder. Vidare
finns det lite information i handlingsplanerna om hur de föreslagna åtgärderna förhåller sig
till bästa tillgängliga kunskap, hur nya arbetssätt ska implementeras och hur mindre
relevanta arbetssätt ska fasas ut.
Som stöd för det fortsatta arbetet betonar forskarna från Umeå universitet, liksom SKL
själva, vikten av att upprätta handlingsplaner som kommer till användning.
Handlingsplanerna ska utgå från lokala behov och förutsättningar utgöra ett aktivt stöd i
det egna prioriterings- och utvecklingsarbetet.

3. Arbetet med analys och handlingsplan på Gotland

Datum 2017-10-31

3.1 Handlingsplan psykisk hälsa 2016

Den ursprungliga analysen som ligger till grund för den första versionen av
handlingsplanen genomfördes våren 2016. Hösten 2016 upprättades handlingsplanen som
nu 2017 följs upp och revideras. Arbetet med att ta fram material till analysen ombesörjde
verksamhetsledare för BarnSam och folkhälsostrateg, men även verksamheterna bidrog
själva med aktuella sammanställningar, rapporter och nyckeltal. Materialet bearbetades
under en serie tillfällen av en arbetsgrupp bestående av chefer, på olika nivåer, och strateger
från socialförvaltningen (SOF), hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), utbildnings- och
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arbetslivsförvaltningen (UAF) och kultur- och fritidsförvaltningen (KFF). Samma
arbetsgrupp hjälptes också åt att prioritera fram de områden, och kort- och långsiktiga mål,
som kom att utgöra handlingsplanen. I arbetsprocessen involverades också representanter
från NSPH, som fick möjlighet att resonera kring och komma med synpunkter på analys
och handlingsplan.
De områden som inkluderades i handlingsplanen var till stor del sådana där analys kunde
påvisa avvikande resultat och brister och där evidensbaserade metoder och insatser som
bygger på bästa tillgängliga kunskap saknades.
3.2 Uppföljning och revidering 2017

Verksamhetsledare för BarnSam och VuxenSam har ansvarat för att hålla ihop arbetet med
uppföljning och revidering av handlingsplan psykisk hälsa. Inledningsvis träffades
kvalitetsstrateger från SOF, HSF och UAF vid ett par tillfällen för att tillsammans med
verksamhetsledare gå igenom handlingsplanen och stämma av genomförda och pågående
utvecklingsarbeten. Utsedda ansvariga för respektive område i handlingsplanen har
kontaktats och rapporterat in förekommande data, sammanställningar, utvärderingar och
andra underlag.
Under varje målområde sammanfattas det gångna årets viktigaste händelser, resultat och
nuläge. Revideringar av befintliga områden har gjorts vid behov i samråd med berörda
verksamheter. Fyra målområden har tillkommit, detta då utredningar har visat på ytterligare
behov.
3.3 Fördjupad analys barn och unga 2017

Utöver uppföljning och revidering av upprättad handlingsplan ingår i överenskommelsen
för 2017 att göra en fördjupad analys av barns, ungas och unga vuxnas behov. Analysen har
utgått från nyckelindikatorer som Uppdrag Psykisk Hälsa på SKL i samarbete med
representanter från kommuner och landsting/regioner tagit fram. Nyckelindikatorerna är
totalt 58 till antalet. Till 34 av dessa hämtades data från nationella register och databaser,
övriga 24 ansvarade landsting och kommuner själva för att rapportera in statistik till.
För genomförande av den fördjupade analysen ansvarade verksamhetsledare för BarnSam.
I planeringen av analysen deltog den folkhälsostrateg som varit engagerad i förra årets
analys. I själva analysarbetet involverades barnnätverkets chefer, som bistod med
tolkningar, förslag till åtgärder och vidare hantering samt beskrivningar av redan pågående
utvecklingsarbeten som framåt kan ha effekt på utfall på indikatorerna.
En stor del av den data som indikatorerna bygger på bearbetades redan i förra årets analys
och resultat där Gotland avviker är omhändertagna i handlingsplanen.
För att ta del av den fördjupade analysen av nyckelindikatorer, se separat dokument
”Nyckelindikatorer, fördjupad analys barn och unga”.

Datum 2017-10-31

3.4 Handlingsplan psykisk hälsa 2017

Föreliggande handlingsplan är den reviderade versionen av den plan som upprättades 2016.
De målområden som identifierades 2016 kvarstår då uppföljningen har visat att de
fortfarande är prioriterade områden där det är angeläget att göra fortsatta satsningar. Fyra
målområden har tillkommit: forskning om psykisk hälsa; stöd och behandling till barn som
utsatts för våld; behandling och utredning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos
barn och unga; tillskapandet av en integrerad missbruks- och beroendevård för vuxna.
Dessa områden har tillfogats handlingsplanen då aktuella kartläggningar eller annan analys
har visat på behov av utveckling. Två av områdena är sådana som kräver flera
verksamheters- och förvaltningars samarbete och samverkan, vilket gör att de kan behöva
följas upp av Regional samverkans- och stödstruktur (RSS) och verksamhetsledare för
BarnSam och VuxenSam.
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I överenskommelsen mellan staten och SKL formuleras fem fokusområden.
Fokusområdena har legat till grund för diskussion vid såväl analys som framtagande av
handlingsplan men Gotland har valt en annan struktur för handlingsplanen. Planen är
indelad i tre ålderskategorier: barn och unga, unga vuxna och vuxna samt äldre.
3.5 Vidareutveckling av handlingsplanen

Datum 2017-10-31

En förutsättning för att kunna följa upp handlingsplanen och effekter av de aktiviteter som
planen innehåller är att det finns specifika mål och väl definierade mätetal samt att de
aktiviteter som formuleras har tydliga kopplingar till målet. När målet är långsiktigt, som
flera av målen i handlingsplan psykisk hälsa är, kan det finnas anledning att använda
indikatorer. Indikatorer är mätetal som visar på förekomsten av insatser/aktiviteter som
anses öka sannolikheten för förändring i rätt riktning och måluppfyllelse.
Vid uppföljning är det också viktigt att skilja på resultatmått och processmått, där
resultatmått beskriver faktiska effekter/förändringar medan processmått snarare anger vad
och hur verksamheter gör. Även om det är förbättrat resultat för individen (patienten,
brukaren, eleven eller medborgaren) som är av yttersta intresse kan båda typer av mått vara
relevanta för att följa en utveckling.
I uppföljningen av denna handlingsplan för psykisk hälsa har målsättningen varit att se över
befintliga mål och mätetal och lägga till mätetal där det har saknats. Här finns dock
utrymme för förbättring. Vissa områden saknar fortfarande mätetal, vilket betyder att
uppföljningen har bestått i att stämma av huruvida beslutade aktiviteter har genomförts.
För några områden där mätetal/indikatorer finns angivna är istället kopplingen mellan
mätetal och mål något vag. Ett antal områden har en definierad indikator men inget
preciserat målvärde.
Som vidareutveckling av handlingsplanen är det viktigt att fortsätta arbetet med att
specificera mål, ta fram mätetal och ange målvärden.
Ett annat förbättringsområde är brukarmedverkan. Att öka
patienters/brukares/elevers/medborgares deltagande är relevant vid såväl kommande
uppföljning av handlingsplanen som vid planering och genomförande av målområdenas
aktiviteter. För att involvera patienter/brukare/elever/medborgare i större omfattning är
delaktighet, och utveckling av former för delaktighet, ett utav handlingsplanens prioriterade
områden.

4. Syfte med handlingsplan psykisk hälsa
Ett utav Region Gotlands mål är att befolkningen ska ha en god hälsa vilket innebär att
varje individ ska kunna förverkliga sina egna möjligheter. En god hälsa omfattar såväl den
somatiska som den psykiska aspekten. Syftet med handlingsplan psykisk hälsa är att lyfta
fram och samla de områden och aktiviteter som förvaltningarna, var och en eller
tillsammans i samverkan, behöver prioritera för att förebygga psykisk ohälsa och främja
psykisk hälsa.
Handlingsplanen utgår från aktuell statistik och analys av Gotlands förutsättningar och
behov. Planen, som är utarbetad av verksamhetsledare BarnSam och folkhälsostrateg i
regionstyrelseförvaltningen (RSF) i nära samarbete med företrädare för berörda
verksamheter i HSF, SOF och UAF, är ett komplement till respektive förvaltnings och
verksamhets verksamhetsplan/aktivitetsplan.
Flera av de områden som handlingsplanen innehåller förutsätter samverkan och samarbete
mellan två eller flera förvaltningar/verksamheter. Dessa områden har RSS ett särskilt
ansvar för att bevaka, områdena kan kräva gemensamma prioriteringar eller praktiskt stöd
av verksamhetsledare för BarnSam och VuxenSam.
Några områden och aktiviteter angår endast en förvaltning, och finns ofta formulerade i
berörd förvaltnings verksamhetsplan, men då de utifrån den bakomliggande analysen har
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hög angelägenhetsgrad är de också upptagna i denna förvaltningsövergripande plan.
Utöver handlingsplanens områden finns förstås andra pågående aktiviteter, insatser och
utvecklingsarbeten i regionen som bidrar till, och är viktiga för, en förbättrad psykisk hälsa.
Alla områden är dock inte med i handlingsplanen utan planen sammanfattar områden där
brister har noterats, eller större satsningar är nödvändiga.

5. Förankring och implementering
5.1 Förvaltningar

Handlingsplan psykisk hälsa är beslutad i RSS där samverkansstrukturerna BarnSam och
VuxenSam ingår. I RSS ingår regiondirektören samt direktörerna för SOF, HSF och UAF
(före omorganisation även KFF) som ansvarar för att vidare förankra och implementera
handlingsplanen i respektive förvaltning. Som stöd för förvaltningarna har
verksamhetsledare för BarnSam och VuxenSam i uppdrag att, i samband med avstämning
inför delår och bokslut, träffa förvaltningarnas kvalitetsstrateger/kvalitetschefer och följa
upp hur arbetet med implementering av handlingsplanen fortlöper.
5.2 Politik

Arbetet med analys och handlingsplan har delgivits berörda politiker. RSS innehåller en
politisk dimension där ordförande för barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden regelbundet
har möte med styrgruppen för RSS. Vid dessa möten har arbetsprocessen med uppföljning
och revidering fortlöpande beskrivits och den färdigställda handlingsplanen kommer att
presenteras på nästkommande möte.
I slutet av 2016 fick Regionfullmäktige ta del av analys och handlingsplan. Årets arbete med
uppföljning och revidering kommer att presenteras för Regionfullmäktige under december
2017.
5.3 Brukarmedverkan

För förankring i möten där patient-, brukar- och anhörigrepresentanter deltar, exempelvis
dialogmöte med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) och samrådsgrupp,
ansvarar verksamhetsledare för BarnSam och VuxenSam.
5.4 Andra sammanhang

Datum 2017-10-31

Utöver förankring i formella led och fora ansvarar verksamhetsledare för BarnSam och
VuxenSam, berörda folkhälsostrateger och andra involverade funktioner inom regionen för
att, i de sammanhang där de möter medarbetare och medborgare, berätta om
handlingsplanens förekomst, syfte och mål.
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6. Handlingsplanens områden och mål
Handlingsplanen innehåller 22 områden. Sex mer övergripande, sju som rör barn och unga,
sex som rör unga vuxna och vuxna och tre som rör äldre. Fyra av områdena har tillkommit
sedan 2016: forskning om psykisk hälsa, barn som utsatts för våld, barn och unga med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och integrerad missbruks- och beroendevård för
vuxna. En översikt över områden och mål finns i tabellen nedan.
Övergripande områden
Område
Delaktighet
Samordnad styrning och ledning

Samordnade insatser och SIP

Suicidprevention
Jämlik hälsa
Forskning psykisk hälsa
Barn och unga
Område
Skolresultat
Elevhälsa
Första linjens insatser
Familjestöd
Socialpsykiatri
Barn som utsatts för våld

Datum 2017-10-31

Barn och unga med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning
Unga vuxna och vuxna
Område
Boende
Stöd unga vuxna

Mål
Upplevd god delaktighet hos elever,
brukare, patienter och anhöriga.
Effektiv samverkan via samordning av
analyser och processer över
förvaltningsgränser med fokus på brukare
med insatser från flera.
Den som är berörd ska uppleva delaktighet
i samordningen av individens insatser.
Samordning sker med hjälp av verktyget
SIP.
Minskat antal självmord och
självmordsförsök.
Minskade skillnader i hälsa i befolkningen.
Få ökad kunskap om orsaker till hög
förekomst av psykisk ohälsa på Gotland.
Mål
Fler elever med godkänd grundskola och
genomförd gymnasieutbildning.
Förebyggande och tidig upptäckt av, samt
tidiga insatser vid psykisk ohälsa.
Tillgängliga insatser till barn och ungdomar
med psykisk ohälsa.
Tillgång till adekvata samordnade insatser
för familjer i behov av stöd.
Tillgång till adekvata insatser för ungdomar
med komplex psykosocial problematik och
deras familjer.
Tillgång till evidensbaserad behandling till
barn och unga som utsatts för våld.
Sömlös vård för barn och unga med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Mål
Skapa förutsättningar för självständigt
boende för unga vuxna med
neuropsykiatrisk problematik.
God tillgänglighet till stöd, och samverkan
kring, unga vuxna med psykisk
ohälsa/sjukdom.
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God tillgänglighet till telefonkontakt och
till bedömning och behandling vid psykisk
ohälsa/sjukdom.
Väl känt och tillgängligt anhörigstöd vid
psykisk ohälsa.
Tillgång till adekvat stöd vid psykisk
ohälsa.
Tillskapande av en integrerad missbruksoch beroendevård.
Mål
Den som upplever ensamhet ska kunna få
stöd i sociala sammanhang.
Tidig upptäckt av, och tillgång till stöd eller
behandling för, äldre med psykisk ohälsa.
Tillgång till särskilt boende med personal
som har specifik kompetens kring demens
och psykisk sjukdom och/eller
funktionsnedsättning.

7. Målområden övergripande
7.1 Målområde delaktighet
Uppföljning

På övergripande nivå finns brukarråd och samrådsgrupper med politisk medverkan. Varje
förvaltning har i sina respektive verksamhetsplaner formulerat aktiviteter för att göra
brukare, patienter, elever och medborgare delaktiga. Alla förvaltningar använder sig av
någon slags enkät, men därtill pågår arbete med att utveckla nya former för påverkan och
dialog. Inom HSF är e-tjänster ett fokusområde, SOF testar att använda webbfrågor för
ökad delaktighet och UAF använder sig av ”månadens fråga” som ett sätt att öka
svarsfrekvensen. Samtidigt efterfrågar förvaltningarna nya metoder för dialog och
verksamhetsledarna för BarnSam och VuxenSam har i uppdrag att tillsammans med
verksamhetsföreträdare utveckla forum och nya arenor där medborgare kan göras mer
delaktiga.
Huruvida genomförda aktiviteter har haft effekt går inte att utläsa ännu då aktuella resultat
från patient- och brukarenkäter inte finns.
Mål

Upplevd god delaktighet hos brukare, patienter och anhöriga.
Indikator

Patient- och brukarenkät.
Aktiviteter på ett år



Utveckla forum och former för delaktighet och dialog på såväl individ- som
verksamhetsnivå, till exempel genom e-tjänster.
Utveckla befintligt forum för dialog mellan verksamheter och NSPH.

Aktiviteter på fem år
Datum 2017-10-31



Kontinuerligt arbete med former och metoder för utvecklingsarbete i delaktighet och
dialog.

Ansvarig

I HSF ansvarar kvalitetsstrateg, i SOF kvalitetschef och i UAF kvalitetschef. Som stöd i
arbetet har förvaltningarna verksamhetsledare för BarnSam och VuxenSam.
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7.2 Målområde samordnad styrning och ledning
Uppföljning

Region Gotland har väletablerade strukturer för samordnad styrning och ledning.
Strukturer som innefattar såväl verksamhetsnära chefer, förvaltningschefer som politik.
RSS inbegriper hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola, barn- och elevhälsa samt social
hållbarhet. Styrgruppen, som består av berörda förvaltningschefer och nyckelpersoner,
träffas sex gånger per år. Därtill sker avstämning med nämndordförande fyra gånger per år.
Närmare verksamheten finns månatliga samverkansforum som engagerar
verksamhetschefer/avdelningschefer och enhetschefer: samordnad ledning och styrning,
ärendegruppen med tillhörande enhetschefsgrupp och barnnätverket.
Några instrument för att kvantitativt mäta effekten av den samordnade styrningen och
ledningen finns inte, utan det är fortfarande kvar att utveckla. Som stöd i det praktiska
arbetet finns sedan tidigare verksamhetsledare för BarnSam, som samverkan kring barn och
unga på Gotland benämns. Under året har samma funktion inrättats för vuxna och äldre,
verksamhetsledare för VuxenSam. 2017 har verksamhetsledarna, i nära samarbete med
verksamheterna, bland annat i uppdrag att utveckla första linjens insatser till barn och unga;
förbättra insatserna till våldsutsatta barn; tillskapa en integrerad missbruks- och
beroendevård för vuxna samt utveckla och anpassa befintliga arbetssätt till den nya lag
angående samverkan vid utskrivning från slutenvård som träder i kraft vid årsskiftet.
Mål

Effektiv samverkan via samordning av analyser och processer över förvaltningsgränser med
fokus på individer med insatser från flera verksamheter.
Indikator

Ingen indikator framtagen.
Aktiviteter på ett år


Uppföljning av samverkansstrukturen (RSS) arbete. Som en del i uppföljningen ska den
konsekvensbeskrivning som genomfördes med anledning av inrättandet av VuxenSam
användas.

Aktiviteter på fem år


Utveckling av instrument för uppföljning av samordnad ledning och styrning med
individfokus.

Ansvarig

Förvaltningschefer i RSS, tillsammans med verksamhetsledare för BarnSam och
VuxenSam.

Datum 2017-10-31

7.3 Målområde samordnade insatser
Uppföljning

För att underlätta arbetet med att samordna insatser kring individer har Region Gotland
sedan tidigare tagit fram egna manualer, rutiner och blanketter för samordnad individuell
plan (SIP). Ett antal utbildningsinsatser har också genomförts de senaste åren.
Under 2017 har blanketter som rör barn och unga reviderats och förts in i de ordinarie
dokumentations-/journalföringssystem som SOF och HSF använder. För medarbetare
inom UAF finns materialet fortfarande att hämta på regionens hemsida. I april 2017
genomfördes en utbildning om SIP. Omkring 200 medarbetare från olika delar av regionen,
och från friskolor, som i sitt arbete möter barn och unga deltog. Utbildningen filmades och
finns tillgänglig via hemsidan, så att den som inte hade möjlighet att delta, eller nyanställda
medarbetare, kan ta del av innehållet.
För medarbetare som samordnar insatser kring vuxna och äldre planeras det för ny
utbildning kring årsskiftet. Som en förberedelse inför utbildningsinsatsen har
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representanter för brukar-/patient- och anhörigföreningar bjudits in till dialogmöte med
temat samordnade insatser/SIP. I samband med den kommande utbildningen ska också
blanketterna som riktar sig till vuxna och äldre revideras och föras in i
dokumentationssystemen.
Alla patienter/brukare som får sina insatser samordnade med hjälp av verktyget SIP får
erbjudande om att fylla i en utvärdering. Under 2016 fylldes 67 utvärderingar i, framförallt
av barn och deras föräldrar/vårdnadshavare och unga vuxna. Sammanställning av
utvärderingarna visar på goda resultat. Till exempel upplevde drygt 90 procent att de hade
fått säga det de ville, 97 procent upplevde att de blev lyssnade till och 95 procent ansåg att
mötet hade berört för individen viktiga frågor. Att sammanfatta vad mötet har lett fram till
kan förbättras, 12 procent uppgav att de var osäkra på vad som hade bestämts under mötet.
Utöver brukaruppföljningar finns möjlighet för verksamheterna att rapportera brister i SIParbetet. I det avvikelsehanteringssystem där vårdavvikelser och arbetsmiljörisker
rapporteras finns en särskild flik för avvikelser som rör SIP. Avvikelserna sammanställs
årligen av verksamhetsledare för BarnSam och VuxenSam som också ansvarar för att se på
möjliga förbättringar.
Mål

Den som är berörd ska uppleva delaktighet i samordningen av individens insatser.
Samordning sker med hjälp av verktyget SIP.
Indikator

Utvärdering SIP delaktighet.
Aktiviteter på ett år




Revidering av överenskommelser, rutiner och material kring samverkan och SIP för
vuxna.
Utbildning av nya chefer och medarbetare i SIP.
Tydlig information till patienter, brukare och anhöriga om SIP.

Aktiviteter på fem år


Kontinuerlig uppföljning och utveckling av samverkan genom SIP via RSS.

Ansvarig

Verksamhetschefer, avdelningschefer eller motsvarande i HSF, SOF och UAF ansvarar för
att rutiner rörande SIP är kända i verksamheterna. Verksamhetsledare för BarnSam och
VuxenSam ansvarar för att årligen följa upp användandet av SIP.

Datum 2017-10-31

7.4 Målområde suicidprevention
Uppföljning

Arbetet med implementering av Region Gotlands självmordsförebyggande program har
under året intensifierats. Dels har ett utåtriktat arbete ägt rum, dels har förvaltningarna
själva genomfört olika satsningar.
Ett antal föreläsningar, riktade till allmänheten, på temat främja psykisk hälsa och förebygga
psykisk ohälsa har arrangerats, material med information om det självmordsförebyggande
arbetet och kontaktvägar till de verksamheter som ger stöd och behandling till personer
med psykisk ohälsa har tryckts upp och suicidpreventiva dagen uppmärksammade Region
Gotland genom att närvara i Visby centrum och där dela ut suicidpreventiv information till
förbipasserande medborgare. Regionens suicidpreventiva arbete har även uppmärksammats
på nationell suicidpreventionskonferens där folkhälsostrateg deltog och berättade om
Region Gotlands program och pågående insatser.
Inom HSF, SOF och UAF har arbetet med att utbilda personal i Mental Health First Aid
(första hjälpen till psykisk hälsa) fortsatt. Även representanter för NSPH har utbildats.
Första halvåret 2017 utbildades omkring 130 personer och fler utbildningar är planerade att
äga rum under hösten.
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Barn- och elevhälsan har för sin förvaltnings räkning, och med det självmordsförebyggande
programmet som utgångspunkt, tagit fram en egen handlingsplan för förebyggande arbete
mot självmord. Som en del i handlingsplanen ingår bland annat fördjupade diskussioner
kring temat psykisk ohälsa/självmord med skolledare och skolpersonal.
HSF och delar av UAF (skolsjuksköterskor) använder webbutbildningen SuicidPrevention i
Svensk Sjukvård (SPiSS). Webbutbildningen består av fyra moduler, de två första
modulerna uppmuntras merparten av hälso- och sjukvårdspersonal att göra medan modul
tre och fyra snarare riktar sig till verksamheter och funktioner som i sitt vardagliga arbete
kan möta suicidnära personer. Statistik för VO psykiatri och primärvård 2017
sammanfattas i tabellen nedan.
Modul
1
2
3
4

VO psykiatri
126 (individer)
105
83
72

VO primärvård
16
16
16
16

Som indikator för målområde suicidprevention har antalet självmord valts. Relevant att
följa självmordsstatistiken över tid men svårt att mäta effekter av de insatser som ovan har
beskrivits på i sammanhanget kort tid (ett år). Dessutom är statistiken för Gotlands del
vansklig att tolka, då konfidensintervallet är stort. Därför värdefullt att i nuläget fokusera på
fortsatt implementering av självmordsförebyggande programmet och andra
suicidpreventiva aktiviteter/insatser, snarare än data.
Mål

Minskat antal självmord och självmordsförsök.
Indikator

Socialstyrelsens register.
Aktiviteter på ett år


Implementering av program för självmordsförebyggande arbete.

Aktiviteter på fem år


Fortsatt implementering samt uppföljning och revidering av program för
självmordsförebyggande arbete.

Ansvarig

Enhetschef för social hållbarhet, tillsammans med utsedd folkhälsostrateg.
7.5 Målområde jämlik hälsa
Uppföljning

Tillsammans med berörda förvaltningar och nämnder har förslag till strategier för god och
jämlik hälsa tagits fram. Förslaget omfattar arbete fram till år 2022. Strategierna är en del i
den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som är under framtagande. Planen är att kunna
fatta beslut när Regionfullmäktige sammanträder första gången efter valet 2018.
Mål

Minskade skillnader i hälsa i befolkningen.
Indikator

Hälsa på lika villkor.
Aktiviteter på ett år
Datum 2017-10-31



Besluta om och implementera framtaget förslag till strategier för god och jämlik hälsa
inom Region Gotland.

Aktiviteter på fem år


Fortsatt implementering och uppföljning av strategier för god och jämlik hälsa.
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Ansvarig

Regiondirektör tillsammans med enhetschef för social hållbarhet.
7.6 Målområde forskning om psykisk hälsa
Uppföljning

Det här är ett nytt område i handlingsplanen. Området avser ett partnerskap som håller på
att etableras mellan Region Gotland och Uppsala universitet Campus Gotland (UUCG).
Att den psykiska ohälsan ökar, såväl nationellt som på Gotland visar flertalet studier och
mätningar. Däremot vet vi relativt lite om bakomliggande orsaker. Det här har UUCG i
samarbete med Region Gotland ett intresse att försöka undersöka närmare.
Mål

Få ökad kunskap om orsaker till hög förekomst av psykisk ohälsa på Gotland.
Indikator

Ingen indikator angiven.
Aktiviteter på ett år



Identifiera områden/frågor som kan vara möjliga att forska på.
Genomföra konferens/workshop där forskare från UUCG och representanter från
HSF och UAF deltar med syftet att närmare undersöka potentiella forskningsområden.

Aktiviteter på fem år

Ingen aktivitet formulerad, för tidigt i processen.
Ansvarig

Universitetssamordnare vid RSF.

8. Målområden barn och unga

Datum 2017-10-31

8.1 Målområde skolresultat
Uppföljning

UAF har inlett ett samarbete med Specialpedagogiska Skolmyndigheten SPSM som syftar
till att utveckla integrerande/inkluderande arbetssätt som ger alla elever bättre
förutsättningar för inlärning. Målet med satsningen är att rusta personal inom Region
Gotlands förskolor och skolor med kompetens som ökar tillgängligheten och säkrar
likabehandling av alla barn och elever. Med tillgänglighet avses i det här sammanhanget
såväl den fysiska som den pedagogiska och den sociala miljön. Arbetet är långsiktigt och
ska leda till varaktig förändring. Centralt är mötet mellan barn/elev och lärmiljö, och alla
elevers lika rätt till utbildning och utveckling. Samarbetet med SPSM kommer att ske över
en längre tid och förskolor, grundskolor och gymnasium kommer kliva på i en planerad
turordning. För att skapa en röd tråd för barn och elever kommer förskolor och
grundskolor som hör till samma linje att delta tillsammans.
Vad gäller tidiga insatser för att fånga upp elever som på grund av psykisk eller social
utsatthet har svårt att nå kunskapsmålen har barn- och elevhälsan under året utvecklat sitt
arbete (se målområde elevhälsa).
Att säkra tillgången till specialpedagogisk kompetens på Region Gotlands skolor är ett
arbete som pågår, men svårigheter med rekrytering föreligger. En annan utmaning vad
gäller att likvärdigt fördela kompetens är att det på Gotland finns flera skolor med ett
relativt litet elevunderlag.
Sedan 2015 finns den förebyggande arbetsmodellen Skolfam på Gotland, en teambaserad
modell som vänder sig till barn i förskoleklass och grundskola som förväntas ha en
långvarig placering i familjehem. I början av höstterminen 2016 var 38 barn aktuella för
Skolfam. Målsättningen är att alla dessa barn ska få ta del av Skolfams insatser, men då
teamet har kapacitet att möta drygt 20 barn samtidigt har en prioritering fått göras. Vid
slutet av vårterminen 2017 hade 22 barn (10 pojkar och 12 flickor) insatser från Skolfam.
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Övriga 16 barn står på kö. Utförligare beskrivning av Skolfams arbete och resultat under
läsåret 2016/2017 finns att läsa i specifik rapport.
Mål

Fler elever med godkänd grundskola och genomförd gymnasieutbildning.
Indikator

Betyg årskurs 9 samt gymnasieexamen.
Aktiviteter på ett år





För-, grund- och gymnasieskolan på Gotland fokuserar särskilt på att utveckla tidiga
insatser och integrerande arbetssätt för att ge alla barn och elever förutsättningar för
inlärning.
Grundskolan arbetar för en likvärdig fördelning av specialpedagogisk kompetens till
Region Gotlands skolor.
Skolfam utvecklar sitt stöd till placerade barns och ungdomars skolgång.

Aktiviteter på fem år



Fortsatt arbete enligt plan (se aktiviteter på ett år).
Säkra hög kompetens, hos såväl pedagoger som skolledning, i samtliga skolformer.

Ansvarig

Kvalitets- och utvecklingschef UAF tillsammans med chef för förskolan och chef för
grundskolan.
8.2 Målområde elevhälsa
Uppföljning

Grundläggande för att barn- och elevhälsan (UAF) ska kunna utföra sitt uppdrag är
kompetent personal. Tidigare har flera tjänster varit vakanta men sedan i somras är alla
tjänster tillsatta vilket skapar bättre förutsättningar för utveckling och en god tillgänglighet.
Vad gäller målområdets aktiviteter har ett antal viktiga satsningar gjorts under året.
Avseende evidensbaserade insatser har satsningar gjorts på exempelvis ”Rescur” och
”ABC-föräldrautbildning”. Den förstnämnda metoden syftar till att ge barn och unga
verktyg att möta och hantera svåra situationer, behövligt för alla barn men kanske särskilt
angeläget i dagsläget när pedagoger och annan skolpersonal möter barn och unga med
flyktingerfarenheter.
Barn- och elevhälsan har utarbetat och påbörjat implementering av ett psykosocialt
program. Programmet vänder sig till alla elever i grundskolan och syftar till att förmedla
kunskaper som kan förebygga psykisk ohälsa och främja hälsa. Exempel på teman som det
psykosociala programmet tar upp är barnkonventionen, sociala mediers möjligheter och
baksidor, stress och återhämtning.
Arbetet med att utveckla mall för hälsoplan pågår.
Som indikator har hälsosamtal, och andelen elever som erhåller hälsosamtal, angivits.
Samtliga elever i förskoleklass får en inbjudan till hälsosamtal och i stort sett alla väljer att
delta.
Mål

Förebyggande och tidig upptäckt av, samt tidiga insatser vid psykisk ohälsa.
Indikator

Hälsosamtal (andel elever som erhållit).
Aktiviteter på ett år
Datum 2017-10-31





Arbete för att öka evidensbaserade insatser i elevhälsan.
Fortsatt implementering av psykosocialt program i grundskolan.
Utveckla mall för hälsoplan kring bland annat riskgrupper.
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Aktiviteter på fem år



Fortsatt arbete enligt plan (se aktiviteter för ett år).
Säkra hög kompetens hos samtliga yrkesgrupper inom elevhälsan.

Ansvarig

Chef för barn- och elevhälsan.
8.3 Målområde första linjens insatser
Uppföljning

Väntetiderna till PrimBUP, den del av första linjen som är organiserad inom HSF/BUP, är
förhållandevis och i jämförelse med riket korta. Under 2017 (och även tidigare år) har
PrimBUP, liksom BUP, förmått att möta merparten av de barn och unga som söker vård
inom ramen för den förstärkta vårdgarantin (88 procent till första bedömning och 91
procent till fördjupad utredning/behandling). Angiven indikator, väntetider i vården, är
emellertid något missvisande för målområde första linjens insatser då indikatorn endast
visar på tillgängligheten till de insatser som erbjuds inom hälso- och sjukvården och då
specifikt PrimBUP/BUP medan målområdet även avser andra mottagningar inom såväl
HSF som SOF.
Företrädare för verksamheter involverade i första linjen (PrimBUP, ungdomsmottagningen
och familjestödsenheten) och verksamhetsledare för BarnSam har deltagit i en konferens
arrangerad av SKL om första linjen. I anslutning till konferensen genomfördes en halv
planeringsdag där intryck och möjliga former för närmare samarbete och utveckling
diskuterades. Som stöd för diskussionerna användes ”Första linje boken” som Uppdrag
Psykisk Hälsa på SKL har tagit fram. Ett mer detaljerat förslag avseende utveckling av
första linjen ska utarbetas och presenteras för RSS, och Regionstyrelsen, under 2018.
Ett närmare samarbete mellan ovan nämnda verksamheter har dock redan inletts, där
enhetschefer och samordnare regelbundet träffas för kollegial handledning och för att
hantera frågor som rör samordning, kompetens och utveckling.
Mål

Tillgängliga insatser till barn och unga med psykisk ohälsa.
Indikator

Väntetider i vården.
Aktiviteter på ett år




Utveckling av första linjens insatser till barn och ungdomar genom att se över
förutsättningar för samverkan mellan HSF och SOF.
Fokusgrupper med barn och unga, med syfte att fånga upp deras synpunkter och idéer
kring utformningen av första linjen-verksamhet.
Utforma förslag till närmare samarbete

Aktiviteter på fem år


Utveckla en integrerad verksamhet mellan HSF och SOF med fokus på psykisk ohälsa.

Ansvarig

Datum 2017-10-31

Enhetchef för PrimBUP och enhetschef för familjestödsenheten.
Verksamhetsledare för BarnSam har i uppdrag att, tillsammans med berörda
verksamhetsföreträdare, lägga fram förslag till utveckling.
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8.4 Målområde familjestöd
Uppföljning

SOF har under året genomfört en så kallad målgruppsinventering, det vill säga en
kartläggning av familjer med komplexa livssituationer där behovet av stöd är omfattande.
Inventeringen har presenterats såväl internt, till verksamheter inom Region Gotland, som
externt. Till exempel har målgruppsinventeringen presenterats vid två seminarier under
Almedalsveckan och på Förbättringsresan (konferens anordnad med anledning av det
arbete som nationella samordnaren för sociala barn- och ungdomsvården har gjort).
Inventeringen ska analyseras vidare, och diskuteras i barnnätverket.
I samverkan mellan familjestödsenheten och grundskolan har ett pilotprojekt för
familjeorienterat skolstöd (FOSS) startats upp. Projektet syftar till att fånga upp barn och
unga, och deras föräldrar, i ett tidigare skede och därmed förebygga utvecklingen av
komplex problematik.
Enhetschef för familjestödsenheten har under året deltagit i arbetsgrupper där fokus ligger
på första linjens insatser till barn och unga, men också stöd till unga vuxna, med psykisk
ohälsa. Syftet med familjestödsenhetens deltagande är att se hur de insatser till barn och
unga som HSF ger och det stöd till föräldrar/familjer som SOF ger kan samordnas på ett
för individen/familjen bättre sätt.
Mål

Tillgång till adekvata samordnade insatser för familjer i behov av stöd.
Indikator

Ingen indikator angiven.
Aktiviteter på ett år



Utveckling av socialförvaltningens stöd och insatser för familjer i komplexa
livssituationer.
Uppföljning av pilotprojektet FOSS.

Aktiviteter på fem år


Utveckling av metoder för långsiktigt arbete i familjer i komplexa livssituationer i
samverkan med för- och grundskola och med hälso- och sjukvården.

Ansvarig

Enhetschef för familjestödsenheten.

Datum 2017-10-31

8.5 Målområde socialpsykiatriskt team/intensiva insatser
Uppföljning

Socialpsykiatriska teamet är ett integrerat team som drivs i nära samarbete mellan
HSF/BUP och SOF/IFO. Det startade som ett projekt för snart tre år sedan, med stöd av
de stimulansmedel som HSF och SOF har fått genom överenskommelse psykisk hälsa.
Syftet med teamet är att fånga upp familjer med komplexa svårigheter, där det är behövligt
med ett intensivt och sammansatt stöd för att förhindra placering. Stödet ska riktas till både
ungdomen och föräldrarna/vårdnadshavarna.
Teamet har visat på goda resultat vad gäller såväl produktion som utfall. Under året, till och
med september, har teamet mött 16 familjer, sedan starten totalt 55 familjer. I fyra av dessa
familjer har ungdomen placerats. Sammanställning av de skattningar som ungdomen själv
och föräldrarna fyller i inför, under och efter teamets insats visar på att negativa beteenden
hos ungdomen avtar, att ungdomen upplever att tillgången till föräldrarna ökar och att
kontakten förbättras. För föräldrarnas del minskas mödrarnas depressionssymtom. Fäderna
skattar istället mer symtom, något som teamet möjligen tror kan bero på att en ökad
medvetenhet om ungdomens situation och svårigheter.
Beslut har nu fattats om att permanenta teamet.
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Mål

Tillgång till adekvata insatser för ungdomar, och deras familjer, där komplex psykosocial
problematik föreligger.
Indikator

Ingen indikator angiven.
Aktiviteter på ett år



Uppföljning av socialpsykiatriska teamets arbete och resultat.
Utreda förutsättningar för att utvidga teamet till att också omfatta även lite yngre barn.

Aktiviteter på fem år


Med utgångspunkt från utvärderingen utveckla insatser för ungdomar med komplex
psykosocial problematik.

Ansvarig

Styrgruppen för det socialpsykiatriska teamet, som utgörs av verksamhetsområdeschef för
VO psykiatri och avdelningschef för IFO.
8.6 Målområde barn som utsatts för våld
Uppföljning

Det här är ett nytt område i handlingsplanen. Med stöd från Stiftelsen Allmänna Barnhuset
har en kartläggning av hur regionens verksamheter arbetar med upptäckt av och stöd och
behandling till barn som utsatts för våld har genomförts. Kartläggningen baseras på
intervjuer med företrädare för verksamheter inom HSF, SOF och UAF. Även företrädare
för friskola/friförskola har intervjuats. Utifrån analys av svaren från de totalt 12
intervjuerna har en åtgärds-/utvecklingsplan med förslag till åtgärder tagits fram.
Utvecklingsplanen är förankrad i barnnätverket och presenterad i styrgruppen för RSS.
Nästa steg är att fatta beslut om implementering.
Som exempel på områden att utveckla vad gäller våldsutsatta barn kan nämnas tillgång till
evidensbaserade metoder för stöd och behandling samt stöd till barn och föräldrar i
samband med hemkomst efter förhör.
Mål

Barn som utsatts för våld ska erbjudas och ha tillgång till stöd och behandling.
Indikator

Ingen indikator framtagen ännu.
Aktiviteter på ett år



Fatta beslut om framtagen åtgärds-/utvecklingsplan.
Implementera beslutade åtgärder.

Aktiviteter på fem år




Fortsatt implementering av beslutade åtgärder.
Säkra tillgång till evidensbaserade metoder för stöd och behandling.
Utveckla stöd till barn och föräldrar i samband med hemkomst efter förhör.

Ansvarig

Datum 2017-10-31

Styrgrupp för RSS tillsammans med styrgrupp för Barnahus och verksamhetsledare för
BarnSam.
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8.7 Barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Uppföljning

Det här är ett nytt område i handlingsplanen. I förra årets analys konstaterades att det
jämfört med riket finns fler barn och unga med neuropsykiatrisk diagnos på Gotland, något
som har varit känt i verksamheterna sedan tidigare. Utvecklingsarbete pågick varför
målområdet inte inkluderas i den ursprungliga handlingsplanen. I årets handlingsplan finns
anledning att rikta nytt ljus på målgruppen barn och unga med neuropsykiatrisk diagnos.
Från samtal med fokusgrupper, med patienter/brukare som erhållit insatser från
habilitering och BUP, har det framkommit att samordningen vad gäller utredning och
behandling kan förbättras.
Mål

Sömlös vård för barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Indikator

Ingen indikator framtagen ännu.
Aktiviteter på ett år




Kartlägga målgruppen avseende antal individer och vårdbehov.
Arbeta fram förslag där målgruppens behov av samordning vad gäller utredning och
behandling tillgodoses.
Utreda förutsättningarna för en integrerad neuropsykiatrisk vård för barn och unga.

Aktiviteter på fem år


Implementering av en sömlös vård, där barn och unga med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning får sina behov av utredning och behandling samordnade.

Ansvarig

Verksamhetsområdeschef för VO psykiatri och resursområdeschef för RO habilitering och
rehabilitering.

9. Målområden unga vuxna och vuxna
9.1 Målområde boende
Uppföljning

SOF har i uppdrag att utveckla nya boendeformer för målgruppen unga vuxna med
neuropsykiatrisk problematik. Tillsammans med Gotlandshem pågår arbete med att hitta
ändamålsenliga lokaler. Målsättningen är att kunna öppna ett nytt startboende under 2018.
Som ett led i att utveckla boendestödet och förbättra samordningen mellan de insatser som
ges enligt SoL och LSS har förberedelser inför en organisationsförändring som ska
genomföras vid årsskiftet ägt rum. Organisationsförändringen består i att flytta över den
verksamhet som enheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar (EPF) ansvarar
för (insatser enligt SoL, bland annat boendestöd) från IFO till LSS-verksamheten inom
omsorg om funktionshindrade (OOF). Målet med omorganisationen är att med brukarens
behov i fokus kunna erbjuda anpassade insatser med en större variation och flexibilitet än
vad som tidigare har varit möjligt. Genom att sammanföra två personalgrupper breddas
kunskapsbasen vilket ses som positivt för målgruppen.
Mål

Skapa förutsättningar för självständigt boende för unga vuxna med neuropsykiatrisk
problematik.
Indikator
Datum 2017-10-31

Ingen indikator angiven.
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Aktiviteter på ett år



Utveckla startboende för målgruppen unga vuxna med neuropsykiatrisk problematik.
Implementera föreslagen organisationsförändring som ska bidra till utveckling av
boendestöd.

Aktiviteter på fem år


Utveckla boendestöd och samordning mellan insatser enligt SoL och LSS för
målgruppen.

Ansvarig

Avdelningschef för IFO och för OOF.
9.2 Målområde stöd unga vuxna
Uppföljning

Samarbete avseende aktuell målgrupp pågår mellan de enheter inom HSF som möter unga
vuxna. I arbetet har också UAF (barn- och elevhälsan) deltagit och sedan i höstas är också
SOF (familjestödsenheten) engagerade. Samarbetet har främst rört möjligheter till
gemensam kompetensutveckling och i december förra året genomfördes en
heldagsutbildning på temat neuropsykiatri där medarbetare från alla förvaltningar som ingår
i RSS bjöds in. Utbildningen intresserade många, närmare 140 personer deltog. Framöver
är målsättningen att samarbetet ska inriktas mer mot arbetssätt och samarbete mellan och
över verksamhetsgränserna.
Som indikator för målområdet har väntetider i vården angivits. Vad gäller tillgänglighet och
måluppfyllelse avseende vårdgaranti är det dock inte möjligt att få fram specifika väntetider
för aktuell målgrupp varför den statistik som presenteras på väntetider i vården inte är
användbar. Någon mer relevant indikator har inte gått att finna.
För att få en aktuell bild av tillgänglighet och väntetider till primärvård och vuxenpsykiatri
har verksamheternas väntelistor synats manuellt. I början av oktober 2017 väntade
sammantaget 13 unga vuxna på samtalskontakt i primärvården (här avses primärvård i
egenregi, de två privata utförarna är inte inkluderade i sammanställningen), den som hade
väntat längst hade väntat 4 månader. I vuxenpsykiatrin väntade 10 unga vuxna på
bedömning inför en psykologisk behandling, den som hade väntat längst hade väntat 3
månader. 12 unga vuxna stod på väntelista till psykologisk behandling (det vill säga
bedömning var genomförd men behandling hade på grund av bristande tillgänglighet inte
påbörjats), med nästan 3 månader som längsta väntetid.

Datum 2017-10-31

Verksamhet
Wisby Söder
Visby Norr
Hemse vårdcentral
Slite vårdcentral
Vuxenpsykiatrisk öppenvård
Vuxenpsykiatrisk öppenvård

Antal väntande (18-24 år)
7
5
0
1
10 (till bedömning)
12 (till behandling)

Längsta väntetid (månader)
4
3
0
<1
3
5

Statistik från SKL (nyckelindikatorer barn och unga) visar på att det inom primärvården på
Gotland görs jämförelsevis få psykosociala besök (besök hos kurator, psykolog eller KBTutbildad samtalsterapeut) av gruppen unga vuxna (18–24 år). Knappt fyra besök per 100
invånare jämfört med rikets knappt 9 besök per 100 invånare (data från 2016). Detta
samtidigt som det ofta rapporteras om att den psykiska ohälsan ökar hos unga vuxna.
Möjligt att jämförelsen med övriga riket är något missvisande, då det för Gotlands del var
svårt att få fram efterfrågad data.
22 (28)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan psykisk hälsa

I psykiatrins besöksstatistik utgör gruppen unga vuxna en relativt stor andel. 2016 var det
471 individer i åldern 18–24 år som besökte vuxenpsykiatrins öppenvård. 471 individer
motsvarar 24 procent av öppenvårdens besökare och 10 procent av den gotländska
befolkningen (4698 individer i åldern 18–24 år).
Mål

God tillgänglighet till stöd och samverkan kring unga vuxna med psykisk ohälsa/sjukdom.
Indikator

Väntetider i vården.
Aktiviteter på ett år


Utveckla samverkan mellan verksamheter (i HSF, SOF och UAF) som möter unga
vuxna.

Aktiviteter på fem år



Fokusgrupper med unga vuxna, med syfte att fånga upp synpunkter och idéer kring
utformning av verksamhet som erbjuder stöd och behandling vid psykisk ohälsa.
Utveckla en integrerad verksamhet mellan HSF och SOF, med fokus på psykisk ohälsa
hos unga vuxna.

Ansvarig

Verksamhetsområdeschef för VO primärvård, verksamhetsområdeschef för VO psykiatri,
avdelningschef för IFO och chef för barn- och elevhälsan. Verksamhetsledare för BarnSam
har ett samordnande uppdrag.
9.3 Målområde tillgänglighet
Uppföljning

Datum 2017-10-31

Både primärvården och psykiatrin har tagit fram produktionsplanering och tillhörande
rutiner. Nästa steg i processen är att kapacitetsplanera och följa upp framtagna
produktionsplaner för att på så vis kunna få en överblick över produktion och tillgängliga
resurser. Resurser är en begränsande faktor för tillgängligheten till psykologisk behandling i
primärvården och psykiatrin, verksamheterna har ofta vakanta tjänster.
Primärvården har under året gjort en större satsning på att utbilda i fokuserad acceptans
and commitment therapy (FACT), en metod för psykologisk rådgivning. Samtliga
psykosociala behandlarfunktioner (till exempel psykologer, psykoterapeuter, socionomer,
beteendevetare) har deltagit i utbildningen. Delar av utbildningen har även riktat sig till
chefer och läkare anställda i primärvården.
Primärvården har också startat upp gruppbehandlingar: stressgrupp, sömngrupp och
ångestgrupp.
Primärvården har under året genomfört pilot och implementerat en internetbaserad
behandling, ”KBT på nätet”.
Som indikator har väntetider i vården angivits och vad gäller vuxenpsykiatriska
öppenvården så klarar den som helhet av att möta upp 90 procent av patienterna inom
ramen för vårdgarantins 90 dagar. Likaså har primärvården en god tillgänglighet till första
kontakt/bedömning. Till psykologisk behandling däremot är väntetiderna längre, något
som inte syns i den statistik som presenteras på hemsidan väntetider i vården varför en
sammanställning av primärvårdens (avser egenregi, de två privata utförarna är inte
inkluderade) och vuxenpsykiatrins väntelistor till psykologisk behandling, så som de såg ut i
början av oktober 2017, presenteras i tabellen på nästa sida.
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Antal väntande
72
36
7
14
35 (till bedömning)
46 (till behandling)

Längsta väntetid
7
3
6
2
3
5

Mål

God tillgänglighet till telefonkontakt och till bedömning och behandling vid psykisk
ohälsa/sjukdom.
Indikator

Väntetider i vården.
Aktiviteter på ett år



Implementera produktionsplanering inom primärvård och psykiatri.
Undersöka möjligheter till samarbete med större landsting/regioner vad gäller
internetbaserad behandling.

Aktiviteter på fem år


Utveckla insatser och metoder för psykologisk behandling inom primärvården.

Ansvarig

Verksamhetsområdeschef för VO primärvård och verksamhetsområdeschef för VO
psykiatri.
9.4 Målområde anhöriga
Uppföljning

Anhörigstödet (SOF) har arbetat med att identifiera målgrupper. Från att tidigare ha
handlat om närstående till äldre personer är det nu ofta föräldrar till vuxna barn med
psykisk ohälsa, eller en partner till person med psykisk ohälsa, som efterfrågar stöd. Ett nytt
informationsmaterial har utformats, hemsidan har utvecklats och en sida/grupp på
Facebook har gjort att tillgängligheten har ökat. Gruppverksamheten har utökats,
anhörigstödet erbjuder kontinuerligt träffar kring särskilda teman såsom stress,
sömnsvårigheter, fysisk aktivitet och självmord. Till träffarna bjuds medarbetare från
verksamheter i SOF och HSF in för att berätta om specifika insatser och ämnen. Som
ytterligare exempel på samverkan mellan anhörigstöd och förvaltningarna kan nämnas den
anhöriggrupp som startat under hösten 2017, en grupp med fokus på
självskadeproblematik som anhörigstödet anordnar tillsammans med VO psykiatri (HSF).
Mål

Väl känt och tillgängligt anhörigstöd vid psykisk ohälsa.
Indikator

Ingen indikator angiven.
Aktiviteter på ett år



Fortsatt implementering av den utökade gruppverksamheten.
Föreläsning till allmänheten på temat anhörig till personer med psykisk ohälsa.

Aktiviteter på fem år


Utveckla anhörigstöd i samverkan med SOF och HSF.

Ansvarig
Datum 2017-10-31

Enhetschef för förebyggande och hälsofrämjande enheten.
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9.5 Målområde nyanlända
Uppföljning

Ett antal kompetensutvecklande satsningar har genomförts under året. Bland annat har 20
medarbetare från HSF deltagit i ”Hälsa i Sverige”, utbildningar som SKL arrangerat. På
hemmaplan har sedan medarbetarna förmedlat kunskap vidare till sammanlagt 198
personer. Målsättningen var att nå cirka 400 personer. Utöver denna satsning har HSF
arrangerat andra föreläsningar, bland annat om psykisk ohälsa och traumatiska erfarenheter.
Medarbetare från BUP (HSF) och boendepersonal (SOF) har tillsammans deltagit i en
utbildning om psykisk ohälsa och trauma hos nyanlända, detta för att öka samsynen kring
vilka insatser som behövs och fungerar.
Vidare har BUP bidragit till att öka kompetensen om psykisk ohälsa hos nyanlända genom
pedagogiska och konsultativa insatser riktade till boendepersonal, gode män och ungdomar.
Exempelvis har BUP erbjudit en så kallad ”hälsoskola”, en psykopedagogisk gruppinsats
där kunskap om hälsa och egenvård förmedlas.
När handlingsplanen psykisk hälsa upprättades 2016 var merparten av de nyanlända och de
ensamkommande barnen och ungdomarna i asylprocess. Det initiala omhändertagandet
hade fokus på boende, skolgång/sysselsättning och försörjning men tillströmningen av
asylsökande/ensamkommande var redan då påtaglig i hälso- och sjukvården, där framför
allt barn- och ungdomspsykiatrin fick ta emot individer med akuta psykiatriska vårdbehov.
Erfarenheter från övriga landet pekar dock på att ett ökat söktryck till första
linjen/primärvården och psykiatrin är att vänta i samband med att besked om
uppehållstillstånd meddelas. Framöver kan också anhöriginvandring bli aktuellt, med nya
frågeställningar som följd.
Sammantaget är det relevant med en fortsatt kompetensutveckling av medarbetare på alla
de enheter som möter barn, unga och vuxna med flyktingbakgrund.
Mål

Tillgång till adekvat stöd vid psykisk ohälsa.
Indikator

Ingen indikator angiven.
Aktiviteter på ett år




Kompetensutveckla berörda enheter inom såväl HSF som SOF och UAF kring
nyanländas psykiska hälsa.
Samordna övergripande och mer allmänna kompetensutvecklingsbehov med hjälp av
strategisk funktion för integration.
Arbeta utifrån antagen integrationsstrategi med målsättningen att inkludera dessa frågor
i ordinarie verksamhetsplan.

Aktiviteter på fem år



Kontinuerligt preventivt arbete med integration i gotländska samhället tillsammans med
alla samhällsparter.
Arbeta utifrån antagen integrationsstrategi med målsättningen att inkludera dessa frågor
i ordinarie verksamhetsplan.

Ansvarig

Datum 2017-10-31

Kvalitetschefer och kvalitetsstrateg från UAF, SOF och HSF tillsammans med strategisk
funktion för integration.
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9.6 Målområde missbruk och beroende
Uppföljning

Det här är ett nytt område i handlingsplanen. Arbetet med att utveckla samverkan mellan
de verksamheter inom HSF och SOF som erbjuder insatser till personer med missbruk och
beroende har dock pågått en längre tid. Sedan 2014 finns en MiniMaria-mottagning på
Gotland, men någon liknande mottagning för vuxna personer med missbruk och beroende
finns inte. Att vård vid missbruk och beroende är ett område värt att närmare syna stärktes
av analysen från 2016 där det framkom att jämförelsevis många gotlänningar fått vård till
följd av missbruk/beroende. Under våren 2017 formulerades ett projektdirektiv med syftet
att skapa en integrerad missbruks- och beroendevård. Utvecklingsarbetet leds av
verksamhetsledare för VuxenSam. Ett underlag om en integrerad missbruks- och
beroendevård är framtaget och beslutat av hälso- och sjukvårdsnämnden och
socialnämnden.
Mål

Tillskapande av en integrerad missbruks- och beroendevård.
Indikator

Ingen indikator angiven.
Aktiviteter på ett år





Säkerställa att överenskommelse om missbruks- och beroendevård är reviderad, i
överenskommelsen tydliggörs första linjens uppdrag.
Upprätta handlingsplan för implementering av en integrerad missbruks- och
beroendevården.
Studiebesök vid beroendemottagningen i Eskilstuna, en integrerad mottagning med väl
utvecklat samarbete.
Utreda förutsättningarna för en samlokalisering.

Aktiviteter på fem år


Uppföljning av en integrerad missbruks- och beroendevård.

Ansvarig

Hälso- och sjukvårdsdirektör och socialdirektör, i samarbete med verksamhetsledare för
VuxenSam.

10. Målområden 65 år och äldre

Datum 2017-10-31

10.1 Målområde ensamhet
Uppföljning

Förebyggande och hälsofrämjande enheten (SOF) har initierat ett hälsofrämjande nätverk
till vilket bland annat flera idéburna organisationer har bjudits in. En central fråga som
nätverket har arbetat med är hur enheten kan nå de som lever i ensamhet och isolering.
Under året har fyra nätverksträffar arrangerats, träffar som har möjliggjort
erfarenhetsutbyte och samverkan.
För att attrahera flera besökare till de mötesplatser för seniorer som finns i Slite, Visby och
Hemse har en översyn och utveckling av utbudet gjort. Enheten har fått utbildning i
medicinsk yoga och mindfulness (medveten närvaro), aktiviteter som nu erbjuds på
mötesplatserna. Valet av aktiviteter grundar sig på forskningsresultat som visar att rörelse i
kombination med medveten närvaro kan förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer.
Utöver genomförda förbättringar arbetar enheten med att skapa mobila mötesplatser.
Samverkan med primärvården är också under utveckling, eftersom primärvården har goda
möjligheter att tidigt fånga upp äldre personer som lever i upplevd ensamhet.
Mål

Den som upplever ensamhet ska kunna få stöd i sociala sammanhang.
Indikator
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Hälsa på lika villkor.
Aktiviteter på ett år


Förebyggande- och hälsofrämjande enheten (SOF), tillsammans med ideella
organisationer, har i uppdrag att utveckla sociala arenor.

Aktiviteter på fem år


Fortsatt utveckling av olika aktivitets- och mötesarenor i samverkan med ideella
organisationer.

Ansvarig

Enhetschef för förebyggande och hälsofrämjande enheten.
10.2 Målområde psykisk ohälsa
Uppföljning

SOF har satsat på utbildning i Mental Health First Aid (MHFA). Sedan starten 2014 har
omkring 210 boendeassistenter/undersköterskor inom hemtjänst och särskilt boende
utbildats, under 2016 och hittills 2017 har 60 respektive 55 medarbetare utbildats.
Inom omsorgen om funktionshindrade och äldreomsorgen har enhetschefer använt det
webbaserade utbildningsprogrammet Psyk E-bas som en del i kompetensutvecklingen av
personal i verksamheten.
Mål

Tidig upptäckt av, och tillgång till stöd eller behandling för, äldre med psykisk ohälsa.
Indikator

Ingen indikator angiven.
Aktiviteter på ett år



Utbilda medarbetare inom äldreomsorgen i MHFA.
Utbildning av medarbetare inom äldreomsorgen genom webbutbildningen Psyk-E bas.

Aktiviteter på fem år


Kontinuerlig kompetensutveckling inom området psykisk ohälsa, sjukdom och
funktionsnedsättning hos äldre.

Ansvarig

Avdelningschef för OOF, hemtjänst och särskilt boende.
10.3 Målområde boende
Uppföljning

I Plan för särskilt boende för äldre inom Region Gotland 2017-2026 har målgruppen äldre
med demens och svår psykisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning uppmärksammats
och gruppens behov har tydliggjorts.
Mål

Tillgång till särskilt boende med personal som har specifik kompetens kring demens och
psykisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning.
Indikator

Ingen indikator angiven.
Aktiviteter på ett år


Utveckling av särskilt boende för målgruppen äldre med demens och svår psykisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning.

Datum 2017-10-31

Aktiviteter på fem år


Förtydliga samverkansformerna mellan HSF och SOF kring äldre med demens och
svår psykisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning.

Ansvarig

Socialdirektör tillsammans med hälso- och sjukvårdsdirektör.
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Program för företagsklimatet 2017–2020
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 292
− Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-18
• Program för företagsklimat 2017-11-15

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 292

Program företagsklimat

RS 2017/563
AU § 322

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Regionstyrelseförvaltningens förslag till program för företagsklimatet fastställs.

I det antagna Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 anges företagsklimatet som särskilt
insatsområde.
Det har under ett antal år genomförts punktinsatser med förbättringsarbete inom
Region Gotland i syfte att förbättra företagsklimatet. Vissa insatser har även skett i
samverkan med externa aktörer. Vikten av att program sätta och skapa tydliga
standardiserade förvaltningsöverskridande processer i detta arbete är angeläget för att
säkerställa att vi når målen i tillväxtprogrammet.
Grunden till detta program för företagsklimatet kommer från det arbetsmaterial som
Michael Enlund, näringslivschef och Beata Afzelius, företagslots arbetade fram
sommaren 2016. Här ingår mycket kunskap och slutsatser från den sammanfattning
som togs fram efter Sveriges Kommuner och Landstings projekt Förenkla helt enkelt
och som avslutades 2015. Ett stort antal möten med enskilda handläggare, enhets
och avdelningschefer ligger också till grund för detta program. Även näringslivsorganisationerna har fått yttra sig om innehållet likväl som berörda förvaltningschefer. Allt i syfte att nå en så bred uppslutning kring innehållet som möjligt.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att såväl Region Gotland som det gotländska
näringslivet behöver ett tydligt program för företagsklimatet för att bättre säkerställa
kontinuitet till att nå framförallt de kvalitativa målen kopplade till företagsklimatet.
Genom att programsätta arbetet med väl beprövade metodiker som Sveriges
Kommuner och Landstings Förenkla helt enkelt i kombination med tydliga mål och
ägandeskap på berörda områden lägger vi grunden till att nå målen kopplade till
tillväxtprogrammet.
Arbetsutskottet begärde komplettering av underlaget kring regionstyrelseförvaltningens roll i arbetet. Uppdaterad tjänsteskrivelse har bifogats kallelse till
regionstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-18

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/563
18 oktober 2017

Michael Enlund

Regionstyrelsen

Program för företagsklimatet
Förslag till beslut
•

Regionstyrelseförvaltningens förslag till program för företagsklimatet fastställs.

Sammanfattning

I det antagna ”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020” anges företagsklimatet som
särskilt insatsområde.
Det har under ett antal år genomförts punktinsatser med förbättringsarbete inom
Region Gotland i syfte att förbättra företagsklimatet. Vissa insatser har även skett i
samverkan med externa aktörer. Vikten av att program sätta och skapa tydliga
standardiserade förvaltningsöverskridande processer i detta arbete är angeläget för att
säkerställa att vi når målen i tillväxtprogrammet.
Grunden till detta program för företagsklimatet kommer från det arbetsmaterial som
Michael Enlund, näringslivschef och Beata Afzelius, företagslots arbetade fram
sommaren 2016. Häri ingår mycket kunskap och slutsatser från den sammanfattning
som togs fram efter Sveriges Kommuner och Landstings projekt Förenkla helt enkelt
och som avslutades 2015. Ett stort antal möten med enskilda handläggare, enhets
och avdelningschefer ligger också till grund för detta program. Även
näringslivsorganisationerna har fått yttra sig om innehållet likväl som berörda
förvaltningschefer. Allt i syfte att nå en så bred uppslutning kring innehållet som
möjligt.
Programmet för företagsklimatet innehåller följande övergripande inriktningar:
•
•
•
•
•

Förvaltningsöverskridande samarbete
Verksamhetsutveckling med fokus på rättssäkra processer och system
Kultur, attityder och bemötande hos medarbetare och chefer
Kommunikation, återkoppling, tillgänglighet och samverkan med näringslivet
Styrning, mätning, uppföljning och jämförelser
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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 2017/563

Ärendebeskrivning

Företagsklimatet på Gotland identifieras i Tillväxtprogrammet Gotland 2016-2020
som ett utvecklingsområde. Ett bra företagsklimat ger möjlighet för företag att starta,
växa och anställa fler vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden. Var
människor och företag väljer att etablera sig påverkas i regel av många faktorer, bland
annat tillgång till kapital och arbetskraft, närhet till olika marknader och goda
livsmiljöer. En annan viktig aspekt av företagsklimatet är att de myndigheter som
företagen möter är tillgängliga, ger god service samt agerar rättssäkert.
Företagsklimatet påverkar med andra ord alla typer av näringar och har en stor
påverkan på Gotlands tillväxt och välfärd.
De senaste åren visar en positiv trend att de kvantitativa faktorerna som skapar
tillväxt entydigt går åt rätt håll. De kvalitativa delarna som bland annat innefattar
politiskt ledarskap, attityder och bemötande går också i rätt riktning men inte lika
snabbt.
Det har under ett antal år genomförts punktinsatser med förbättringsarbete inom
Region Gotland i syfte att förbättra företagsklimatet. Vissa insatser har även skett i
samverkan med externa aktörer. Vikten av att program sätta och skapa tydliga
standardiserade processer i detta arbete är av största vikt för att säkerställa att vi når
målen i tillväxtprogrammet och skapar långsiktiga hållbara kvalitetssäkrade processer.
Syftet med programmet för företagsklimatet är att systematisera arbete och insatser
och kan övergripande sammanfattas till att det ska bidra till att också leda, samordna
och följa upp det regionala tillväxtarbetet enligt tillväxtprogrammet och däri
insatsområdet företagsklimat.
Målet med programmet för företagsklimatet är att bidra till den målbild för
utvecklingsområdet företagsklimatet och som definieras i tillväxtprogrammet. Här
ska vi uppnå en väl fungerande myndighetshantering med ett gott samspel med
Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter. Vi ska även uppnå ett bättre samspel
mellan politiken, Region Gotlands tjänstepersoner, näringslivet och dess
organisationer. Det övergripande målet är att skapa en god tillväxt och att däri
säkerställa en hållbar tillväxt.
Den egentliga och slutliga målgruppen för insatser är med avseende på
tillväxtprogrammets mål om hållbar näringslivsutveckling, företagen. Många insatser
inom tillväxtarbetet genomförs dock av, och/eller riktas till, andra målgrupper än
företagen direkt - för att indirekt stödja företagen genom bättre förutsättningar.
Samverkan för att uppnå våra mål inom identifierad målgrupp, företagen blir en vital
del i ett systematiserat processarbete. För att möta de utmaningar som finns skall
samverkan ske både med Länsstyrelsen och andra myndigheter likväl som med
näringslivsorganisationer och relevanta privata företag. En viktig del i denna
samverkansprocess skall ske tillsammans med de förvaltningar inom Region Gotland
som innehar företagskontakter i sin verksamhet.

Exempel på samverkande externa organisationer: Tillväxt Gotland, Svenskt
Näringsliv, Företagarna, LRF, Östsvenska Handelskammaren och Gotlands
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/563

Förenade Besöksnäring. Därtill skall vi mobilisera en god samverkan med enskilda
relevanta arbetsgivare som har en central del i den gemensamma utvecklingen av det
gotländska näringslivet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att såväl Region Gotland som det gotländska
näringslivet behöver ett tydligt program för företagsklimatet för att bättre säkerställa
kontinuitet till att nå framförallt de kvalitativa målen kopplade till företagsklimatet.
Genom att program sätta arbetet med väl beprövade metodiker som Sveriges
Kommuner och Landstings Förenkla helt enkelt i kombination med tydliga mål och
ägandeskap på berörda områden lägger vi grunden till att nå målen kopplade till
tillväxtprogrammet.
Beslutsunderlag

Program för företagsklimatet 2017
Regionstyrelseförvaltningen

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

3 (3)

PLAN

Program för
företagsklimatet
Fastställd av regionstyrelsen
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum 2017-11-15
Gäller 2017-2020
Ärendenr RS 2017/563
Version 2.0

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

Region Gotland
Regionsstyrelseförvaltningen/Regionstyrelsen

Program för
företagsklimatet

Program för
företagsklimatet
Innehåll
1.

Inledning ..............................................................................................................3

2 Förvaltningarnas ansvar för ett bättre företagsklimat .............................................4
3

Kommunikation och relation ................................................................................5

4 Region Gotlands övergripande kommunikation relaterat till företag och
företagsklimatet ...........................................................................................................5
5 Dialogen med näringslivet och dess organisationer .................................................5
6 Samarbete rörande företagskontakter mellan nämnd och förvaltningar .................6
7 Bemötande i det enskilda företagsärendet ...............................................................6
8 Tillgänglighet och närvaro.........................................................................................7
9 Rättssäkra processer .................................................................................................7
10 Digitala verktyg och mätbarhet ..............................................................................7

Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>

Ärendenr RS 2017/563 Datum 2017-11-15

11 Tillväxtprogrammet som policy för näringslivets utveckling 2016–2020...............8
12

Upphandlingspolicy ..............................................................................................8

13

Ledarskap .............................................................................................................9

14

Utbildning .............................................................................................................9

15

Kontinuitet, mål och uppföljning ........................................................................10

2 (10)

Region Gotland
Regionsstyrelseförvaltningen/Regionstyrelsen

Program för
företagsklimatet

1. Inledning
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Ärendenr RS 2017/563 Datum 2017-11-15

Hur företagsklimatet upplevs påverkas av fler faktorer än den faktiska kvaliteten på den
verksamhet Region Gotland bedriver inom sina olika myndighetsområden. Förtroendet för
politiken och regionledningen utgör en stor del i upplevelsen av företagsklimatet, men även
omvärldsfaktorer som Region Gotland inte har inflytande över påverkar. Icke desto mindre
råder det, med hänvisning till det sammantagna utfallet från mätningar av företagsklimatet
på Gotland, ett företagsklimat att inte vara nöjd med. Gotland bör sträva efter att erbjuda
ett så bra företagsklimat som möjligt, så att fler kvinnor och män kan starta företag med såväl spets som bredd. Fler nystartade företag bidrar till ökad dynamik i ekonomin och ger en
mer diversifierad arbetsmarknad. Främjandeinsatser för nyföretagande ska göras parallellt
med att redan befintliga företag ges förutsättningar att växa eftersom merparten av nya arbetstillfällen skapas i relativt nystartade företag som växer snabbt. Region Gotland behöver
utvecklas till att bli en föredömlig värdregion för redan etablerade företag och uppmuntra
företagarna att träda fram som förebilder och ambassadörer i det arbete de bedriver för
hållbar tillväxt och stärkt gotländsk attraktionskraft.
Genom Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020 finns en tillsammans med näringslivet
gemensam långsiktig målbild och en konkret plan för en positionsförflyttning för hållbar
tillväxt och attraktionskraft på Gotland. Processen att ta fram tillväxtprogrammet som
övergripande även innefattar målen för företagsklimatet skedde med en omfattande samrådsprocess med externa intressenter. I denna process inkluderades alla lokala näringslivsorganisationer för att täcka in Gotlands samtliga näringingar. I Tillväxtprogrammet för
Gotland 2016-2020 finns företagsklimatet inkluderat och uttalat som ett av åtta olika insatsområden. Därtill påverkar företagsklimatet även övriga sju insatsområden i olika grad. Det
här programmet för företagsklimatet skall ses som ett förtydligande av målen som anges i
Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020.

Bakgrund
Frågan om ett bra företagsklimat för Gotland är som tidigare nämnts bredare än kvaliteten
på den verksamhet Region Gotland bedriver inom sina olika verksamhets- och myndighetsområden. För regionens del är förtroendet för nämnder och förvaltningar en stor del i upplevelsen av företagsklimatet, men även andra faktorer utanför Region Gotlands uppdrag
påverkar. Genom de insatser som Regionstyrelseförvaltningen (dåvarande Ledningskontoret) initierade sommaren 2016 kan vi se en försiktigt positiv effekt i flera olika interna
och externa mätningar. Icke desto mindre är det nödvändigt att intensifiera arbetet för ett
bättre företagsklimat. Denna handlingsplan ska ses som en övergripande vägvisare hur vi
de kommande åren ska forma vårt gemensamma arbete inom berörda förvaltningar och
nämnder likväl som tillsammans med externa organisationer. För att säkerställa kontinuitet
och förvaltningsöverskridande samarbeten ska vi lägga stor vikt på tydliga mål, uppföljning
och ansvarig.
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Under den tid som SKL-projektet Förenkla helt enkelt pågick, gick Region Gotland från betyget underkänt 2012 till betyget godkänt med ett NKI på 64 i Insikt 2014. Målet att få ett godkänt betyg över 70 poäng uppnåddes 2014 bland annat inom ”bemötande” och ”brandtillsyn”. Även ”serveringstillstånd” låg väldigt nära. De områden som inte nådde målet godkänt
var ”markupplåtelser” och ”bygglov”. Då NKI för 2015 och 2016 blev likvärdigt som 2014
ser vi att effekten av insatserna i Förenkla helt enkelt planat ut. Detta visar tydligt att ett målinriktat kvalitetsarbete med kontinuitet gör stor skillnad på hur företagsklimatet på Gotland
uppfattas.
Ett antal grundinsatser från Förenkla helt enkelt kommer även framledes vara viktiga, dessa
ska återkopplas till följande områden och dokumenteras i Regionstyrelseförvaltningens,
Samhällsbyggnadsförvaltningens och Teknikförvaltningens verksamhetsplaner:
•
•
•
•
•

Förvaltningsöverskridande samarbete
Verksamhetsutveckling med fokus på rättssäkra processer och system
Kultur, attityder och bemötande hos medarbetare och chefer
Kommunikation, återkoppling, tillgänglighet och samverkan med näringslivet
Styrning, mätning, uppföljning och jämförelser
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Grunden till detta program kommer från det arbetsmaterial som Michael Enlund, näringslivschef och Beata Afzelius, företagslots arbetade fram sommaren 2016. Häri ingår mycket
kunskap och slutsatser från den sammanfattning som togs fram efter projektet Förenkla helt
enkelt 2015. I arbetet har även personerna samlat egna erfarenheter och tolkat intervjuer
med näringslivsrepresentanter och med tjänstemän på Region Gotland. Därtill samråd med
beröda förvaltningschefer och externa organisationer.

2 Förvaltningarnas ansvar för ett bättre företagsklimat
Förvaltningar med företagskontakter, som exempelvis Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Teknikförvaltningen har en mycket stor påverkan på hur företagen uppfattar det lokala företagsklimatet. Även Regionstyrelseförvaltningen har en stor påverkan på hur företagen
upplever företagsklimatet, bland annat företagsstöd och exploateringsfrågor och från 1 januari 2018 även funktionerna företags och evenemangslots hanteras inom denna förvaltning. I första hand är det dessa tre förvaltningar som ska äga och driva insatserna kopplade
till ett kontinuerligt förbättringsarbete med företagsklimatet i fokus. Detta ska främst ske
inom ramen för befintliga styrdokument där även respektive förvaltnings verksamhetsplan
ska innehålla detaljerad information kring insatser kopplade till denna handlingsplan.
Mätbarheten ska vara en vital del och bland annat möta de övergripande mål som Region
Gotland anger i Tillväxtprogrammet Gotland 2016-2020. Dessa mål som innefattar Svenskt
Näringslivs ranking och SKL:s Insiktsmätningar skall kontinuerligt förbättras och vara en
naturlig del i förvaltningarnas verksamhetsplan. För att på bästa sätt säkerställa uppföljning
och att relevanta och fungerande insatser genomförs skall Regionstyrelseförvaltningen i tilllägg till detta program för företagsklimatet upprätta en specifik insatsplan som näringslivschef skall ha ansvar för.
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Arbetet i insatsplanen skall ske med inriktning på förvaltningsöverskridande processer och
lösningar. För att så effektivt som möjligt samarbeta inom området med övriga förvaltningar ska en processledd styrgrupp bestående av respektive förvaltningschef med företagskontakter, näringslivschef och regiondirektör mötas regelbundet och föra arbetet framåt.
Näringslivschefen är ansvarig att samordna denna process.

3 Kommunikation och relation
Kommunikation och relation är breda begrepp som relaterat till kvalitetsarbetet för ett förbättrat företagsklimat bör delas in i följande delområden:
A) Region Gotlands övergripande kommunikation relaterat till företag och företagsklimatet
B) Dialogen med näringslivet och dess organisationer
C) Samarbete rörande företagskontakter mellan nämnd och förvaltning med företagskontakter
D) Bemötandet i det enskilda företagsärendet
E) Tillgänglighet och närvaro
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4 Region Gotlands övergripande kommunikation relaterat till företag och företagsklimatet
Genom att systematiskt kommunicera med näringslivet och allmänheten kring dagliga insatser av betydelse för näringslivet likväl som insatser kopplade till det interna kvalitetsarbetet uppnår vi på sikt en mer relevant bild av Region Gotland och vårt myndighetsutövande. Vi skall eftersträva snabb, saklig, tydlig och korrekt information, inte minst i olika
typer av profilfrågor som beroende på säsong kan variera.
Det ska finnas en kommunikationsplan för näringslivsfrågor och som med tydlig samverkan med berörda nämnder säkerställer proaktiv näringslivskommunikation. Häri skall övergripande värdegrund, mål, ledord och visioner likväl som en reviderad och tydlig policy
kring kommunikationsfrågor mot näringslivet ingå.
Mål: En väl fungerande och uppdaterad kommunikationsplan.
Ansvar: Kommunikationsdirektören i samråd med näringslivschef, berörda förvaltningschefer och nämndordförande.

5 Dialogen med näringslivet och dess organisationer
I möjligaste mån skall befintliga forum i Region Gotlands regi nyttjas och vidareutvecklas
till en bättre dialog med näringslivet. För frågor som har stor påverkan i näringslivet skall vi
skapa processer för att få en konstruktiv dialog och samtalsklimat. Det kan exempelvis vara
frågor av säsongsbetoning; exempelvis vattentillgången, markupplåtelser/uteserveringstillstånd, parkeringar, bygglov, upphandling.
Region Gotlands tillväxtråd är ett naturligt forum för dialog och samarbete, ett forum som
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ska vidareutvecklas för detta syfte. Förvaltningscheferna på förvaltningar med företagskontakter det vill säga främst Teknikförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen skall
ingå i tillväxtrådet. På detta vis säkerställer vi en bättre dialog med näringslivets representanter i olika frågor där vi kan diskutera och välkomna näringslivets synpunkter och förslag
samt bereda dem vidare i särskilda arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper skall utses och formas av tillväxtrådet och ska vara en effektiv samarbetsform mellan Region Gotland och övriga intressenter till att bereda en särskild fråga. Vi ska sträva efter breda lösningar och
bästa möjliga samförstånd mellan olika intressenter. I förekommande fall ska tillväxtrådet
vara hemvisten att bereda samrådsprocesser och inhämta konsekvensanalyser från olika intressegrupper och detta även för att avlasta enskilda handläggares arbetsbelastning i handläggningen av frågan. Då förvaltningar skapar eller reviderar strategidokument likväl som
nya riktlinjer i allmänna företagsrelaterade ärenden skall en konsekvensanalys i samarbete
med relevanta näringslivsorganisationer alltid göras. Även denna processförädling bör ske
genom tillväxtrådet.
Mål: Fastställs på årsbasis av styrgruppen för företagsklimatet.
Ansvar: Styrgruppen för företagsklimatet.

6 Samarbete rörande företagskontakter mellan nämnd och förvaltningar

Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>

Ärendenr RS 2017/563 Datum 2017-11-15

Vi ska skapa förutsättningar för ett bra samspel mellan nämnder och förvaltningar. Komplexa och större ärenden som berör flera intressenter bör både förankras i förvaltningens
presidium eller annat likvärdigt forum samt med en bred förankring i tillväxtrådet före beslut.
Det är av vikt att förvaltningschef och nämndordförande säkerställer enhetlig och gemensam extern kommunikation, särskilt i frågor som berör flera intressenter och exempelvis i
säsongsfrågor.
Mål: Ett väl genomarbetad process och arbetssätt som möjliggör ett gott samarbete mellan
berörda nämnder och förvaltningar.
Ansvar: Förvaltningschef på Regionstyrelseförvaltning, Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Teknikförvaltningen.

7 Bemötande i det enskilda företagsärendet
Respektive förvaltning med företagskontakter skall kontinuerligt arbeta med att vidareutveckla arbetskulturen, attityder och bemötandet. Särskild vikt bör läggas vid relevant information och rådgivning till Region Gotlands kunder. Vad som är relevant information
och rådgivning landar på den enskilda handläggaren som måste få ett gott stöd från närmaste chef. I tillägg krävs kontinuerlig vidareutbildning kring attityd och bemötande. Detta
ska vara en specifik insatspunkt i förvaltningarnas verksamhetsplan.
Mål: Utfallet i SKL:s Insiktsmätningar som förvaltningarna genomför ska nå de mål fastställda av styrgruppen för företagsklimatet.
Ansvar: Förvaltningschef på Regionstyrelseförvaltning, Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Teknikförvaltningen.
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8 Tillgänglighet och närvaro
Företagens tillståndsärenden sträcker sig ofta till fler än ett enstaka sökt tillstånd. Medvetenheten hos personal att enskilda ärenden kan vara en liten del i ett större projekt skall belysas. Förvaltningarna med företagskontakter skall eftersträva att i möjligaste mån arbeta
förvaltningsöverskridande enligt principen en väg in för kunden. Det bör understrykas att
förvaltningarna redan idag har många goda förvaltningsöverskridande samarbeten. Det bör
framgå i respektive förvaltnings verksamhetsplan vilka förvaltningsöverskridande processer
och projekt som finns.
Mål: Spårbarhet i respektive förvaltnings verksamhetsplan kring gällande förvaltningsöverskridande processer och projekt.
Ansvar: Förvaltningschef på Regionstyrelseförvaltning, Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Teknikförvaltningen.
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9 Rättssäkra processer
Utifrån erfarenheter påverkas företagsklimatet av företagarnas förtroende för hur Region
Gotland handlägger ärenden. Ett ökat förvaltningsöverskridande samarbete och en god dialog med berörda intressenter kommer medverka till ett bättre resultat. Arbetet med det redan etablerade formatet för Region Gotlands förvaltningsöverskrivande lotsgrupp med syfte
att assistera kunder vid komplexa ärenden och underlätta för berörda handläggare ska utvecklas vidare.
För att ytterligare säkerställa en rättssäker process, skall styrgruppen för företagsklimatet eftersträva att inrätta en dialogprocess/granskningsgrupp dit kunder med komplexa ärenden kan
vända sig om hen har synpunkter kring handläggningsprocessen. Detta innebär en processledd metod, tvärgående mellan näringsliv, tjänstemän (inklusive jurist) och politiker. Denna
grupp skall ej ha ett mandat att ändra beslut utan ska ses som en part att utreda samt redovisa för kunden hur ärendet beretts och handlagts.
Sett utifrån erfarenheter, kan ett ökat samarbete mellan Region Gotland och näringslivet
också medföra större samsyn på handläggningsprocesser. I samtal med näringslivsrepresentanter har det framkommit att man inte förstår att remissprocesser och flöden inte alltid
samordnas internt, vilket ibland skapat irritation. Vi ska sträva efter att näringsidkare ska
uppfatta Region Gotlands olika myndighets- och tillsynsenheter som en homogen enhet.
Effekterna av utökade samarbeten kommer leda till enklare flöden och ett behagligare klimat för såväl handläggare och kunder.
Mål: Aktiv lotsgrupp, en aktiv dialogprocess/granskningsgrupp samt förvaltningsöverskridande processer.
Ansvar: Styrgruppen för företagsklimatet

10 Digitala verktyg och mätbarhet
Genom att standardisera processer möjliggörs mätbarhet och jämförelse mellan olika enheters utfall kring handläggningstider, arbetsbelastning och återkoppling. Inte minst är det
viktigt att i tid avgöra när en enhet behöver se över sin bemanning. Region Gotlands servicenivåer skall av berörda förvaltningar med företagskontakter kontinuerligt inventeras
och definieras till en mätbar SLA (Service Level Agreement) specifikt för företagsärenden.
7 (10)
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Mål: Att via SKL:s Insiktsmätningar och interna system möjliggöra regelbunden uppföljning att vi lyckas korta handläggningstider och minska arbetsbelastningen hos enskilda
handläggare.
Ansvar: Förvaltningschef på Regionstyrelseförvaltning, Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Teknikförvaltningen.

11 Tillväxtprogrammet som policy för näringslivets utveckling
2016–2020
Tillväxtprogrammet fastställer inriktningen för hur utveckling och tillväxt av näringslivet på
Gotland ska se ut. Programmet är ett sätt att styra och vägleda arbetet med näringslivsfrågor ur ett brett perspektiv, där företagsklimatet utgör en delmängd. Det är ett centralt dokument för hur utvecklingsaktörer på Gotland gemensamt ska stärka näringslivets förutsättningar. Inom ramen Region Gotlands organisation, ska tillväxtprogrammet ge företagen
en tydlig bild av vår ambition och framtidsplaner för näringslivets utveckling. På så sätt utgör Tillväxtprogrammet en policy för näringslivets utveckling på Gotland under perioden
2016–2020.
Mål: Att den insatsplan för att uppnå målen kopplade till företagsklimatet i Tillväxtprogrammet Gotland 2016-2020 genomförs och är känd både hos externa organisationer likväl
som hos alla berörda parter internt inom Region Gotland.
Ansvar: Näringslivschefen.
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12 Upphandlingspolicy
Den av Region Gotland fastställda upphandlingspolicyn är av stor vikt både i det interna
arbetet med företagsklimatet och för näringslivet att förhålla sig till. Upphandlingspolicyn
beskriver övergripande vad som gäller vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader. Vi ska sträva efter att skapa bästa förutsättningar till det lokala näringslivet att i möjligaste mån svara upp till Region Gotlands upphandlingar. Därtill öka kunskapen och viljan
hos de lokala företagen att engagera sig i Region Gotlands upphandlingar. Detta har stor
betydelse på företagsklimatet likväl som att Region Gotland uppnår fler valmöjligheter,
kostnadseffektivitet och troligen högre kvalitet på anbuden.
Region Gotlands existerande upphandlingspolicy reglerar EU:s grundläggande principer
kring upphandling: Principen om icke-diskriminering, principen om likabehandling, principen om ömsesidigt erkännande, proportionalitetsprincipen och principen om transparens.
Vi ska kontinuerligt erbjuda utbildning och stöd till berörd personal att på bästa sätt efterleva dessa principer.
Mål: Att upphandlingspolicyn efterlevs och att gotländska företag vinner upphandlingar i
linje med rikets genomsnittliga andel.
Ansvar: Förvaltningschef på Regionstyrelseförvaltning, Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Teknikförvaltningen.
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13 Ledarskap
Enskilda handläggare har ofta en synlig och utsatt roll. Att ställa krav på förbättrad tillgänglighet, service, rådgivning och bemötande kräver att det finns en god chefskultur och ledarskap. Den enskilda handläggaren får ej stå ensam, här har den närmaste chefen en viktig
roll för att skapa en god arbetsmiljö och trygg personal. Det ska vara prioriterat att tydligt
definiera och kommunicera det individuella mandatet till respektive personal. Enhetscheferna måste i sin tur ha ett gott stöd och mandat från sin avdelningschef. Respektive förvaltning med företagskontakter skall i sin verksamhetsplan ha en plan kring detta. Planen
till ett gott ledarskap skall med en röd tråd vara kommunicerad, transparent och tvärgående; från medarbetarkontrakt till koncernvision.
Mål: Respektive förvaltnings verksamhetsplan skall innehålla en tydlig plan och process för
ett gott ledarskap, från förvaltningschef och vidare genom hela organisationen och som
speglar koncernvisionen.
Ansvar: Förvaltningschef på Regionstyrelseförvaltning, Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Teknikförvaltningen.

14 Utbildning
Att säkerställa att alla medarbetare för sin unika roll har relevant kunskap och utbildning är
en grundläggande förutsättning för att ge bästa möjliga service.
Mål: I Teknikförvaltningen respektive Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplaner
skall utbildning sett ur ett företagsklimatperspektiv anges.
Utbildning ska delas upp i tre delar; intern, samverkan med näringslivet samt ledarskap och
chefsstöd.
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-

Den interna utbildningsinsatsen förstärkas med kontinuitet och regelbundenhet
kring SKLs Förenkla helt enkelts befintliga verktyg, program och mål.
Den andra delen syftar till att öka förståelsen hos näringslivet för den politiska processen, dialog och respekt för varandras roller, samt även att öka kunskap och intresse hos regionens tjänstemän kring företagarens vardag.
I tillägg skall kontinuerliga utbildningsinsatser rörande offentlig upphandling enligt
de program som bland annat Svenskt Näringsliv och Östsvenska Handelskammaren tagit fram eftersträvas.

-

Den tredje delen, ledarskapsutbildning och chefsstöd för Region Gotlands chefer,
bör utformas efter en behovsinventering. Utbildningarna kan vara övergripande
gemensamma, men i vissa fall bör möjliggöras genom kontinuerlig individuell
coaching.

Ansvar: Förvaltningschef på Regionstyrelseförvaltning, Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Teknikförvaltningen.är ansvariga för genomförandet. Näringslivschefen skall vara ett stöd
till att tillhandahålla relevanta utbildningar.
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15 Kontinuitet, mål och uppföljning
Under perioden för genomförandet av Förenkla helt enkelt noterades förbättringar både i
SKLs Insiktsmätningar och Svenskt Näringslivs ranking men som efter avslutad insats
vände åt fel håll. Detta visar vikten av kontinuitet, mål och mätbarhet i kvalitetsarbetet.
För att säkerställa att vi i genomförandet av programmet för företagsklimat arbetar systematiserat och med kontinuerlig uppföljning av mål kopplade till specifika insatser skall en
särskild insatsplan till detta program upprättas inom Regionstyrelseförvaltningen.
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Mål: Att den insatsplan för att uppnå målen kopplade till företagsklimatet i Tillväxtprogrammet Gotland 2016-2020 genomförs och är känd både hos externa organisationer likväl
som hos alla berörda parter internt inom Region Gotland.
Ansvar: Styrgruppen för företagsklimatet under ledning av näringslivschef.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 8

Förändrat regelverk för kapitalkostnader
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 296
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-07
Bilaga
−
−

Regionfullmäktige 2016-09-26 § 136, Förändrat regelverk avseende
kompensation för kapitalkostnader
Regionfullmäktige 2017-06-19, § 80, Årligt avstämningsbeslut

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 296

Förändrat regelverk - kompensation för
kapitalkostnader

RS 2016/223
AU § 326

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Kapitalkostnadsbudget för 2018 beslutas enligt regionstyrelseförvaltningens
förslag.
 Budget för 2018 justeras med 1 253 000 kronor och innebär ett budgetresultat på
67 miljoner kronor.


Regionfullmäktige beslutade 2016-09-26, § 136 att automatisk budgetkompensation
för anslagsfinansierad verksamhet ska upphöra. I samband med det beslutet gjordes
en översyn av kapitalkostnaderna för anslagsfinansierad verksamhet tio år tillbaka.
Beslut om kapitalkostnadsbudget togs i regionfullmäktige 2017-06-19, § 80. Då
beslutades att en avstämning skulle ske mot underlaget till beslut om budgetkompensation 2017, RS 2017/925.
Avstämning har skett mot underlaget och med anledning av den stora skillnaden mot
2016 ges här förslag om justering.
Enligt beslut ska avstämning göras årligen mot nivå som beslutas i detta ärende.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt ovanstående
förslag. Beslutet innebär en justering av budget 2018 med 1 253 tkr.
Ekonomistyrningen avseende investeringar skärps då nämnderna i varje enskilt fall
måste överväga möjligheten att täcka kapitalkostnaderna inom befintlig budget.
Ärendet har kompletterats i kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
Ärendet fördras av Åsa Högberg, ekonomidirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2016-09-26, § 136
Regionfullmäktige 2017-06-19, § 80
Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-20

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/223
7 november 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Effektbeslut av förändrat regelverk kompensation för
kapitalkostnad
Förslag till beslut

•

Kapitalkostnadsbudget för 2018 beslutas enligt förslag.

•

Budget för 2018 justeras enligt beslutet, vilket innebär ett budgetresultat på 67
mnkr.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2016-09-26, § 136 att automatisk budgetkompensation
för anslagsfinansierad verksamhet ska upphöra. i samband med det beslutet gjordes
en översyn av kapitalkostnaderna för anslagsfinansierad verksamhet tio år tillbaka.
Beslut om kapitalkostnadsbudget togs i regionfullmäktige 2017-06-19, § 80. Då
beslutades att en avstämning skulle ske mot underlaget till beslut om
budgetkompensation 2017, RS 2017/925.
Avstämning har skett mot underlaget och med anledning av den stora skillnaden mot
2016 ges här förslag om justering.
Enligt beslut ska avstämning göras årligen mot nivå som beslutas i detta ärende.
Fördelning per nämnd
Regionstyrelsen*
Byggnadsnämnden
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Tekniska
nämnden/teknikförvaltningen
Tekniska
nämnden/räddningstjänsten
Barn- och

Avskrivning Internränta Total
(tkr)
(tkr)
kapitalkostnadsbudget
(tkr)
10 400
980
11 380
1 050
150
1 200
120
10
130
19 700

6 300

26 000

3 700

500

4 200

15 300

1 500

16 800
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/223

utbildningsnämnden
Gymnasie- och
5 210
520
vuxenutbildningsnämnden*
Socialnämnden
3 600
300
Hälso- och
22 800
1 800
sjukvårdsnämnden
Totalt anslagsfinansierad
81 880
12 060
verksamhet
* inklusive fördelad kapitalkostnadsbudget från kultur- och fritidsnämnden.

5 730
3 900
24 600
93 940

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt ovanstående
förslag. Beslutet innebär en justering av budget 2018 med 1 253 tkr, nytt
budgetresultat är 67 mnkr.
Ekonomistyrningen avseende investeringar skärps då nämnderna i varje enskilt fall
måste överväga möjligheten att täcka kapitalkostnaderna inom befintlig budget.
Beslutsunderlag

RF 2016-09-26, § 136
RF 2017-06-19, § 80

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder

2 (2)

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 136
Förändrat regelverk avseende kompensation för kapitalkostnader
RS 2016/223

- Ledningskontoret 2016-08-08
- Regionstyrelsen 2016-09-01, § 175

Regionfullmäktiges beslut
•

Region Gotland upphör att automatiskt kompensera anslagsfinansierad verksamhet
för förändrade kapitalkostnader. Förändringen har följande effekter:
−

Beslut måste tas på nivån för kapitalkostnadsbudget per anslagsfinansierad
nämnd. Nivån baseras på ett tioårigt snitt.

−

Förändring av nivån ska ske i samband med beslut om förändrad internräntenivå.

−

Återinvesteringar (reinvesteringar) ska finansieras inom budgeterat utrymme.

−

Rutin ska finnas för att stämma av nämndernas kapitalkostnadsbudget mot nivå
beslutad i detta ärende.

−

Kapitalkostnadsutrymme kan äskas i samband med nyinvestering i särskilda fall:
stora nyinvesteringar i verksamheten på grund av förändrade behov eller andra
särskilda förutsättningar. Kompensation får inte begäras med anledning av att
budgetutrymmet använts till att täcka andra driftkostnader i verksamheten. Beslut
om förändrad budget för kapitalkostnad ska tas i samband med beslut om
investeringsbudget.

Kapitalkostnader

Begreppet kapitalkostnader används för kostnader som är direkt kopplade till
finansiering av investeringar gjorda i verksamheten. Kapitalkostnaderna består av
avskrivningskostnad och räntekostnader kopplade till beslutad internränta.
Kapitalkostnaderna är en del av internredovisningen. De är ett av flera styrmedel
avseende bedömningen av en investeringskostnad i relation till nyttan. De är också en
del av en rättvisande redovisning av verksamhetens kostnader vid jämförelse med andra,
vid konkurrensutsättning och avgiftssättning.
Nuvarande rutiner

Kapitalkostnaderna hanteras olika beroende på om verksamheten är anslagsfinansierad
eller finansierad på annat sätt.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 136 forts.
Kapitalkostnaderna justeras i början av året till årets nivå i budgeten. Det innebär att
differensen mellan budget och redovisning rättas till.
Anslagsfinansierad verksamhet får budgetkompensation för ökade kapitalkostnader eller
en neddragning för minskade kapitalkostnader. Avseende resultatenheter och affärsdrivande verksamhet används kapitalkostnaderna som en del i underlaget för
prissättning. De får alltså ingen kompensation via budget.
En fördel med nuvarande modell är möjligheten att omfördela kapitalkostnadsbudget
mellan nämnderna baserat på faktiska kapitalkostnader. En nackdel är att modellen
enbart tillämpas för anslagsenheter, styrning av investeringar kan leda fel om nämnden
automatiskt blir kompenserad för ökade kapitalkostnader, incitament för att ha god
ordning i investeringsredovisningen minskar för anslagsenheter eftersom det inte får
några ekonomiska driftkonsekvenser.
Förslag på förändrade rutiner

Förslaget innebär att regionen slutar att automatiskt kompensera anslagsfinansierad
verksamhet för förändrade kapitalkostnader.
Effekter:
−

Beslut måste tas på nivån för kapitalkostnadsbudget per anslagsfinansierad nämnd.
Nivån baseras på ett tioårigt snitt.

−

Förändring av nivån ska ske i samband med beslut om förändrad internräntenivå.

−

Återinvesteringar (reinvesteringar) ska finansieras inom budgeterat utrymme.

−

Rutin ska finnas för att stämma av nämndernas kapitalkostnadsbudget mot nivå
beslutad i detta ärende.

−

Kapitalkostnadsutrymme kan äskas i samband med nyinvestering i särskilda fall: stora
nyinvesteringar i verksamheten på grund av förändrade behov eller andra särskilda
förutsättningar. Kompensation får inte begäras med anledning av att budgetutrymmet använts till att täcka andra driftkostnader i verksamheten. Beslut om
förändrad budget för kapitalkostnad ska tas i samband med beslut om
investeringsbudget.

Ledningskontoret föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt ovanstående förslag.
Ekonomistyrningen avseende investeringar skärps då nämnderna i varje enskilt fall
måste överväga möjligheten att täcka kapitalkostnaderna inom befintlig budget.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 136 forts.
Regionstyrelsen har till fullmäktige föreslagit att regelverket förändras i enlighet med
ledningskontoret förslag.
Expedieras

Alla nämnder
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 80

Förändrat regelverk kompensation för kapitalkostnader
RS 2016/223

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-11
- Regionstyrelsen 2017-05-30, § 122

Regionfullmäktiges beslut
•

Som konsekvens av beslut i regionfullmäktige 2016-09-26, § 136, fördelas
kapitalkostnadsbudget för anslagsfinansierad verksamhet enligt nedan.

•

Avstämning ska ske vid budgetavstämningen 2017 mot ny beslutad
kapitalkostnadskompensation efter delår 2:2017.

•

Avstämning framåt ska ske årligen i enlighet med beslut 2016-09-26, § 136 tills annat
beslutas.

Fördelning per

Avskrivning (tkr)

Internränta (tkr)

Total kapitalkostnadsbudget(tkr)

Regionstyrelsen

9 000

700

9 700

Byggnadsnämnden

1 050

50

1 100

100

10

110

Tekniska nämnden
/teknikförvaltningen

19 500

5 500

25 000

Tekniska nämnden/
Räddningstjänsten

3 600

450

4 050

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö-och hälsoskyddsnämnden

2 400

300

2 700

Barn-och utbildningsnämnden

15 000

1 400

16 400

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden

5 000

400

5 600

Socialnämnden

3 500

300

3 800

Hälso- och sjukvårdsnämnden

22 000

1 700

23 700

Totalt anslagsfinansierad
verksamhet

81 150

10 810

91 960

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 80 forts.
Enlig tidigare beslut ska fördelningen basera sig på ett tioårigt snitt av utfall av avskrivningskostnader och internränta. I översikten har också tagits hänsyn till förändringar i
investeringsplaner om det skiljer sig stort. Framförallt gäller det den del av tekniska
nämnden som är anslagsfinansierad och där samhällsbyggandet varit stort de senaste
åren. Det gäller även investeringar inom IT framåt där arbetet med digitaliseringsstrategin kommer att påverka storleken på IT-investeringarna.
Enligt beslut ska avstämning göras årligen mot nivå som beslutas i detta ärende.
Justering kan dock ske i budgetavstämningen utifrån det beslut om kapitalkostnadskompensation som tas i samband med delår 2. Ekonomistyrningen avseende investeringar skärps då nämnderna i varje enskilt fall måste överväga möjligheten att täcka
kapitalkostnaderna inom befintlig budget.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt ovanstående
förslag. Ekonomistyrningen avseende investeringar skärps då nämnderna i varje enskilt
fall måste överväga möjligheten att täcka kapitalkostnaderna inom befintlig budget.
Regionstyrelsen har i sitt förslag till beslut tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 9

Vision och strategi för Gotlands VAförsörjning 2030
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 330
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-07
-

Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-20 – Ändringsförslag efter
regionstyrelsens arbetsutskott

• Tekniska nämnden 2017-09-20, § 225
- Teknikförvaltningen 2017-08-28
• Förslag till VA-strategi 2030
Bilaga
VA-planering – Nuläget

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 330

Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning
2030

RS 2017/931

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 godkänns, enligt
regionstyrelseförvaltningens förslag inklusive kompletterande justeringar.

Tekniska nämnden startade arbetet med att ta fram en VA-strategi och en ny VAplan för att utvecklingen på VA-området de senaste åren kraftigt förändrat förutsättningarna för VA-planeringen på Gotland.
Ambitionen med den nu föreliggande Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030, nedan kallad VA-strategin, har varit att ställa samman ett politiskt
antaget strategidokument som kan utgöra grunden för hur Region Gotland ska arbeta
med strategiska vägval när det gäller dricksvatten, spillvatten och dagvatten. VAstrategin utgår från det gällande regionala utvecklingsprogrammet Vision 2025 och
består av sex huvudstrategier med underliggande riktlinjer.
Regionstyrelseförvaltningen har deltagit i arbetet och den samlade bedömningen är
att dokumentet är genomarbetat. Eftersom olika delområden inom vattenhantering
så starkt påverkar varandra, är det mer eller mindre nödvändigt att ha en samlad
strategi, som hanterar alla delområden. Förslaget till VA-strategi har enligt förvaltningens bedömning stora möjligheter att fylla denna funktion.
Arbetsutskottets diskuterade ett antal punkter i förslaget till Vision och strategi för
Gotlands VA-försörjning 2030 och överlämnade ärendet utan eget yttrande till
regionstyrelsen. Regionstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga till kallelse till dagens
sammanträde kommentarer till detta och förslag till ändringar.
Ärendet föredras av Jonas Nilsson, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2017-09-20, § 225
Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-07
Ärendets behandling under mötet

Brittis Benzler (V) yrkar på justering av regionstyrelseförvaltningens ändringsförslag
av Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 på sidan 5, under rubriken
S2 Gotland ska ha en robust försörjning av dricksvatten, med att ”människor” ersätts
med ”boende, besökare och verksamheter”.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 330 forts
RS 2017/931

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
Regionstyrelsen beslutar i övrigt enligt regionstyrelseförvaltningens förslag till Vision
och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 inklusive förvaltningens förslag till
justeringar redovisade till dagens sammanträde.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/931
Datum

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030
Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige

-

Förslaget till VA-strategi godkänns

Sammanfattning

Huvudanledningen till att tekniska nämnden startade arbetet med att ta fram en VAstrategi och en ny VA-plan är att utvecklingen på VA-området de senaste åren
kraftigt förändrat förutsättningarna för VA-planeringen på Gotland.
Ambitionen med den nu föreliggande Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning
2030, nedan kallad VA-strategin, har varit att ställa samman ett politiskt antaget
strategidokument som kan utgöra grunden för hur Region Gotland ska arbeta med
strategiska vägval när det gäller dricksvatten, spillvatten och dagvatten. VA-strategin
utgår från det gällande regionala utvecklingsprogrammet Vision 2025 och består av
sex huvudstrategier med underliggande riktlinjer.
Arbetet har följt den metodik Havs- och vattenmyndigheten rekommenderar för VAplaneringsarbete, dvs. att man delar upp arbetet i en nulägesanalys, en strategi för hur
man ska nå sina mål samt slutligen en konkret VA-plan.
Arbetet har bedrivits skyndsamt, vilket varit nödvändigt med hänsyn till det prekära
läget när det gäller VA-försörjningen. VA-strategin har därför inte genomgått någon
formell intern remiss till berörda nämnder. För att så långt som möjligt kompensera
detta, har VA-strategin dels behandlats som informationsärende i miljö- och
hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden, dels har arbetet förankrats i en politisk
referensgrupp. Förslaget till VA-strategi antogs av tekniska nämnden 2017-09-21.
Regionstyrelseförvaltningen har deltagit i arbetet och den samlade bedömningen är
att dokumentet är genomarbetat. Eftersom olika delområden inom vattenhantering
så starkt påverkar varandra, är det mer eller mindre nödvändigt att ha en samlad
strategi, som hanterar alla delområden. Förslaget till VA-strategi har enligt
förvaltningens bedömning stora möjligheter att fylla denna funktion.
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Tjänsteskrivelsen diskuterar också hur de tidigare uppdragen kring dagvattenstrategi
och kretsloppsstrategi ska hanteras framledes. Dessa uppdrag tillkom i ett tidigare
skede och var tänkta att ”dockas” in i gällande VA-plan.
Ärendebeskrivning

Region Gotlands nu gällande VA-plan antogs av regionfullmäktige så sent som i april
2014, § 66. Verksamhetsdelen, del A, reviderades av tekniska nämnden i mars 2016, §
47.
Tekniska nämnden gav 2017-03-22, § 73, teknikförvaltningen i uppdrag att ta fram en
ny VA-strategi och en ny VA-plan. Samtidigt beslutades att skjuta fram alla större
investeringar i VA-verksamheten som ännu ej påbörjats till dess att VA-strategin och
VA-planen färdigställts.
Arbetet inleddes med att ta fram en nulägesbeskrivning för att ge alla berörda en och
samma bild av utgångsläget och förutsättningarna (bilaga 1). Arbetet med VAstrategin har därför utgjort det andra steget (bilaga 2). I ett tredje och avslutande steg,
som redan är inlett, tas en ny VA-plan fram, en plan som blir en ren verksamhetsplan
och hanteras av tekniska nämnden.
Arbetet har bedrivits av en förvaltnings- och enhetsövergripande arbetsgrupp där
representanter från teknikförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen varit representerade. Den politiska referensgruppen
har bestått av en representant vardera från samtliga partier i tekniska nämnden.
Regionstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden har enligt
beslutet haft möjlighet att ha en representant från majoritet respektive opposition i
referensgruppen. Arbetet har även inkluderat ett par workshops, där tjänstemän och
den politiska referensgruppen arbetat med strategins innehåll. De förtroendevalda
som var med i arbetet var Gunnel Lindby, Lars Thomsson, Björn Dahlström,
Tommy Gardell, Per Edman, Daniel Heilborn, Bo Ekelund, Claes Nysell, Isabel
Enström samt Karl-Allan Nordblom.
VA-strategin antogs av tekniska nämnden 2017-09-21 (TN §225). Förslaget har
diskuterats som informationsärende i miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-09-18
och byggnadsnämnden 2017-09-13. Tekniska nämnden har inte remitterat strategin
internt till berörda nämnder inom Region Gotland.
Under de senaste åren har ett antal motioner med koppling till VA-området lagts
fram. 2013 motionerades bland annat kring en dagvattenstrategi, RF § 173, och en
kretsloppsstrategi för hantering av vatten och avfall, RF § 174.
Dagvattenstrategin hanterades och antogs av tekniska nämnden 2017-03-22, § 92,
och godkändes av regionstyrelsen 2017-05-30, § 114, med förbehåll kring två punkter
och förslag kring tre tillägg och ändringar inför beslut i fullmäktige.
Kretsloppsstrategin hanteras av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Enligt fullmäktiges
beslut ska kretsloppsstrategin bland annat ”införlivas i VA-planen samt bidra till att
uppfylla intentioner på VA-området enligt översiktsplanen och Vision 2025”. För
närvarande finns ett utkast till strategidokument. När miljö- och
hälsoskyddsnämnden godkänner förslaget, kan detta remitteras till övriga nämnder.
Ett förslag till hur dessa båda strategidokument ska hanteras återfinns nedan.
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Bedömning

Huvudanledningen till teknikförvaltningen uppdrag att arbeta fram en VA-strategi
och en ny VA-plan är att utvecklingen på VA-området de senaste åren kraftigt
förändrat förutsättningarna för VA-planeringen på Gotland.
Dels har de senaste årens minskade nederbördsmängder resulterat i en snabb
försämring av vattentillgången, framför allt på södra Gotland, vilket medfört bland
annat nyanslutningsstopp söder om en linje i höjd med Tofta.
Dels har också ny kunskap och teknik, som till exempel de helikopterburna
grundvattenundersökningarna av berggrunden, SGU:s rapport kring möjligheterna
att förbättra grundvattenbildningen, den genomförda förstudien av cirkulär
vattenresurshantering (återanvändning av renat spillvatten) samt diskussioner med
Cementa och Nordkalk kring täktvatten inneburit att det idag finns en rad nya
komponenter att beakta.
Ambitionen med den nu föreliggande Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning
2030 har varit att ställa samman ett politiskt antaget strategidokument som kan utgöra
grunden för hur Region Gotland ska arbeta med strategiska vägval när det gäller
dricksvatten, spillvatten och dagvatten. VA-strategin utgår från det gällande regionala
utvecklingsprogrammet Vision 2025 och består av sex huvudstrategier med
underliggande riktlinjer.
Regionstyrelseförvaltningen kan konstatera att arbetet med VA-strategin följt den
metodik Havs- och vattenmyndigheten rekommenderar för VA-planeringsarbete,
dvs. att man delar upp arbetet i en nulägesanalys, en strategi för hur man ska nå sina
mål samt slutligen en konkret VA-plan.
Vidare har arbetet med framtagandet stämts av kontinuerligt i både en politisk
referensgrupp och en förvaltningsövergripande tjänstemannagrupp. Arbetet har
dessutom handletts av två externa VA-konsulter, vilket borgat för att erfarenheter
från även andra kommuners VA-planering förts in i arbetet.
Arbetet har bedrivits skyndsamt, vilket varit nödvändigt med hänsyn till det prekära
läget när det gäller VA-försörjningen. Som redan nämnts, har VA-strategin inte
genomgått någon formell intern remiss, vilket är en brist. För att så långt som möjligt
kompensera detta, har VA-strategin dels behandlats som informationsärende i miljöoch hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden, dels har arbetet förankrats i en
politisk referensgrupp.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkände informationen och framhöll vid sin
behandling av ärendet följande:
-

[Det är viktigt att] hålla isär de olika rollerna som finns inom Regionen. Det
ska vara tydligt vilken enhet/förvaltning som har ansvar för vad i planen.

-

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan göra andra bedömningar utifrån
nytillkommande situationer, som gör att andra prioriteringar kan komma att
göras än de som finns i planen eller strategin.

-

Inför arbetet med VA-planen är det viktigt att hela VA-systemet på Gotland
omfattas. D.v.s. även VA-struktur i områden som inte berörs av regional VAförsörjning (regionala verksamhetsområden för vatten och avlopp).
Långsiktig och robust VA-försörjning över hela Gotland är en förutsättning
för tillväxt och miljösäkerhet. Region Gotland ska här vara en tydlig aktör.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill påtala att VA-planen särskilt bör se på
risker med att använda inlandsrecipienter som mottagare av renat
avloppsvatten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är medveten om att renat
avloppsvatten kan vara en resurs för grundvattenbildning, bevattning etc.
Detta får dock inte ske på bekostnad av risk att förorena det redan såbara
grundvattnet på Gotland.

Byggnadsnämnden godkände informationen.
Regionstyrelseförvaltningen har deltagit i arbetsgruppen för VA-strategin. Den
samlade bedömningen är att dokumentet är genomarbetat. Eftersom olika
delområden inom vattenhantering så starkt påverkar varandra, är det mer eller
mindre nödvändigt att ha en samlad strategi, som hanterar alla delområden. Förslaget
till VA-strategi har enligt förvaltningens bedömning stora möjligheter att fylla denna
funktion.
Den av tekniska nämnden och regionstyrelsen tidigare antagna dagvattenstrategins
centrala strategier är till stora delar införlivade i VA-strategin. Behovet av att politiskt
anta dagvattenstrategin i fullmäktige har därmed minskad, men eftersom arbetet
tillkom efter en motion, måste slutresultatet också redovisas för fullmäktige.
Dagvattenstrategin innehåller också delar som kommer att införlivas i den
kommande VA-planen, medan andra delar kommer omvandlas att utgöra en
handbok med praktiska exempel.
Kretsloppsstrategin är ännu ej antagen av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Hänsyn
till det kommande innehållet i kretsloppsstrategin har ändå tagits under utarbetandet
av VA-strategin och kommer också att tas under det fortsatta arbetet med den nya
VA-planen. Hur kretsloppsstrategin ska hanteras efter ett antagande får bestämmas i
ett senare skede. Det är möjligt att centrala, strategiska delar kan införlivas i VAstrategin vid en revidering av denna.
Regionstyrelseförvaltningen vill avslutningsvis lyfta fram frågan kring ekonomiska
konsekvenser. En av de sex övergripande strategierna i VA-strategin går ut på att
Region Gotland ska fatta ekonomiskt långsiktigt hållbara beslut på VA-området.
Strategin återges här i sin helhet med sina tre riktlinjer.
Investeringar samt drift och underhåll ska leda till att en nytta uppnås som står i proportion till de
ekonomiska och personella resurser som krävs för genomförandet. Tydliga beslut och genomtänkt
finansiering är grundförutsättningar för att öka möjligheterna till samordningsvinster och en hållbar
samhällsutveckling.
-

Region Gotland ska ha en långsiktig planering som innefattar nödvändiga ekonomiska och
personella resurser för investering, drift och underhåll av såväl nuvarande som blivande
verksamhetsområden för allmän VA-försörjning.

-

Samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys ska användas som en del av beslutsunderlaget
när behov finns.

-

VA-taxan ska ha en styrande effekt och utvecklas i takt med nuvarande och kommande
behov av investering, drift och underhåll.
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Beslutsunderlag

−
−
−
−
−
−

VA-strategi, TN § 73, 2017-03-22.
Förslag till VA-strategi, teknikförvaltningens tjänsteskrivelse TN 2017/645.
VA-strategi, TN 2017-09-20, §225.
VA-planering. En kort summering av nuläget för Gotlands VA-försörjning.
Arbetshandling, TN 2017-09-20.
Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030. Arbetshandling, TN 201709-20.
Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse RS 2017/931

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TN reg
MHN reg
BN reg

Bilagor
VA-planering. En kort summering av nuläget för Gotlands VA-försörjning. Arbetshandling, TN 201709-20.
Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030. Arbetshandling, TN 2017-09-20.
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Enheten för hållbar tillväxt
Datum 21 november 2017

Vision och strategi för Gotlands VAförsörjning 2030
Ändringsförslag efter RSAU 15 november 2017

Sid 4, vänster spalt, 7:e stycket (strategi S4)
Gotlands
Sid 4, höger spalt, punkt 1
1. Fastigheter med behov av försörjning av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten ska
vara klassade med hänsyn till tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och möjlighet att
ordna en godkänd avloppsanläggning. Klassningen ska också beakta samhällets utveckling samt
möjlighet att införliva området i verksamhetsområde för allmän VA-försörjning.
RSAU: Det definieras inte vem som ska göra detta arbete eller hur det ska finansieras.
RSF/TKF: Klassningen ska ske områdesvis och inte på individuell fastighetsnivå.
Klassningen är en förutsättning för VA-planeringen. I huvudsak ska den besvara vilka
områden det är realistiskt att bygga ut allmänt VA resp. var det inte är det och där
Region Gotland därför kommer uppmuntra/stödja enskilda/
gemensamhetsanläggningar. Kartläggningen bekostas av VA-kollektivet. GIS är ett stort
stöd i arbetet.

Ingen ändring föreslås.

Sid 4, höger spalt, punkt 2
2. Region Gotland ska tydligt kommunicera var VA-försörjningen ordnas av regionen via den
allmänna VA-anläggningen och var VA-försörjningen ordnas genom enskilda VA-anläggningar.
RSAU: Uppdelningen är enkel fram till dess att MMD levererar en dom enligt LAV 6§. Hur
ska man bäst hantera de områden som ligger mitt emellan de två tydliga alternativen?
RSF/TKF: En av MMD underlag är kommunens VA-plan och vilken bedömning den gjort.
Genom en klassificering ökar sannolikheten för att kommunens bedömning står sig.

Ingen ändring föreslås

Sid 4, höger spalt, punkt 4
4. Region Gotland ska uppmuntra fastighetsägare att lösa den enskilda VA-försörjningen via
gemensamhetsanläggningar.
RSAU: "Uppmuntra" för svagt.
RSF/TKF: Byts mot "stödja"
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Sid 5, vänster spalt, rubriken S2.
S2. Gotland ska ha en robust försörjning av dricksvatten
RSAU: 1) Det definieras inte vem som har ansvaret följa denna strategi 2) "Robust"
definieras inte tillräckligt väl.
RSF/TKF: 1) S2 ändras till "Region Gotland ska verka för att Gotland ska ha en robust
försörjning av dricksvatten"
2) Första stycket omarbetas till:

En robust försörjning av dricksvatten kan definieras som att försörjningen ska klara
att leverera tillräckliga kvantiteter dricksvatten av rätt kvalitet, vara tillförlitlig över tid
samt ha motståndskraft mot yttre påverkan. En robust försörjning av dricksvatten
skapar trygghet för människor. De naturliga /.../

Sid 5, vänster spalt, punkt 6
6. Vid konkurrens om vatten ska människors behov av dricksvatten prioriteras.
RSAU: Vad blir konsekvensen om denna punkt tillämpas fullt ut? Punkten upplevs som för
vag.
RSF/TKF: Till syvende och sist är Region Gotlands uppdrag som VA-huvudman detta.

Ingen ändring föreslås

Sid 5, vänster spalt, punkt 8
8. Den allmänna försörjningen av dricksvatten ska baseras på sötvatten som råvattenkälla. Där så
inte är möjligt ska havsvatten användas, i första hand för uppblandning med sötvatten. Återanvändning av dagvatten och renat spillvatten skall kontinuerligt värderas som komplement för att
förstärka tillgången på vatten.
RSAU: förslag är att istället för ordningen 1) naturligt sötvatten 2) avsaltat havsvatten ha
ordningen 1) lagrat ytvatten 2) grundvatten 3) avsaltat havsvatten. Med "lagrat ytvatten"
menas både sjövatten och vatten i kalktäkter.
RSF/TKF: Ordningen föreslås kvarstå, men följande förtydligande i första meningen:

8. Den allmänna försörjningen av dricksvatten ska baseras på sötvatten (grundvatten och
ytvatten) som råvattenkälla.

Sid 5, höger spalt, punkt 13
13. Mark i lågpunkter ska avsättas för att skapa sammanhängande avvattningsstråk.
RSAU: Vilken mark avses i denna punkt?
RSF/TKF: Punkten är hämtat från dagvattenstrategin. Föreslås förtydligas på följande
sätt:

13. Inom detaljplanerat område, ska mark i lågpunkter avsättas för att skapa
sammanhängande avvattningsstråk.

Sid 5, höger spalt, punkt 14
14. Öppna dagvattenlösningar ska integreras i parker och grönområden.
Radbrytning och nytt stycke.
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Sid 5, höger spalt, punkt 17
17. Förorenat dagvatten ska renas före infiltration i marken eller utsläpp till recipient.
RSAU: Vilket dagvatten avses i denna punkt?
RSF/TKF: Punkten är hämtad från dagvattenstrategin. Föreslås förtydligas på följande
sätt:

17. Vid nyproduktion inom detaljplanerat område, ska förorenat dagvatten renas före
infiltration i marken eller utsläpp till recipient.

Sid 6, vänster spalt, punkt 25
25. VA-taxan ska ha en styrande effekt och utvecklas i takt med nuvarande och kommande behov
av investering, drift och underhåll.
RSAU: Vilken styrande effekt är det som huvudsakligen avses? Vissa taxeförändringar kan
ha negativa effekter för landsbygden, t ex.
RSF/TKF: Det finns ett uppdrag från TN till förvaltningen att göra en översyn av VAtaxan. Uppdraget tillkom i samband med de senaste årens vattenbrist. En översyn
kommer även titta på hur finansieringen av avlägsna abonnenter långt utanför VAområde ska finansieras.

Ingen förändring föreslås.

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 225

VA-strategi

TN 2017/645
TN AU § 170

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att fastställa VA-strategin som bestämmer inriktningen
för det framtida arbetet rörande dricks-, spill- och dagvattenhantering på
Gotland.
Tekniska nämnden överlämnar strategin för beslut och fastställande i
regionfullmäktige.

Sammanfattning

Region Gotlands VA-strategi beslutas av regionfullmäktige. Arbetet följer den
metodik som Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram.
Arbetet har bedrivits av en förvaltnings- och enhetsövergripande arbetsgrupp där
representanter från Teknikförvaltningen, Regionstyrelseförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen finns representerade. Politiker från tre nämnder har
varit med i processarbetet och deltagit genom två workshops under våren 2017.
Strategin beskriver visionen för Gotlands VA-försörjning 2030, och konkretiseras av
sex strategier med underliggande riktlinjer.
Dokumentet med strategin ska utgöra grunden för hur Region Gotland ska arbeta
med dricksvatten, spillvatten och dagvatten och vara ett stöd vid strategiska frågor
kopplade till VA-försörjningen.
Bedömning

Fastställande av VA-strategin utgör grunden för Region Gotlands arbete kopplat till
VA som ska genomföras för att skapa en långsiktigt hållbar VA-planering.
VA-strategin kommer att klargöra de förutsättningar som krävs för att arbeta vidare
med VA-planen.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden beslutar att fastställa VA-strategin som bestämmer inriktningen
för det framtida arbetet rörande dricks-, spill- och dagvattenhantering på Gotland.
Tekniska nämnden överlämnar strategin för beslut och fastställande i
regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.
Tjänsteskrivelse 2017-08-28

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/645
28 augusti 2017

Magnus Jönsson

Tekniska nämnden

Region Gotlands VA-strategi / Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning år 2030
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden beslutar att fastställa VA-strategin som bestämmer
inriktningen för det framtida arbetet rörande dricks-, spill- och
dagvattenhantering på Gotland.
Tekniska nämnden överlämnar strategin för beslut och fastställande i
regionfullmäktige

Sammanfattning

Region Gotlands VA-strategi beslutas av regionfullmäktige. Arbetet följer den
metodik som Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram.
Arbetet har bedrivits av en förvaltnings- och enhetsövergripande arbetsgrupp där
representanter från Teknikförvaltningen, Regionstyrelseförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen finns representerade. Politiker från tre nämnder har
varit med i processarbetet och deltagit genom två workshops under våren 2017.
Strategin beskriver visionen för Gotlands VA-försörjning 2030, och konkretiseras av
sex strategier med underliggande riktlinjer.
Dokumentet med strategin ska utgöra grunden för hur Region Gotland ska arbeta
med dricksvatten, spillvatten och dagvatten och vara ett stöd vid strategiska frågor
kopplade till VA-försörjningen.
Ärendebeskrivning

Med syfte att skapa en långsiktigt hållbar VA-planering där hänsyn tas till nu kända
och relevanta parametrar samt till prognostiserade klimatförändringar pågår sedan
våren 2017 arbetet med att ta fram en VA-strategi för Region Gotland.
Arbetet sker enligt Havs- och vattenmyndighetens metodik beskriven i ”Vägledning
för kommunal VA-planering – för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus”.

Metodiken innebär att VA-planeringsarbetet delas in i olika steg där man utifrån ett
beskrivet nuläge (steg 1), tar fram en strategi för att uppnå önskat läge (steg 2) och
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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
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Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/645

identifierar, planerar och genomför arbetet för att uppnå strategin i en VA-plan (steg
3).
Arbetet bedrivs av en förvaltnings- och enhetsövergripande arbetsgrupp där
representanter från Teknikförvaltningen, Regionstyrelseförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen finns representerade.
En kort nulägesbeskrivning finns framtagen och även en strategi som arbetats fram
med hjälp av workshops där tjänstemän och politiker från tekniska nämnden, miljöoch hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden har varit representerade.
Strategin beskriver visionen för Gotlands VA-försörjning 2030, och konkretiseras av
sex strategier med underliggande riktlinjer.
Dokumentet med strategin ska utgöra grunden för hur Region Gotland ska arbeta
med dricksvatten, spillvatten och dagvatten, och vara ett stöd vid strategiska frågor
kopplade till VA-försörjningen.
Bedömning

Fastställande av VA-strategin utgör grunden för Region Gotlands arbete kopplat till
VA som ska genomföras för att skapa en långsiktigt hållbar VA-planering.
VA-strategin kommer att klargöra de förutsättningar som krävs för att arbeta vidare
med VA-planen.
Beslutsunderlag

Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning 2030

VA-planering på Gotland
Ett helhetsgrepp för en hållbar försörjning av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten och
dagvatten.
Det råder periodvis brist på dricksvatten på Gotland. Arbete
krävs för att säkerställa tillgången på vatten för dricksvatten–
ändamål. När dricksvattnet använts till något av våra behov
skickar vi efter rening tillbaka det till naturen igen. Kunskapen
ökar om ämnen i vattnet som kan vara skadligt för människors
hälsa eller miljön. Vad som krävs för att bereda ett dricksvatten eller ta hand om spillvatten på ett sätt som inte påverkar
människor och miljön negativt är inte längre självklart. Vädrets och klimatets makter påverkar också förutsättningarna för
både dricksvattenförsörjning och hantering av spillvatten.
Dagvattenhanteringen på Gotland har huvudsakligen
handlat om att i rörledningar föra bort dag- och dräneringsvatten från bebyggelse och vägar. Med förändrat klimat och
insikt om dagvattnets påverkan på vattenmiljön är det dags
att tänka om. För att skapa en hållbar dagvattenhantering på
Gotland krävs nya lösningar, så att rätt vatten, kommer till rätt
ställe, vid rätt tillfälle.

Nyfikenhet och kunskap att utveckla lösningar för vattenförsörjning och omhändertagande av spillvatten och dagvatten
behöver kombineras med mod att pröva något nytt. Att skapa
teknik där brett samhällsperspektiv, långsiktighet och kretslopp är närvarande blir allt viktigare för att möjliggöra en samhällsutveckling på hela Gotland.
Region Gotland arbetar med en långsiktigt hållbar planering av dricksvatten, spillvatten och dagvatten, där hänsyn tas
till alla nu kända och relevanta parametrar samt till prognostiserade klimatförändringar. Arbetet sker stegvis. Detta dokument innehåller en vision för VA-försörjningen år 2030 och
strategi för att nå denna vision. Tidigare har en beskrivning
av nuläget sammanställts. VA-strategins ambitioner avspeglas
i VA-planen.

ÖNSKAT LÄGE 2030
VA-PLAN
STRATEGI
NULÄGE

• Tydliga riktlinjer om vad
som kan styra arbetet med
VA-försörjning på Gotland

• En sammanställning av
utgångsläget och förutsättningarna för att ge alla
berörda samma bild
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• Sammanställning av
åtgärder som behövs för
att i enlighet med strategin,
gå från nuläget till ett önskat
läge (målbild/vision)

• En beskrivning av ett framtida läge för VA-försörjningen
på Gotland som ger alla berörda
samma syn på målet för investeringar och arbete

Fastställande och
implementering
En politiskt beslutad vision och strategi i enighet
med Region Gotlands utvecklingsmål blir en grund
för det dagliga arbetet.

Koppling till regionalt utvecklingsprogram
Region Gotlands utvecklingsprogram, Vision 2025, är grunden
för hur hela Gotland ska utvecklas. VA-strategin har arbetats
fram utifrån denna och framför allt mål och strategier kopplade
till: ”Rent vatten och en levande Östersjö”. VA-strategin blir ett
tydliggörande för hur dessa mål och strategier ska verkställas i
det dagliga VA-arbetet.

Fastställande
VA-strategin hanteras och beslutas av regionfullmäktige.

Revidering och översyn
VA-planeringens olika dokument behöver hållas aktuella för
att de ska vara ett användbart underlag i regionens arbete med
VA-frågor och översiktliga planering. Allt eftersom VA-planens
åtgärder genomförs skapas ett nytt nuläge som blir utgångspunkt för den reviderade VA-strategin. Översyn och revidering
av VA-strategi för Region Gotland sker lämpligen i början av
varje mandatperiod.

Ansvar
Ansvaret för vatten- och avloppsförsörjning (VA-försörjning)
fördelar sig mellan flera olika nämnder, enheter, myndigheter
och privatpersoner, både praktiskt och ekonomiskt.
VA-huvudmannen, tekniska nämnden har ansvar för att ordna VA-försörjningen till VA-kollektivet, dvs till abonnenter inom
verksamhetsområdet samt till abonnenter utanför verksamhetsområdet som är anslutna via avtal. VA-huvudmannen har också
ett ansvar att ordna allmän VA-försörjning där så behövs med
hänsyn till miljö och hälsa enligt §6 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. VA-huvudmannens verksamhet finansieras av
anslutna abonnenter genom VA-taxan.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn av den
enskilda spillvattenhanteringen, med stöd av Miljöbalken.
Nämnden ansvarar även för tillsyn av den allmänna VA-anläggningen och tillsyn enligt Livsmedelsförordningen då det
gäller enskilda större vattentäkter (mer än 50 personer eller
10 m³, alternativt kommersiell användning). Tillsynsarbetet
finansieras med tillsynsavgifter.
Byggnadsnämnden ansvarar för att vid planläggning och i
ärenden om bygglov eller förhandsbesked lokalisera byggnationen till mark som är lämpad med hänsyn till bland annat
förutsättningar för vatten- och avloppsförsörjning.
Privatpersoner och fastighetsägare utanför verksamhetsområdet för allmän VA-försörjning har ansvar för en fungerande VA-försörjning. Ansvaret omfattar funktionen i den egna
avloppsanläggningen så att gällande krav uppfylls, men också
för att säkerställa att vattenförsörjningen tillgodoser det behov
som finns. Detta gäller under förutsättning att fastigheten inte
ligger inom ett område där §6 Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster är tillämplig.
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VISION för VA-försörjning
2030
År 2030 är dricksvatten, spillvatten och dagvatten
hållbara samhällsfunktioner på Gotland. Naturens
gränser för tillgång på sötvatten och robusta livsmiljöer för såväl växter, djur och människor utgör
grunden. Lösningar för dricksvatten, spillvatten och
dagvatten möter sociala och ekonomiska intressen.
Denna vision beskriver ett önskat läge år 2030, där
dricksvatten, spillvatten och dagvatten är fungerande delar av ett långsiktigt hållbart samhälle.

S1. Boende och verksamhetsutövare på
Gotland ska veta var VA-försörjningen ska
vara enskild och var den ska vara allmän
Försörjning av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten
och dagvatten benämns VA-försörjning. VA-försörjningen kan
vara allmän eller enskild. Allmän VA-försörjning ordnas av regionen via den allmänna VA-anläggningen. Enskild VA-försörjning ordnas av den enskilde fastighetsägaren. Flera fastighetsägare kan gå samman och bilda en gemensamhetsanläggning för
att tillsammans ordna den enskilda VA-försörjningen.
1. Fastigheter med behov av försörjning av dricksvatten och
omhändertagande av spillvatten ska vara klassade med hänsyn till
tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och möjlighet
att ordna en godkänd avloppsanläggning. Klassningen ska också
beakta samhällets utveckling samt möjlighet att införliva området i verksamhetsområde för allmän VA-försörjning.
2. Region Gotland ska tydligt kommunicera var VA-försörjningen
ordnas av regionen via den allmänna VA-anläggningen och var
VA-försörjningen ordnas genom enskilda VAanläggningar.

Strategier
Sex övergripande strategier ska leda Region Gotlands arbete för att nå Vision 2030 för VA-försörjning.

S1 -

Boende och verksamhetsutövare på
Gotland ska veta var VA-försörjningen ska
vara enskild och var den ska vara allmän.

S2 -

Gotland ska ha en robust försörjning
av dricksvatten.

S3 -

Region Gotland, boende och verksamhetsutövare på Gotland ska ta hänsyn till
klimatet och vårda recipienterna.

S4 -

Region Gotland, boende, besökare och
verksamhetsutövare ska värna om 		
Gotands vattenresurser.

S5 -

Region Gotland ska fatta långsiktigt 		
ekonomsikt hållbara beslut avseende
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

S6 -

Region Gotland ska ha god 			
kommunikation om dricksvatten,
spillvatten och dagvatten.

Underliggande punkter tydliggör strategiernas innebörd.
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3. Där VA-försörjningen ordnas via enskilda VA-anläggningar ska
Region Gotland tydligt kommunicera till fastighetsägaren vad det
enskilda ansvaret innebär och vilka möjligheter som finns att ordna
VA-försörjningen.
4. Region Gotland ska uppmuntra fastighetsägare att lösa den
enskilda VA-försörjningen via gemensamhetsanläggningar.
5. Inför planbesked och förhandsbesked ska det vara klarlagt om
VA-försörjningen ska vara allmän eller enskild.

S2. Gotland ska ha en robust försörjning
av dricksvatten
En robust försörjning av dricksvatten fungerar tillfredsställande vid
olika händelser och skapar trygghet för människor. De naturliga
förutsättningarna på Gotland innebär att tillgången på sötvatten
är begränsad och att många vattentäkter är sårbara. Ett proaktivt
arbete krävs för att värna naturens förutsättningar för att försörja
nuvarande och kommande generationer med dricksvatten.
6. Vid konkurrens om vatten ska människors behov av dricksvatten
prioriteras.
7. Allmänna vattentäkter och stora enskilda vattentäkter ska ha
ett fullgott vattenskydd som bevarar vattnets kvalitet och kvantitet,
även om uttag inte sker idag.
8. Den allmänna försörjningen av dricksvatten ska baseras på
sötvatten som råvattenkälla. Där så inte är möjligt ska havsvatten
användas, i första hand för uppblandning med sötvatten. Återanvändning av dagvatten och renat spillvatten skall kontinuerligt
värderas som komplement för att förstärka tillgången på vatten.

S3. Region Gotland, boende och
verksamhetsutövare på Gotland ska ta
hänsyn till klimatet och vårda recipienterna
Redan idag är försörjningen av dricksvatten påverkad av variationer i tillgång på vatten. Omhändertagandet av spillvatten
och dagvatten måste ske på ett sätt som förbättrar eller bibehåller kvaliteten och kvantitet i recipienterna, de vatten som
tar emot renat spillvatten och dagvatten. Ett förändrat klimat
påkallar ett än större behov av hänsyn till naturens förutsättningar, både i allmän och enskild VA-försörjning.
9. Vid fysisk planering och bygglovsärenden ska Region Gotland
säkerställa att VA-försörjningen kan fungera tillfredsställande vid
alla tänkbara väderscenarier och i takt med att klimatet förändras.
10. Allmänna VA-anläggningar ska säkerställas så att funktionen
bibehålls vid alla tänkbara väderscenarier och i takt med att
klimatet förändras.
11. Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning
på ledningsnät och recipienter begränsas.
12. Dagvattensystemen ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens
anvisningar och med hänsyn till klimatförändringens effekter.
13. Mark i lågpunkter ska avsättas för att skapa sammanhängande
avvattningsstråk.14. Öppna dagvattenlösningar ska integreras i
parker och grönområden.
15. Föroreningskällorna till dagvattnet ska minimeras.
16. Avledningen av dagvatten ska ordnas så att skadeverkningar
vid miljöolyckor begränsas.
17. Förorenat dagvatten ska renas före infiltration i marken eller
utsläpp till recipient.
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S4. Region Gotland, boende, besökare och
verksamhetsutövare ska värna om Gotlands
vattenresurser

S6. Region Gotland ska ha god
kommunikation om dricksvatten, spillvatten
och dagvatten

De naturliga förutsättningarna på Gotland kräver att alla på ön är
varsamma med det sötvatten som finns och söker bästa lösningen
för att minska negativ påverkan från människors verksamhet och
gynna grundvattenbildning. Återanvändning av och hushållning
med vatten minskar risken att naturens gränser överskrids. Tillvaratagande och ändamålsenlig utveckling av tekniska försörjningsystem skapar energieffektivitet. Människors innovationsförmåga är en resurs som skapar värde för Gotlands VA försörjning.
Länsstyrelsen har ett viktigt ansvar för att värna vattenresurserna
och är en viktig samarbetspartner för Region Gotland.

En god kommunikation upplevs som givande av både mottagande och givande part. Dialogprocesser är en viktig pusselbit för
att erhålla respektive målgrupps (invånarna, näringslivet, besökare) engagemang, förståelse och stöd och utveckla VA-försörjningen på Gotland på bästa sätt för öns boende, besökare och
verksamhetsutövare.

18. Kretsloppsanpassning av vatten- och avloppsförsörjningen ska
eftersträvas.
19. Vatten ska i största möjliga mån behållas på ön och inte avledas
till havet.
20. Innovativa lösningar som värnar naturens resurser och bidrar till
en långsiktigt hållbar ekonomi ska uppmuntras.
21. Avledning och omhändertagande av dag- och dräneringsvatten
ska ske med hänsyn till naturens vattenbalans.
22. Tillskottsvatten och dräneringsvatten i spillvattenledningar ska
minimeras.

S5. Region Gotland ska fatta ekonomiskt
långsiktigt hållbara beslut
Investeringar samt drift och underhåll ska leda till att en nytta
uppnås som står i proportion till de ekonomiska och personella resurser som krävs för genomförandet. Tydliga beslut och
genomtänkt finansiering är grundförutsättningar för att öka
möjligheterna till samordningsvinster och en hållbar samhällsutveckling.
23. Region Gotland ska ha en långsiktig planering som innefattar
nödvändiga ekonomiska och personella resurser för investering,
drift och underhåll av såväl nuvarande som blivande verksamhetsområden för allmän VA-försörjning.
24. Samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys ska användas som
en del av beslutsunderlaget när behov finns.
25. VA-taxan ska ha en styrande effekt och utvecklas i takt med nuvarande och kommande behov av investering, drift och underhåll.

6 | Region Gotland ARBETSHANDLING 2017-08-28

26. Det ska finnas tydliga vägar för kommunikation, internt och
externt, kring frågor som rör VA-försörjningen.
27. Region Gotland ska verka för ökad medvetenhet hos boende,
besökare och verksamhetsutövare i frågor och problematik som rör
VA-försörjningen.

Ordlista
Allmän VA-försörjning av vatten eller avlopp med anläggningar
som kommunen äger eller har rättsligt bestämmande över och som
har anordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen
om allmänna vattentjänster (LAV). De samlade VA-anläggningarna inom en kommuns gränser, för vilka en kommun är huvudman, benämns ”Den allmänna VA-anläggningen”.
Allmänna vattentäkter är de täkter som den kommunala huvudmannen använder för vattenförsörjning till den allmänna VA-försörjningen.
Avloppsvatten är samlingsnamn för spillvatten, dagvatten (från
detaljplanelagt område) samt dräneringsvatten.
Dagvatten är ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.
Dräneringsvatten är vatten som bortleds från fastighet eller
markyta.
Enskild VA-försörjning sker genom en anläggning eller annan
anordning för försörjning av vatten eller avlopp som kommunen
inte äger. Enskilda anläggningar kan finnas för en enskild fastighet, för flera fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och
föreningar. En enskild VA-anläggning kan avse såväl ledningar
som en lokal lösning för produktion av dricksvatten eller rening av
avloppsvatten. En enskild VA-anläggning kan vara ansluten till det
allmänna dricks- eller spillvattennätet via avtalsanslutning.
Huvudman är den som äger en VA-anläggning. På Gotland är
Region Gotland huvudman för den allmänna VA-anläggningen.
Kretsloppsanpassning innebär att VA-försörjningen ska anpassas
så att de material som används och de resurser som uppkommer
är en del av ett kretslopp, där återanvändning eller återvinning
eftersträvas.
Recipient är en sjö, vattendrag eller grundvatten som får motta
dagvatten, bräddvatten och eller renat avloppsvatten.
Råvatten är det vatten som tas från naturen.
Samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys är en metodik för
beslutfattande som tar ekonomiska och sociala faktorer i beaktande
såväl som tekniska.
Skattekollektivet utgörs av alla kommuninvånare som betalar
kommunalskatt. Dessa skattepengar ska användas till många
olika nyttigheter som vård, skola och omsorg, men också politisk
ledning, administration, myndighetsutövning, samhällsplanering,
gatudrift och mycket annat.

Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och
tvätt) och andra verksamheter (industrier, biltvättar och dylikt).
Stora enskilda vattentäkter är vattentäkter som i genomsnitt producerar 10 m3 dricksvatten/dygn eller mer eller som försörjer fler
än 50 personer. Alternativt tillhandahålls eller används som en del
av kommersiell eller offentlig verksamhet.
Sötvatten är vatten i naturen med så låg salthalt att man kan dricka
det.
Tillskottsvatten är det vatten som utöver spillvatten finns i spillvattenledningar. Tillskottsvatten kan bestå av anslutet dagvatten,
anslutet dräneringsvatten, samt vatten som läcker in från marken
om ledningarna inte är täta. Tillskottsvattnets andel kan i många
fall vara mycket stor, i extrema fall flera gånger större än mängden
spillvatten.
VA-anläggning är en anordning för att försörja en fastighet eller
bebyggelse med vatten- och avlopp. I begreppet VA-anläggning
ingår både ledningar och pumpar för transport av vatten och avlopp,
samt anordningar för produktion av dricksvatten och rening av
avloppsvatten.
VA-försörjning är försörjning för en fastighet eller bebyggelse med
vatten och avlopp.
VA-kollektivet utgörs av abonnenter som betalar avgifter till kommunen för dricksvatten, spillvatten eller dagvatten. Dessa avgifter
utgör således betalning för tjänster som kommunen utför och är
inte en form av skatt. De får endast användas till att täcka kostnader
som är nödvändiga för VA-verksamheten.
VA-taxa anger den enskilde abonnentens VA-avgifter och består
av anläggningsavgift och brukningsavgift. VA-taxan är i princip
lika för alla VA-abonnenter av en viss typ. Det finns dock vissa
möjligheter att tillämpa särtaxa om det för ett visst område finns
kostnader som i beaktansvärd omfattning (normalt mer än 30 %)
avviker från kostnaderna för vad som är normalt inom kommunens
verksamhetsområden.
Vattenförsörjning är försörjning för en fastighet eller bebyggelse
med vatten.
Verksamhetsområde är ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt definierat område, inom vilket kommunen är huvudman
för vatten- och/eller avloppsförsörjning. Inom verksamhetsområdet
gäller kommunal VA-taxa.
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VA-planering
En kort summering av nuläget
för Gotlands VA-försörjning
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VA-planering på Gotland
Ett helhetsgrepp för en hållbar försörjning av dricksvatten och
omhändertagande av spillvatten och dagvatten.
Det råder periodvis brist på dricksvatten på Gotland.
Arbete krävs för att säkerställa tillgången på vatten för
dricksvattenändamål. När dricksvattnet använts till något
av våra behov skickar vi tillbaka det till naturen igen.
Kunskapen ökar om ämnen i vattnet som kan vara skadligt
för människors hälsa eller miljön. Vad som krävs för att
bereda ett dricksvatten eller ta hand om spillvatten på ett
sätt som inte påverkar människor och miljön negativt är
inte längre självklart. Vädrets och klimatets makter påverkar
också förutsättningarna för både dricksvattenförsörjning och
hantering av spillvatten.
Dagvattenhanteringen på Gotland har huvudsakligen handlat
om att i rörledningar föra bort dag- och dränvatten från
bebyggelse och vägar. Med förändrat klimat och insikt om
dagvattnets påverkan på vattenmiljön är det dags att tänka
om. För att skapa en hållbar dagvattenhantering på Gotland
krävs nya lösningar, så att rätt vatten, kommer till rätt ställe,
vid rätt tillfälle.

Nyfikenhet och kunskap att utveckla lösningar för
vattenförsörjning och omhändertagande av spillvatten och
dagvatten behöver kombineras med mod att prova något nytt.
Att skapa teknik där brett samhällsperspektiv, långsiktighet
och kretslopp är närvarande blir allt viktigare för att
möjliggöra en samhällsutveckling på hela Gotland.
Region Gotland arbetar med en långsiktigt hållbar planering
av dricksvatten, spillvatten och dagvatten där hänsyn
tas till alla nu kända och relevanta parametrar samt till
prognostiserade klimatförändringar. Arbetet sker stegvis.
Detta dokument är en kortfattad beskrivning av nuläget.
Därefter följer arbete med strategi och VA-plan.

ÖNSKAT LÄGE 2030
VA-PLAN
STRATEGI
NULÄGE

• Tydliga riktlinjer om vad
som kan styra arbetet med
VA-försörjning på Gotland.

• Sammanställning av
åtgärder som behövs för
att i enlighet med strategin,
gå från nuläget till ett önskat
läge (målbild/vision).

• En beskrivning av ett framtida läge för VA-försörjningen
på Gotland som ger alla berörda
samma syn på vart investeringar
och arbete ska leda.

• En sammanställning av
utgångsläget och förutsättningarna för att ge alla
berörda samma bild.
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Dricksvatten
Dricksvatten är det vatten vi får i våra kranar hemma
och vi dricker, använder i matlagning för disk, tvätt
och personlig hygien.
De generella förutsättningarna för tillgången till vatten påverkas av det framtida klimatet. Enligt SMHI:s klimatscenarier
kommer alla årstider att bli varmare än idag. Mindre snö och
mer regn kommer att leda till snabbare avrinning av nederbörd
och mindre grundvattenbildning. Det varmare klimatet leder
till längre perioder med växtlighet, vilket resulterar i minskad
grundvattenbildning och ökat bevattningsbehov hos jordbruket.
På Gotland finns få ytvattenförekomster och de som finns är
sårbara. Många små grundvattenförekomster finns, med det
finns problem med både mängd och kvalitet hos grundvattnet
på flera håll. De tunna jordlagren och det sprickiga kalkberget
innebär hög sårbarhet även för grundvattnet. Under de senaste
åren har nederbörden varit låg och mycket av den nederbörd
som har kommit har runnit av snabbt från markytan, vilket
minskat grundvattentillgången ytterligare. Situationen påverkas även av markavvattning som innebär att vatten leds bort
och därmed också minskar infiltrationen till grundvattnet.
Länsstyrelsen har tillsyn och ansvar för markavvattning och
kommunen saknar därmed mandat att styra.

Dricksvattenförsörjningen på Gotland påverkas av flera andra
intressen och samexistens med dessa intressen är eftertraktad.
Markanvändningen i ett område kan påverka vattenresurser
negativt, och acceptansen för de restriktioner som införs inom
vattenskyddsområden för att skydda vattnet är osäker. Brytning av kalksten under grundvattenytan påverkar också både
kvantitet och kvalitet av grundvatten i omgivningen. Länsstyrelsen på Gotland bedriver för tillfället ett arbete med att ta
fram en Vattenförsörjningsplan. Exakt vad den ska innehålla
och hur prioriteringarna ska ske mellan öns vattenintressenter
är i dagsläget oklart.
Gotland har stora årstidsvariationer i vattenförbrukning och
vattenbrist råder på delar av ön främst under sommarmånaderna. Vattenbristen har inneburit att regionen har drivit flera
kampanjer både för allmänheten och riktade mot skolor i syfte
att minska vattenförbrukningen. Kampanjerna anses mycket
lyckade och många av invånarna är medvetna om vattenfrågorna och engagerade i arbetet att spara vatten.
Information till allmänheten sker inte enligt någon specifik
rutin och en kommunikationsplan saknas. Det finns behov av att
förbättra informationen kopplad till projekt som genomförs på
Gotland så att invånarna känner till vad som sker i deras närhet.

Allmän dricksvattenförsörjning

Regionen ansvarar för dricksvattenförsörjningen inom allmänt verksamhetsområde för dricksvatten. Kapacitetskraven
kan variera beroende på om dricksvattenförsörjningen är ordinarie-, reserv- eller nödvattenförsörjning. Däremot ska dricksvattenkvalitet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten alltid hållas (SLVFS 2001:30).
Ungefär 60 % av invånarna på Gotland får sitt dricksvatten
från den allmänna anläggningen. Regionen har ca 25 allmänna vattentäkter spritt över hela ön, varav fyra är ytvattentäkter och resterande grundvattentäkter. Flera av vattentäkterna
ALLMÄN vattenförsörjning
Den ordinarie dricksvattenförsörjningen sker genom de ordinarie vattentäkterna och vattenverken.
Reservvattenförsörjning innebär alternativ dricksvattenförsörjning om ordinarie vattentäkt eller vattenverk blir obrukbara. Kapaciteten ska vara liknande den ordinarie vattenförsörjningen. Vanligtvis används samma distributionssystem
som vid normal försörjning.
Nödvattenförsörjning innebär dricksvattenförsörjning på kort
sikt, exempelvis genom transport av dricksvattentankar. Nödvatten ska kunna tillhandahållas under akuta förhållanden,
när ordinarie dricksvattenproduktion eller eventuell reservvattenförsörjning inte längre tillgodoser behoven enligt de
krav och normer som finns. Nödvattenbehovet för en person
är under det första dygnet 3-5 l/d och därefter 10-15 l/d. Under
en mycket långvarig kris behövs 50-100 l/d per person ur folkhälsosynpunkt.
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saknar tillstånd för vattenuttag. Tre av vattentäkterna har
vattenskyddsområden fastställda enligt gällande lagstiftning,
vissa saknar helt skyddsområden och andra har gamla vattenskyddsområden.
Dricksvattenledningarna underhålls löpande och utläckaget
från det allmänna nätet är generellt lågt. I Visby innerstad behövs underhåll och förnyelse av det gamla ledningsnätet och
även utbyggnad av nya ledningar för att säkerställa dricksvatten för de flera tusen planerade lägenheterna.
Arbetet med att projektera ett nytt vattenverk i Kvarnåkershamn pågår.
Flera större vattenanvändare är anslutna till den allmänna vattenförsörjningen, varav de tre största är Arla, Slagteriet och
Foodmark AB.
En kritisk faktor i samhällsutvecklingen på Gotland är idag
den begränsade tillgången på dricksvatten som innebär att exploatering av nya bostäder och verksamheter inte kan genomföras på samma nivå som efterfrågan.
Besöksnäringen på Gotland medför stora årstidsvariationerna
i dricksvattenbehovet. Under sommarmånaderna då dricksvattenbehovet är många gånger högre än under resterande delar av året ska den allmänna dricksvattenanläggningen klara av
att leverera dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd.
Vattenförsörjningen behöver stärkas främst på norra Gotland,
men de naturliga förutsättningarna och omgivande faktorer
ställer höga krav på den allmänna vattenförsörjningen på hela
ön. För att stärka upp färskvattenförekomsterna (ytvatten och
grundvatten) på ön används saltvatten från Östersjön som renas med omvänd osmos. Användandet av Östersjöns vatten
innebär att enorma mängder råvatten finns tillgängligt och
det kan anses vara ett alternativ eller komplement till dricksvattenförsörjningen baserad på sötvatten. Region Gotland för
även diskussioner om möjligheterna att samverka med privata
aktörer inom kalkindustrin och nyttja länsvatten som råvatten
till dricksvattenförsörjning.

Enskild dricksvattenförsörjning

Uppskattningsvis är fler än 10 000 enskilda vattentäkter
(brunnar) i bruk på Gotland. Generellt är kunskapen god om
vattenkvaliteten i enskilda brunnar. Många enskilda vattentäkter (ca 1/3 av alla brunnar) har bristande vattenkvalitet,
med bakteriepåverkan och saltvatteninträngning. Det förekommer också påverkan av bekämpningsmedel och bor.
Vid nyetablering av bostäder med enskild försörjning ställer
kommunen krav på redovisning av vattentillgången. Möjlig
försörjning på minst 600 liter/hushåll och dygn ska kunna visas för att få bygglov.
Det finns flera större privata vattentäkter som benämns ”Större
enskilda täkter”. Dessa utgörs främst av kommersiella användare som restauranger, hotell och golfbanor och har tillsyn från
Miljöenheten. Utöver dessa finns det även andra stora vattenkonsumenter, som t.ex. större lantbruk. Större uttag kan på
sina platser konkurrera med det allmänna dricksvattenintresset om tillgången på vatten. En ökande andel av lantbruket tar
dock sitt bevattningsvatten från dammar där ytvatten samlats.
ENSKILD vattenförsörjning
Fastighetsägare utanför verksamhetsområde för allmän
dricksvattenförsörjning är själva ansvariga för dricksvattenförsörjningen. En enskild anläggning för dricksvatten kan
förekomma för en enstaka fastighet eller en samfällighet med
gemensamhetsanläggning. En samfällighet kan även vara
ansluten till allmänt dricksvatten via avtal utanför verksamhetsområdet. Ansvaret gäller då fram till förbindelsepunkten.

Nya undersökningar
För att stärka dricksvattentillgången till den allmänna anläggningen har flera större undersökningar genomförts vilket
innebär att kunskapen om grundvattentillgången på ön nu är
god. SGU har genomfört ett projekt för att utreda möjligheten
att öka grundvattenbildningen genom infiltration av ytvatten,
där man kommit fram till att det finns goda förutsättningar för
detta vid sex av regionens vattentäkter.
En förstudie för etablering av testbäddar (test av olika tekniker)
på Storsudret pågår i samarbete med IVL med syfte att undersöka möjligheterna för lokal vattenförsörjning i området.
SGU har tidigare genomfört flera undersökningar på Fårö som
har inneburit att kunskapen om vattentillgången här stärkts.
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Spillvatten

Regionens ansvar

Spillvatten är det vatten vi har använt när vi duschat,
diskat, tvättat eller spolat i toaletten.

Regionen har ansvar för avledning och rening av spillvatten
från hushåll inom verksamhetsområdet för allmän spillvattenhantering.

Allmän spillvattenhantering
Ungefär 64 % av invånarna på Gotland är anslutna till den allmänna spillvattenanläggningen.
Region Gotland har ett stort ledningsnät för spillvatten, med
behov av underhåll och förnyelse i snabbare takt än idag för att
undvika att problem uppkommer. Det sker ett stort inläckage
i spillvattenledningarna av vatten från omgivande mark och
dagvattensystem. Detta vatten kallas ovidkommande vatten
och medför på vissa håll en mångfaldig ökning av det totala
vattenflödet som går till reningsverken. Vintern 2015 påbörjades ett aktivt arbete med att minska mängden ovidkommande
vatten.
I Visby innerstad finns behov av underhåll och förnyelse av det
gamla ledningsnätet och även utbyggnad av nya ledningar för
att säkerställa spillvattenhanteringen för de flera tusen planerade lägenheterna i Visborg och andra områden.
Årstidsvariationerna i tillförsel av spillvatten till kommunens
reningsanläggningar är stora. Vissa av Gotlands avloppsre-

Regionens ansvar är från förbindelsepunkten för fastigheter
inom verksamhetsområdet för allmän spillvattenhantering,
eller från förbindelsepunkten för kunder utanför verksamhetsområdet, med anslutning till allmän spillvattenhantering
via avtal.

ningsverk nyttjas på gränsen av nuvarande kapacitet, särskilt
sommartid. Mycket arbete pågår för att stärka spillvattenhanteringen, bland annat sker utbyggnad av avloppsreningsverket
i Klintehamn samt modernisering och anpassning av ledningsnätet (Projekt Södra linan). Traditionellt finns på Gotland en
nyfikenhet och vilja att pröva innovativa lösningar för nyttjandet av spillvatten som en resurs. Bland annat genomförs försök
att skapa cirkulär vattenanvändning genom bevattning med
renat avloppsvatten i Katthammarsvik och infiltration för att
förstärka grundvattentillgången på Storsudret.
Tekniken för rening av läkemedelsrester, innan utsläpp av avloppsvatten till recipient, är idag bristande.
En kretsloppsstrategi för regionen är påbörjad och i den berörs
bland annat slamhantering. Slamhanteringen från Visby avloppsreningsverk är idag Revaqcertifierad och biogasproduktion av rötat slam pågår.
Vid flera verk finns problem med koppar i slammet, vilket begränsar möjligheten att använda slammet. Kopparen kommer
från utfällningar i ledningsnätet som en konsekvens av den
höga kalkhalten i dricksvattnet.

Enskild spillvattenhantering
Det finns ca 14 000 enskilda avloppsanläggningar på Gotland.
Många av anläggningarna uppfyller inte reningskraven enligt
miljöbalken. Det beror till stor del på den ojämna belastningen eftersom anläggningarna inte används alls under stora delar
av året, men under sommarmånaderna används deras fulla kapacitet eller mer därtill. Sedan 2009 driver regionen projektet
Klart vatten med syftet att öka takten i förbättring av enskilda
avloppsanläggningar.
Jordlagren på Gotland är tunna och ligger på sprickigt kalkberg vilket innebär att det kan vara svårt att lokalt rena spillvattnet genom infiltration På många håll krävs därför andra
typer av enskilda anläggningar för att reningen ska fungera tillfredsställande. Enskilda avloppsanläggningar som inte fungerar som de ska orsakar spridning av mikrobiella föroreningar,
näringsämnen och kemikalier till omgivningen. Till exempel
kan risk finnas att en avloppsanläggning på en fastighet förorenar dricksvattenbrunnen på grannens fastighet.
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Tillståndsplikt gäller på hela Gotland för enskilda avloppsanläggningar oavsett om det finns en ansluten vattentoalett eller
inte. Inom vissa delar av vattenskyddsområden och i områden
med kända problem med vattenkvaliteten gäller förbud mot
utsläpp från vattentoalett.
Miljöenheten är tillsynsmyndighet för enskilda avlopp och inventerar dessa enligt liggande tillsynsplan. Regionen upplever
ett stort intresse från invånare att testa nya avloppslösningar
och detta behöver tillgodoses.

Enskild spillvattenhantering
Fastighetsägare utanför verksamhetsområde för allmän spillvattenhantering är själva ansvariga för omhändertagandet av
spillvatten. För detta krävs tillstånd från kommunens miljöenhet. En enskild anläggning för spillvatten kan förekomma
för en enstaka fastighet eller en samfällighet med gemensamhetsanläggning. En samfällighet kan även vara ansluten
till allmänt spillvatten via avtal utanför verksamhetsområdet.
Ansvaret gäller då från förbindelsepunkten.

Ett antal olika föreningar och gemensamhetsanläggningar
finns och kommunikationen med dessa fungerar bra på en frivillig basis. När ansvaret eller funktionen kollapsar finns ett
kommunalt ansvar vilket innebär att regionen arbetar proaktivt med frågan för att undvika sådana situationer.
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Dagvatten
Dagvatten är regn- och smältvatten från tak, gator,
parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor.

Allmän spillvattenhantering
Idag sker avledning av dagvatten vanligtvis genom att vatten
leds bort från bebyggelse på enklast möjliga vis, i rörledningar
till närmsta recipient eller reningsverk. Denna dagvattenhantering medför hög belastning på ledningsnätet vid skyfall eller
snösmältning med risk för skadliga översvämningar och bräddningar som följd.
Dagvatten som avleds till spillvattennätet, oavsiktligt eller i
gamla så kallade kombinerade system, ökar belastningen på
spillvattennätet och i reningsverken. Detta oönskade tillskott
i ledningsnätet kallas ovidkommande vatten och kan orsaka
att ledningarna blir överfulla så att orenat vatten släpps ut i
omgivande mark och vatten vid så kallade bräddningspunkter
på ledningsnätet. På vissa håll medför inläckande dagvatten
en mångfaldig ökning av det totala vattenflödet som går till
reningsverken. Vintern 2015 påbörjades ett aktivt arbete med
att minska mängden ovidkommande vatten.

Verksamhetsutövare
VA-huvudmannen är verksamhetsutövare inom verksamhetsområde för dagvatten
Utanför verksamhetsområde är fastighetsägaren verksamhetsutövare.

Den största delen av Gotlands dagvatten rinner orenat ut i recipienterna, och dagvattnets påverkan på vattenförekomstens
status är svårt att bedöma. Vattenråden och deras kunskap om
förekomsterna kan sannolikt nyttjas bättre av regionen.
Det finns goda möjligheter att använda dagvatten som en resurs vid gestaltning av attraktiva vattenmiljöer som en del i
bevarandet och utvecklingen av den vackra bebyggelsemiljön
på Gotland.
Klimatförändringarna bedöms innebära ökad nederbörd totalt sett och ökat antal skyfall, vilket ställer högre krav på dagvattenhanteringen för att minska risken för översvämningar.
Idag finns ingen omfattande översvämningsproblematik i samhällena på ön, men risker för översvämning till följd av skyfall
har identifierats i inlandsområden såsom Dalhem, Roma och
i lågt belägna kustsamhällen såsom Burgsvik, Katthammarsvik, Ljugarn med flera. Länsstyrelsen har genomfört en lågpunktskartering för att klarlägga översvämningsbenägna platser
och denna ska ligga som underlag vid planering och prövning av
verksamheter.
Regionen har tagit fram en dagvattenstrategi som innehåller
information om;
• Lagstiftning och styrdokument
• Nuläge och förutsättningar
• Lokala dagvattenlösningar och öppen avledning
• Mål för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering
• Genomförande och uppföljning, bla ansvar
Det råder stora oklarheter och osäkerheter kring hur ansvarsfrågan kring dagvatten ska lösas. Många av dess oklarheterna
bottnar i bristande lagstöd, bland annat kopplat till reglering
av dagvattenhanteringen i fysisk planering, men praktiskt
handlar frågorna om ansvar för drift och underhåll. Samtliga
berörda i dagvattenfrågan både internt på regionen och externt
behöver engageras för att dagvattenstrategin ska förverkligas.
För mer information om dagvatten hänvisas till ”Förslag till
dagvattenstrategi.”
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VA-utbyggnad
Det finns ett starkt tryck på bostadsbebyggelse och samhällsutveckling på Gotland, och därmed även behov av utbyggnad
av den allmänna VA-anläggningen. Det största trycket gäller byggnation av nya bostäder och omvandling av fritidshus
till permanentbostadshus längs kusterna. Idag utgör försörjning av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten
en begränsande faktor för den exploatering som planeras på
Gotland. Att säkerställa dricksvattenförsörjning till nya och
påbörjade detaljplaner där VA-anslutning inte finns idag är
prioriterat för att möjliggöra förverkligande av detaljplanerna.
Den spridda bostadsbebyggelsen, med cirka 45% av befolkningen utanför tätorter innebär att behovet av utbyggnad enligt §6-områden kan uppstå spritt över ön. Ur VA-synpunkt
påverkar främst tre utvecklingsmönster:
• Förtätning och modernisering av äldre bebyggelse
• Ökat nyttjande/permanentning av fritidsbostäder
• Nya bebyggelseområden
Historiskt har anslutning till allmän vatten- och avloppsförsörjning varit i det närmsta frivilligt vilket inneburit att utbyggda ledningar inte används optimalt och att det tar lång
tid från investering till dessa avgifter kommit in. Det har även
förekommit att utbyggnad skett på grund av tryck från boende
istället för i områden där behovet är som störst med hänsyn till
människors hälsa eller miljön.
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Relaterade dokument
Vision 2025 – Regionalt utvecklingsprogram för Gotland
Bygg Gotland: Översiktsplan för Gotlands kommun 2010–2025
Fördjupad översiktsplan Storsudret och Burgsvik 2025
Fördjupad översiktsplan Östergarnslandet 2025
Fördjupad översiktsplan Fårö 2025
Långsiktig plan för VA-utbyggnad 2014–2022
Revidering av VA-planens del A – Verksamhetsplan
Våtmarksutredningen (SGU 2017:01)
SkyTEM-undersökningar på Gotland (Rapporter och meddelanden 136)
PM VA Strategi, Teknikförvaltningen
Arbetsdokument Översikt VA-plan 2017–02
Plan för vattenskyddsarbetet 2017
Vattenplan för Gotlands kommun 2005
Utkast till dagvattenstrategi för Region Gotland

Förvaltningsplan 2016-2021 Södra Östersjöns vattendistrikt.
Vattenmyndigheten för Södra Östersjön.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Hemsida www.gotland.se/xxxxxx

PRODUKTION 2017 Kusinerna Kommunikation
TRYCK Exakta

Miljöprogram för Region Gotland 2015–2020

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 10

Information. Internbudgetar för
nämnderna 2018
Innehåll
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-26
• Nämndernas internbudgetar 2018

Anmärkning: I beslutet om en förändrad planeringsprocess (regionstyrelsen
2014-10-30, § 314), ingår att alla nämnder ska anmäla sin internbudget till
regionfullmäktige. Syftet är att få en samlad bild av organisationens
resursfördelning inför kommande år.

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/7
23 november 2017

Åsa Högberg

Regionfullmäktige

Information fördelning internbudget nämnder
Sammanfattning

I beslutet om en förändrad planeringsprocess, RS § 314, 2014-10-30, ingår att alla
nämnder ska anmäla sin internbudget till regionfullmäktige. Syftet är att få en samlad
bild av organisationens resursfördelning inför kommande år.
Slutlig driftbudgetram kommer att finnas i dokumentet Strategisk plan och budget
2018 – 2020.
Regionfullmäktige kommer parallellt med detta ärende besluta om justering av
kapitalkostnadsbudget 2017 samt kapitalkostnadsbudget för 2018 och framåt.
Effekten av detta beslut är inräknat i nedanstående tabeller.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden har tagit beslut om att
föreslå en omfördelning av den besparing på sammanlagt 3 mnkr som nämnderna
fått 2018. Beslutet i regionfullmäktige 2016-11-21, § 200 fördelar besparingen med
1,5 mnkr per nämnd. Enligt MHN 2017-11-07, § 133 och BN 2017-11-22, § 200
fördelas de 3 mnkr med 0,5 mnkr till miljö- och hälsoskyddsnämnden och 2,5 mnkr
till byggnadsnämnden. Förslaget kommer för beslut till regionfullmäktige 2018-02-26.
Effekten av föreslagen fördelning är inräknad i nedanstående tabeller.
Nedan finns två tabeller per verksamhet där den första beskriver beslutad rambudget
och den andra hur nämnden fördelat denna på nästa nivå. Alla belopp är i tusentals
kronor.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen samt politikerorganisationen
Justerad driftbudget 2017
264 869
Justering enligt plan
0
Besparing enligt plan
-14 000
Resursfördelningsmodell
0
Indexuppräkning netto
6 817
Besparing
-5 295
Ramtillskott
8 822
Övriga förändringar/ramjusteringar
118 368
Personalkostnadskompensation
4 354
Beslutad driftbudgetram 2018
383 935
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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

Organisationsnivå

Tjänsteskrivelse
RS 2017/7

900 Regiongemensamt
901 Förvaltningsgemensamt/stab
902 Kvalitet och digitalisering
903 HR
904 Måltid
905 Försörjning
906 Ekonomi
907 Kommunikation
908 Regional utveckling
909 Kultur och fritid

Intäkter

0
-7 576
-32 600
-477
-116 864
-174 982
-640
-5 529
-14 097
-35 736

Kostnader

41 940
24 730
79 900
51 133
116 864
174 982
40 893
28 935
33 947
153 376

41 940
17 154
47 300
50 656
0
0
40 253
23 406
19 850
117 640

111 Regionfullmäktige
112 Regionstyrelse
113 Revision
114 Valnämnd
115 Överförmyndarnämnd
116 Patientnämnd
Summa

0
0
0
-900
0
0
-389 401

3 035
8 813
3 724
2 584
6 791
1 689
773 336

3 035
8 813
3 724
1 684
6 791
1 689
383 935

Tekniska nämnden/teknikförvaltningen samt räddningstjänsten
Justerad driftbudget 2017
Justering enligt plan
Besparing enligt plan
Resursfördelningsmodell
Indexuppräkning netto
Besparing
Ramtillskott
Övriga förändringar/ramjusteringar
Personalkostnadskompensation
Beslutad driftbudgetram 2018

177 210
0
-7 500
0
-1 323
0
3 000
329
2 740
174 456

Organisationsnivå

Tekniska nämnd
Kollektivtrafik
Mark- och stadsmiljö
Vatten- och avloppsverksamhet
Avfallsverksamhet, skattefinansierad
Avfallsverksamhet, taxefinansierad
Räddningstjänst
Projektavdelning
Gata och park
VA-avdelningen
Fastighetsförvaltning
Hamnavdelning
Summa

Intäkter

0
-18 541
-49 558
-380
0
-96 318
-1 623
-23 768
-83 301
-167 440
-526 143
-58 721
-1 025 793

Kostnader

2 097
81 184
50 529
16 477
240
66 099
52 848
23 768
159 417
151 343
532 071
64 176
1 200 249

Netto

Netto

2 097
62 643
971
16 097
240
-30 219
51 225
0
76 116
-16 097
5 928
5 455
174 456
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/7

Byggnadsnämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen
Justerad driftbudget 2017
Justering enligt plan
Besparing enligt plan
Resursfördelningsmodell
Indexuppräkning netto
Besparing
Ramtillskott
Övriga förändringar/ramjusteringar
Personalkostnadskompensation
Beslutad driftbudgetram 2018
Organisationsnivå

1401 Byggnadsnämnd
1454 Stadsarkitekt
1416 Geografisk information
1431 Översiktsplan
1453 Detaljplan
1562 Bygg
1563 Bygglov
1564 Bygginspektion
1565 Energirådgivning
1402 Satsning bristyrken
Summa

Intäkter

0
-2 571
-7 232
0
-2 800
-1 828
-15 662
-9 758
-566
0
-40 417

17 531
0
-2 500
0
-420
0
0
-448
1 112
15 275
Kostnader

947
2 571
12 855
1 598
7 842
1 828
16 874
10 171
806
200
55 692

Miljö- och hälsoskyddsnämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen
Justerad driftbudget 2017
Justering enligt plan
Besparing enligt plan
Resursfördelningsmodell
Indexuppräkning netto
Besparing
Ramtillskott
Övriga förändringar/ramjusteringar
Personalkostnadskompensation
Beslutad driftbudgetram 2018

Netto

947
0
5 623
1 598
5 042
0
1 212
413
240
200
15 275

11 030
0
-500
0
-280
0
0
10
1 014
11 274
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Organisationsnivå

1510 Miljö- och hälsoskyddsnämnd
1561 Miljö- och hälsoskydd
1566 Miljöskydd
1567 Hälsoskydd
1568 Vatten
1569 Lantbruk
1570 Livsmedel
1571 Tillstånd för alkohol och tobak
1573 Livsmedel- och alkoholtillstånd
6650 Förebyggande räddningstjänst
1402 Satsning bristyrken
Summa

Tjänsteskrivelse
RS 2017/7

Intäkter

0
-1 713
-3 120
-1 343
-5 430
-1 370
-3 650
-2 813
-219
-900
0
-20 558

Kostnader

840
1 713
4 653
2 209
8 331
2 339
5 082
2 813
219
3 233
400
31 832

Netto

840
0
1 533
866
2 901
969
1 432
0
0
2 333
400
11 274

Barn- och utbildningsnämnden/utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Justerad driftbudget 2017
1 129 143
Justering enligt plan
600
Besparing enligt plan
-12 500
Resursfördelningsmodell
1 168
Indexuppräkning netto
-8 464
Besparing
0
Ramtillskott
3 600
Övriga förändringar/ramjusteringar
3 676
Personalkostnadskompensation
25 159
Beslutad driftbudgetram 2018
1 142 382
Organisationsnivå

11 Nämnd
32 Science center Fenomenalen
39 Kulturskola
40 Gemensam verksamhet
41 Förskola
42 Pedagogisk omsorg
43 Fritidshem
44 Förskoleklass
45 Grundskola inklusive grundsärskola
46 Gymnasiesärskola
47 Särskild utbildning för vuxna
Summa

Intäkter

0
-1 138
-2 762
-4 457
-41 536
0
-13 000
-674
-21 492
0
0
-85 059

Kostnader

1 092
1 480
13 430
79 415
387 558
1 423
99 527
45 475
570 222
18 545
9 274
1 227 441

Netto

1 092
342
10 668
74 958
346 022
1 423
86 527
44 801
548 730
18 545
9 274
1 142 382
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/7

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Justerad driftbudget 2017
Justering enligt plan
Besparing enligt plan
Resursfördelningsmodell
Indexuppräkning netto
Besparing
Ramtillskott
Övriga förändringar/ramjusteringar
Personalkostnadskompensation
Beslutad driftbudgetram 2018
Organisationsnivå

11 Nämnd
38 Ungdomsverksamhet
46 Gymnasieutbildning
49 Folkhögskola
47 Vuxenutbildning
61 Integration
62 Arbetsmarknadsåtgärder
Summa

Intäkter

0
-1 000
-19 066
-28 395
-13 033
-10 293
-29 109
-100 896

Kostnader

851
17 921
243 251
49 912
36 994
13 527
39 613
402 069

Socialnämnden/socialförvaltningen
Justerad driftbudget 2017
Justering enligt plan
Besparing enligt plan
Resursfördelningsmodell
Indexuppräkning netto
Besparing
Ramtillskott
Övriga förändringar/ramjusteringar
Personalkostnadskompensation
Beslutad driftbudgetram 2018
Organisationsnivå

521 Gemensamt
522 Myndighetsavdelning
523 Särskilt boende
524 Hemtjänst dag
525 Omsorg om funktionsnedsatta
526 Hemsjukvård, hemtjänst natt
527 Individ- och familjeomsorg
528 Kvalitetsavdelningen
529 Avd ensamkommande flyktingbarn
Summa

283 468
350
-4 000
1 059
-3 810
0
2 000
16 255
5 851
301 173
Netto

851
16 921
224 185
21 517
23 961
3 234
10 504
301 173

1 257 626
0
0
15 030
-3 816
0
20 000
111
28 727
1 317 678
Intäkter

-50 467
-86 069
-294 571
-160 786
-206 857
-17 228
-39 386
-3 266
-30 977
-889 607

Kostnader

78 539
999 023
295 487
160 786
235 863
96 934
297 313
12 363
30 977
2 207 285

Netto

28 072
912 954
916
0
29 006
79 706
257 927
9 097
0
1 317 678
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/7

Hälso- och sjukvårdsnämnden/hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Justerad driftbudget 2017
1 505 102
Justering enligt plan
0
Besparing enligt plan
0
Resursfördelningsmodell
35 000
Indexuppräkning netto
-5 018
Besparing
0
Ramtillskott
3 000
Övriga förändringar/ramjusteringar
154
Personalkostnadskompensation
29 584
Beslutad driftbudgetram 2018
1 567 822
Organisationsnivå

Intäkter

Kostnader

Netto

820 Förvaltningsledning
821 Konkurrensutsatta vårdtjänster
822 Läkemedel
823 Sjukvård
varav
82300 Sjukvård ledning
82301 Akut omhändertagande
82302 Habilitering/Rehabilitering
82303 Service/Diagnostik
82304 Öppenvård/Slutenvård
82305 Medicinska och Opererande specialitet
82307 Barn- och ungdomsmedicin
82308 Obstetrik/Gynekologi
82309 Psykiatri
82310 Primärvård

-63 550
-30 512
-160 160
-228 906

271 078
288 877
169 729
1 317 266

207 528
258 365
9 569
1 088 360

-47 000
-130
-11 052
-48 244
-2 424
-2 040
-250
-1 220
-1 200
-115 346

59 507
31 268
131 498
223 759
185 245
364 757
49 011
63 449
93 425
115 346

12 507
31 138
120 446
175 515
182 821
362 717
48 761
62 229
92 225
0

824 Tandvård
Summa

-64 683
-547 811

68 683
2 115 633

4 000
1 567 822

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Fördelning internbudget RSF
Kopplat till ärende:

RS 2017/761 Strategisk plan och budget 2018-2020 - Prisförändring RSF
RS 2017/846 Budgetramar 2018 - regionstyrelseförvaltningen

Orgnivå
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909

Avdelning
Regiongemensamt
Förvaltningsledning/stab
Kvalitet & digitalisering
HR
Måltid
Försörjning
Ekonomi
Kommunikation
Regional utveckling
Kultur & fritid

Intäkter Kostnader
0
41 940
-7 576
24 730
-32 600
79 900
-477
51 133
-116 864 116 864
-174 982 174 982
-640
41 198
-5 529
28 935
-14 097
33 947
-35 736 153 071
-388 501 746 700

Netto
41 940
17 154
47 300
50 656
0
0
40 558
23 406
19 850
117 335
358 199

Intäkter Kostnader
0
3 035
0
8 813
0
3 724
-900
2 584
0
6 791
0
1 689
-900
26 636

Netto
3 035
8 813
3 724
1 684
6 791
1 689
25 736

Fördelning internbudget POL

111
112
113
114
115
116

Regionfullmäktige
Regionstyrelse
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Patientnämnd

Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

BUN 2017/676
20 november 2017

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget 2018, inklusive fastställande av grundbelopp
Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Att fastställa 2018 års grundbelopp enligt upprättat förslag. Bilaga 1 a-b
2. Att fastställa internbudget för 2018 i sin helhet enligt förslag. Bilaga 2 a-c
3. Att fastställa stödet till små skolor utanför Visby tätort/landsbygdsstöd enligt
upprättat förslag. Bilaga 3
4. Att fastställa bidrag för asylsökande enligt upprättat förslag. Bilaga 4
Förslaget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde med fördelning av budget per ansvar och
verksamhet samt lagstiftningen ”Offentliga bidrag på lika villkor” som grund.
Ramberäkning 2018 per nämnd/förvaltning
Enlig beslut regionstyrelsen 2017-10-26 samt regionstyrelsen 2017-11-23
IB 2017

-1 127 161

Justering kapitalkostnader

-1 982

Justerad budget 2017

-1 129 143

Resursfördelning

-1 168

Lokalkostnader, ändrade redovisningsprinciper
Externa avtal

9 706
-2 411

Interna priser, RSF

1 169

Tillskott kapitalkostnadsbudget

-110

Besparing

12 500

Kompensation ökad hyra kulturskolan nya "Sävehuset"
Hyra förskola Törneqvior

-600
-3 100

Kulturskolan, integration och möten mellan unga
Internhyror Hackspetten 14

-500
-3 566

Personalkostnadskompensation

-25 159

Budgetram 2018

-1 142 382
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

[Skriv text]
De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut om Strategisk plan och
budget för 2018-2020, fastställt i juni 2017 samt regionstyrelsens beslut i oktober
2017. Samtliga förändringar i budgetramen är inarbetade i förslaget till internbudget
2018.
Resursfördelning

Resursfördelningen tillförs 1 168 tkr för en volymförändring på sammantaget 61
färre barn och elever enligt följande:
•

39 fler barn i förskolan till 2 684 platser (kommunal och fristående
huvudman)

•

60 färre elever i fritidshem till 2 450 platser (kommunal och fristående
huvudman)

•

1 fler barn i förskoleklass till 614 platser (kommunal och fristående
huvudman)

•

41 färre elever i grundskolan till 5 247 platser (kommunal och fristående
huvudman)

Enligt tidigare inlämnad strategisk plan och budget för åren 2017–2019 framhölls ett
minskat behov av budget inför 2018 på grund av färre antal barn och elever detta
motsvarade vid tillfället en ramminskning på 8,1 miljoner kronor. Vid kontroll av
barn- och elevvolymer för planperioden 2018–2020 har ett ökat behov av budget
uppstått, vilket för 2018 har medfört en ramförstärkning på 9,3 miljoner kronor.
Förklaringen till det ökade behovet av budgetmedel ligger i att det är betydligt fler
elever i förskolan än vad som tidigare har medräknats1 samt att varje barn i förskolan
ersätts med ett högre grundbelopp än exempelvis en elev i grundskolan. Avstämning
av elevvolymer har även gjorts under hösten 2017 som visar på ytterligare behov om
budgetmedel på grund av en ökning i antalet barn och elever, ökningen är 7,6
miljoner kronor och avser 95 fler barn och elever och företrädesvis på för- och
grundskola. Den senare ökningen av barn och elevvolymer har inte kompenserats i
budget 2018, vilket innebär att barn- och utbildningsnämndens resursfördelning inte
kommer att ha täckning för de ökade barn- och elevvolymerna.
Lokalkostnader, ändrade redovisningsprinciper

Ändrade redovisningsprinciper för lokalkostnaderna har sin grund i krav på
komponentredovisning som har införts för kommuner och landsting och gäller från
och med januari 2014. Komponentredovisning medför att en tillgång såsom en
byggnad delas in i ett antal komponenter som skrivs av var för sig med olika
avskrivningstider. Effekten blir att delar av underhållskostnader (här exempelvis
periodiskt underhåll) flyttas från driftbudget (hyra) till investeringsbudget
(kapitalkostnad). På sikt kommer det att medföra att internhyrorna kommer att öka i
takt med att investeringar för underhållskostnader genererar kapitalkostnader.
Externa avtal

Externa avtal avser kravet på ”Lika villkor” för förskola, fritidshem skolverksamhet
oavsett kommunalt eller fristående huvudmannaskap. Skyldighet finns att bidragen
till fristående verksamhet skall ligga på samma nivå som anslagen till regionens
skolverksamhet, vilket innebär att exempelvis lönekostnadsökningar till följd av
lönerevision skall kompenseras även till fristående huvudman och räknas in i
1

Enligt strategisk plan och budget 2017-2019
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[Skriv text]
grundbeloppet. I externa avtal ingår även indexuppräkning för köp av
stödverksamhet avseende skolskjutsar.
Interna priser, RSF

I samband med bildandet av regionstyrelseförvaltningen togs beslut om att minimera
köp och säljförfarandet. För 2018 sänks därmed priserna för regionstyrelseförvaltningens resultatenheter, i och med detta hanterats avkastningskravet för 2017
och budgetförutsättningarna för 2018 samt anpassningar till en ny finansieringsmodell. Detta påverkar priserna för exempelvis vaktmästeri, måltids- och städtjänster
med flera.
Tillskott kapitalkostnadsbudget

Begreppet kapitalkostnader används för kostnader som är direkt kopplade till
finansiering av investeringar gjorda i verksamheten. Kapitalkostnaderna består av
avskrivningskostnad och räntekostnader kopplade till beslutad internränta. Från och
med 2018 slutar regionen att automatiskt kompensera anslagsfinansierad verksamhet
för förändrade kapitalkostnader. Kompensationen, tillskottet i ram, är baserat på ett
tioårigt snitt av utfall av avskrivningskostnader och internränta. Nämnden ska
härigenom för återinvesteringar (reinvesteringar) finansiera detta inom budgeterat
utrymme.
Besparing

Regionfullmäktige beslutade den 19 juni, RF § 87, om fastställande av ett utökat
sparbeting för de båda utbildningsnämnderna på så sätt att barn- och
utbildningsnämnden (BUN) ges ett sparbeting på 6,5 miljoner kronor för år 2018 och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) ges ett sparbeting för motsvarande
år med 1,0 miljon kronor. Detta innebär att nytt totalt sparbeting2 för BUN år 2018
blir 12,5 miljoner kronor och för GVN 4 miljoner kronor. Besparingen för BUN
hanteras enligt följande tabell:
Besparing
Lokalkostnader, ändrade redovisningsprinciper

-fristående huvudman

1 400

Samlad skoldag

-kommunal huvudman

8 800

-fristående huvudman

800

Generellt sparbeting alla skolformer samt stab

-kommunal huvudman
-fristående huvudman
Besparing 2018

1 300
200
12 500

De ändrade redovisningsprinciperna för lokalkostnaderna medför att det utbetalade
grundbeloppet per skolform till fristående huvudman blir lägre 2018 i jämförelse med
grundbeloppet 2017. Den lägre lokalkostnaden är lika oavsett huvudman.
I fastställandet av internbudget 2017 och beslutet om att avsluta samlad skoldag från
och med höstterminen 2017 var den totala årsbudgeten för samlad skoldag 29
miljoner kronor. Genom att avsluta samlad skoldag skall en besparing motsvarande
13 miljoner kronor i den kommunala budgeten uppnås, genom att 10 miljoner
kronor i årsbudget återfördes till fritidshem och 6 miljoner kronor kvarhölls i
årsbudget för åk F-3. Effekten för resterande del av sparbetinget för grundbeloppet
2

Ramberäkning för planperioden, regionstyrelsen 2016-10-27, uppgick till 6 miljoner kronor för BUN och 3 miljoner kronor för
GVN.
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[Skriv text]
2018 uttrycks här som en del av sparbetinget. Prognostiserad helårseffekt av beslutet
taget för hösten 2017 är 14,7 miljoner kronor.
Det generella sparbetinget motsvarar cirka en promille av budget
Kulturskolan, integration och möten mellan unga

Kulturskolan, integration och möten mellan unga avser den satsning som den
politiska majoriteten presenterade i höstbudgeten 2018. Där kulturskolan ges
möjlighet att fortsätta sitt arbete med gruppverksamhet som syftar till integration och
möten mellan unga, inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.
Internhyror Hackspetten 14

I samband med utflyttning av gymnasieverksamhet (Wisbygymnasiet) från
fastighetsenheten Hackspetten 14, Visby och tillika en inflyttning av
grundskoleverksamhet (Polhemskolan) i densamma, överflyttas budget från
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden.
Personalkostnadskompensation

Personalkostnadskompensation är utlagt som ett generellt påslag med 2,5 procent,
särskild satsning på jämställdhet samt bristyrken ligger centralt i avvaktan på
fördelning motsvarar 7,3 miljoner kronor.
Övriga förändringar i budgetram

•

Socioekonomisk viktning har gjorts och uppdaterats för grundbeloppet 2018
variabler som ligger till grund för viktningen är andel pojkar viktning 10,
elever födda utomlands med båda föräldrarna födda utomlands viktning 10,
elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands viktning 10,
föräldrarnas samlade utbildningsnivå viktning 60 och invandrad de senaste
fyra åren viktning 10

•

Bufferten är vid ingången av år 2018 på drygt 13 miljoner kronor.

•

Svenska som andraspråk (Sva) har med hjälp av etableringsersättning
förstärkts med 1,5 miljoner, för 2018 införs en ny modell för bedömning av
Sva.

•

Tilläggsbeloppet är förstärkt med tre miljoner kronor, den totala budgeten
för 2018 är 23,2 miljoner kronor. Tilläggsbeloppet avser kostnader för barn
och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Bestämmelserna i
skollagen innebär att såväl fristående som kommunala skolor inom ramen för
sina normala resurser ska kunna ge stöd åt flertalet elever genom att anpassa
sin organisation så att hänsyn tas till elevernas behov och förutsättningar.
Kostnader för detta stöd och stöd i form av extra undervisning eller
undervisning i särskild grupp som syftar till att hjälpa elever att nå målen
ingår i kostnadsposten undervisning. Tilläggsbeloppet är endast avsett att ge
möjlighet till särskild ersättning för enskilda barn och elever som har
omfattande behov av särskilt stöd, som är individuellt bestämt utifrån elevens
behov. I tilläggsbeloppet ingår också ersättning för modersmålsundervisning/stöd samt elever som deltar i lovskola, modersmål har inom
ramen för tilläggsbeloppet en egen budget på 6,6 miljoner kronor.
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[Skriv text]

•

Etableringsersättningen är budgeterad till 12 miljoner, för 2017 var den 4,6
miljoner kronor. Etableringsersättningen är den ersättning som Region
Gotland erhåller under en två-årsperiod för de barn och elever som fått
uppehållstillstånd, blivit folkbokförda på Gotland. Etableringsersättningen är
med och används till bland annat Lotsen3, delar av barn- och elevhälsan,
skolskjutsar, måltider, IT med flera. De återsökta statsbidragen för asyl räknas
även in här, dock är dessa statsbidrag inte budgeterade då de är
svårprognostiserade.

•

Barn- och elevhälsans budget har förstärkts med 1,2 miljoner kronor.

Bedömning

Förvaltningens samlade bedömning är att förslag till Internbudget 2018 är avstämt
och i enlighet med förvaltningens mål och riktlinjer för verksamheten.
Beslutsunderlag

- Grundbelopp 2018, bilaga 1a-b
- Internbudget 2018, bilaga 2 a-c
- Landsbygdsstöd, bilaga 3
- Bidrag asylsökande, bilaga 4
Övriga bilagor

- Regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2018, bilaga 5
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.

3

En samfinansierad verksamhet mellan BUN och GVN, för mottagande av nyanlända
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Protokollsutdrag

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-11-22

BN § 200

Internbudget 2018

BN 2017/2652

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner internbudgeten för 2018.
Byggnadsnämnden hänvisar till beslutad samt inlämnad Strategisk plan och budget
2018-2020 (BN Au §54 och RS 2017/7) att nämndens del av
samhällsbyggnadsförvaltningens totala besparing på 3 miljoner kronor för 2018 är 2,5
miljoner kronor.
Byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till februarinämnden
med en strategi för hur byggbonusen ska användas
Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Byggnadsnämndens ekonomiska nettoram är 15 275 tkr för 2018.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort ett förslag till fördelning av ramen i
nedanstående tabeller. Internbudgetens ramfördelning redovisas per ansvar.
Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden, ZZ1401

Budget 2018
Intäkter tkr

Budget 2018
Kostnader tkr

- 15 075

Netto 2018 tkr
(ram)
947

- 14 128

Enhet Stadsarkitekt, ZZ1454

- 2 571

2 571

0

Geografisk Information, ZZ1416

- 7 232

12 855

5 623

0

1 598

1 598

Detaljplan, ZZ1453

- 2 800

7 842

5 042

Enhet Bygg, ZZ1562

- 1 828

1 828

0

Bygglov, ZZ1563

-15 662

16 874

1 212

Bygginspektion, ZZ1564

- 9 758

10 171

413

Energirådgivning, ZZ1565

-566

806

240

Satsning bristyrken, ZZ1402

-200

200

0

- 55 692

55 692

0

Översiktsplan, ZZ1431

Totalt

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till fördelning av ramen utgår från
prognosen för året med justering för kända förändringar och verksamhetsmål inför
2018. I nedanstående tabell redovisas ramfördelningen 2017, prognos 2017,
föreslagen ny ram 2018 samt förändringen i ram mellan 2017 och 2018.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-11-22

Byggnadsnämnden

Ram
2017
tkr

Prognos
2017

Ny ram
2018

tkr

tkr

Förändring jmf
med 2017 års
ram, tkr

Byggnadsnämnden, ZZ1401

971

1 005

947

-24

Enhet Stadsarkitekt, ZZ1454

-16

0

0

16

Geografisk Information, ZZ1416

6 441

3 920

5 623

-818

Översiktsplan, ZZ1431

1 598

1 636

1 598

0

Detaljplan, ZZ1453

5 422

5 684

5 042

-380

Enhet Bygg, ZZ1562
Bygglov, ZZ1563
Bygginspektion, ZZ1564
Energirådgivning, ZZ1565

0

0

0

0

3 044

5 403

1 212

-1 832

0

879

413

413

241

210

240

-1

200

200

17 701

18 737

15 275

Satsning bristyrken, ZZ1402
Totalt

Kommentar

Under 2018 ligger en satsning på bristyrken inom byggnadsnämnden, det handlar om
200 tkr och skall fördelas emellan yrkeskategorierna mät- och kartingenjörer samt
bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer. Denna pott är inte med i ram
fördelningen inför 2018 utan ska under våren 2018 fördelas utifrån vad som
förhandlas fram.
Personalstyrkan inom respektive verksamhetsområde är budgeterad utifrån att klara
verksamheten och för att möta upp emot samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamhetsplan. Personalkostnaden är den enskilt största kostnaden.
Utifrån enheternas olika förutsättningar när det gäller självfinansieringsgrad samt
förväntad utveckling har en ramfördelning gjorts för att täcka upp nettokostnaderna.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av ekonomichef Martin Ringelid Ekepil. Byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Ordföranden föreslår att
Byggnadsnämnden godkänner internbudgeten för 2018.
Byggnadsnämnden hänvisar till beslutad samt inlämnad Strategisk plan och budget
2018-2020 (BN Au §54 och RS 2017/7) att nämndens del av
samhällsbyggnadsförvaltningens totala besparing på 3 miljoner kronor för 2018 är 2,5
miljoner kronor.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-22

Byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till februarinämnden
med en strategi för hur byggbonusen ska användas
Ärendet justeras omedelbart.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Bilaga 1
Grundbelopp 2018 till fristående gymnasieskolor
Region Gotland, grundbelopp per elev och program 2018, fastställd GVN xx/xx-2017 § xxx
Program

Undervisning Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler

Grundbelopp

Per månad

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

59 847

16 046

2 191

6 061

28 998

3 394

6 992

123 530

10 294

72 513

24 616

2 191

6 061

41 641

4 411

9 086

160 519

13 377

Ekonomiprogrammet (EK)

36 466

13 402

2 191

6 061

28 998

2 614

5 384

95 115

7 926

El- och energiprogrammet (EE)

56 214

21 079

2 191

6 061

32 610

3 545

7 302

129 002

10 750

Estetiska programmet (ES)

90 373

17 013

2 191

6 061

28 998

4 339

8 939

157 914

13 159

Estetiska programmet (ESMUS)

62 730

15 914

2 191

6 061

28 998

3 477

7 162

126 533

10 544

Fordons- och transportprogrammet (FT)

87 322

22 679

2 191

6 061

28 998

4 418

9 100

160 769

13 397

100 279

71 465

2 191

6 061

41 641

6 649

13 697

241 983

20 165

56 928

13 532

2 191

6 061

28 998

3 231

6 656

117 598

9 800

Hotell- och turismprogrammet (HT)

63 441

15 510

2 191

6 061

28 998

3 486

7 181

126 868

10 572

Humanistiska programmet (HU)

72 159
32 299

13 407
171 371

2 191
2 244

6 061

28 998

3 684
6 177

7 590
12 725

134 091
224 817

11 174
18 735

32 299

134 352

2 244

5 067

10 438

184 399

15 367

53 987

14 013

2 191

6 061

28 998

3 158

6 504

114 912

9 576

76 780

20 187

2 191

6 061

28 998

4 027

8 295

146 538

12 212

Fordons- och transportprogrammet (FTTRA)
Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Naturbruksprogrammet (NBLAN)Not2
Naturbruksprogrammet (NBDJU)Not3
Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Restaurang- och livsmedels-programmet (RL)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

50 387

13 889

2 191

6 061

28 998

3 046

6 274

110 846

9 237

Teknikprogrammet (TE)

51 112

14 185

2 191

6 061

28 998

3 076

6 337

111 961

9 330

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

93 137

23 024

2 191

6 061

41 641

4 982

10 262

181 298

15 108

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

75 698

15 664

2 191

6 061

28 998

3 858

7 948

140 419

11 702

Utbildningen upphör från och med läsåret 18/19. Not2‐3Uppräknat med LCI‐index enligt avtal

Introduktionsprogram

Undervisning Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler

Individuella alternativet (IMIND)

85 593

17 915

2 191

6 061

28 998
28 998

3 820

7 868

139 007

11 584

28 998

3 802

7 831

138 351

11 529

3 866

7 965

140 707

11 726

15 536

2 191

6 061

15 513

2 191

6 061

Yrkesintroduktion (IMYRK)

76 908

14 718

2 191

6 061

28 998

Undervisning Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler
(RX, MAS, DAC)

Per månad
12 807

74 533

Sjöfartsutbildningen

Grundbelopp
153 680

73 955

Uppräknat med skolindex för 2017 (2,0 procent)

Mervärdesskatt
8 699

Språkintroduktion (IMSPR)

Not4

Administration
4 223

Preparandutbildning (IMPRE)

Riksintag
Not4

Mervärdesskatt

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Not1

Not1

Administration

Administration

Mervärdesskatt

Grundbelopp
157 221

Per månad
13 102

Bilaga 1
Grundbelopp 2018 kommunala gymnasieskolor, elever från annan kommun
Region Gotland, grundbelopp per elev och program 2018, fastställd GVN xx/xx-2017 § xxx
Program

Undervisning

Administration

Grundbelopp

Per månad

59 847

16 046

2 191

6 061

28 998

3 394

116 537

9 711

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

72 513

24 616

2 191

6 061

41 641

4 411

151 433

12 619

Ekonomiprogrammet (EK)

36 466

13 402

2 191

6 061

28 998

2 614

89 732

7 478

El- och energiprogrammet (EE)

56 214

21 079

2 191

6 061

32 610

3 545

121 700

10 142

Estetiska programmet (ES)

90 373

17 013

2 191

6 061

28 998

4 339

148 975

12 415

Estetiska programmet (ESMUS)

62 730

15 914

2 191

6 061

28 998

3 477

119 371

9 948

Fordons- och transportprogrammet (FT)

87 322

22 679

2 191

6 061

28 998

4 418

151 669

12 639

100 279

71 465

2 191

6 061

41 641

6 649

228 286

19 024

56 928

13 532

2 191

6 061

28 998

3 231

110 941

9 245

Hotell- och turismprogrammet (HT)

63 441

15 510

2 191

6 061

28 998

3 486

119 687

9 974

Humanistiska programmet (HU)

72 159

13 407

2 191

6 061

28 998

Naturbruksprogrammet (NBLAN)Not2

32 299

171 371

2 244

Naturbruksprogrammet (NBDJU)Not3
Naturvetenskapsprogrammet (NA)

32 299

134 352

2 244

53 987

14 013

2 191

6 061

28 998

Restaurang- och livsmedels-programmet (RL)

76 780

20 187

2 191

6 061

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

50 387

13 889

2 191

Teknikprogrammet (TE)

51 112

14 185

2 191

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

93 137

23 024

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

75 698

15 664

Utbildningen upphör från och med läsåret 18/19.

Not2‐3

Introduktionsprogram

3 684

126 500

10 542

6 177

212 091

17 674

5 067

173 961

14 497

3 158

108 408

9 034

28 998

4 027

138 244

11 520

6 061

28 998

3 046

104 572

8 714

6 061

28 998

3 076

105 623

8 802

2 191

6 061

41 641

4 982

171 036

14 253

2 191

6 061

28 998

3 858

132 470

11 039

Uppräknat med LCI‐index enligt avtal

Undervisning

Lärverktyg

Elevvård Måltider Lokaler

Administration

Grundbelopp

Per månad

Individuella alternativet (IMIND)

85 593

17 915

2 191

6 061

28 998

4 223

144 981

12 082

Preparandutbildning (IMPRE)

74 533

15 536

2 191

6 061

28 998

3 820

131 139

10 928

Språkintroduktion (IMSPR)

73 955

15 513

2 191

6 061

28 998

3 802

130 520

10 877

Yrkesintroduktion (IMYRK)

76 908

14 718

2 191

6 061

28 998

3 866

132 742

11 062

Riksintag

Undervisning
Not4

Sjöfartsutbildningen
Not4

Elevvård Måltider Lokaler

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Fordons- och transportprogrammet (FTTRA)Not1
Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Not1

Lärverktyg

(RX, MAS, DAC)

Uppräknat med skolindex för 2017 (2,0 procent)

Lärverktyg

Elevvård Måltider Lokaler

Administration

Grundbelopp
147 788

Per månad
12 316

Bilaga 1
Grundbelopp 2018 kommunala gymnasieskolor, egna kommunen
Program
Barn- och fritidsprogrammet (BF)

59 374

Admini- Grundbelopp
stration
12 908
4 357
76 639

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

72 040

21 478

3 507

97 025

Ekonomiprogrammet (EK)

35 993

10 264

4 357

50 614

El- och energiprogrammet (EE)

55 741

17 941

3 507

77 189

Estetiska programmet (ESBIL)

89 900

13 875

4 357

108 132

Estetiska programmet (ESMUS)

62 257

12 776

4 357

79 390

Fordons- och transportprogrammet (FT)

86 849

19 541

3 507

109 897

Fordons- och transportprogrammet (FTTRA)

99 806

68 327

3 507

171 640

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

56 455

10 394

4 357

71 206

Hotell- och turismprogrammet (HT)

62 968

12 372

4 357

79 697

Humanistiska programmet (HU)

71 686

10 269

4 357

86 312

Naturbruksprogrammet (NBLAN)
Naturbruksprogrammet (NBDJU)

Undervisning

Lärverktyg

Not

209 611
209 611

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

53 514

10 875

3 507

67 896

Restaurang- och livsmedels-programmet (RL)

76 307

17 049

4 357

97 713

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

49 914

10 751

4 357

65 022

Sjöfartsutbildningen (RX, MAS, DAC)

98 116

Teknikprogrammet (TE)

50 639

11 047

3 507

65 193

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

92 664

19 886

3 507

116 057

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

75 225

12 526

4 357

92 108

Not I beloppet ingår även ersättnig till Lövsta Grönt Centrum enligt prismodell i avtal.

Introduktionsprogram

Undervisning

Lärverktyg

Grundbelopp

Individuella alternativet (IMIND)

85 120

14 777

3 507

103 404

Preparandutbildning (IMPRE)

74 060

12 398

3 507

89 965

Språkintroduktion (IMSPR)

73 482

12 375

3 507

89 364

Yrkesintroduktion (IMYRK)

76 435

11 580

3 507

91 522

Bilaga 2
Internbudget GVN 2018, budget tkr

Organisation
46

(Innehåller prognos om preliminära externa intäkter)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Intäkter
Kostnader
Nettoram

-100 896
402 069
301 173

Verksamhet
11

38

46

49

47

61

62

Nämnd
Kostnader
Summa
Ungdomsverksamhet
Intäkter
Kostnader
Summa
Gymnasieutbildning
Intäkter
Kostnader
Summa

851
851
-1 000
17 921
16 921
-19 066
243 251
224 185

Folkhögskola
Intäkter
Kostnader
Summa

-28 395
49 912
21 517

Vuxenutbildning
Intäkter
Kostnader
Summa

-13 033
36 994
23 961

Integration
Intäkter
Kostnader
Summa

-10 293
13 527
3 234

Arbetsmarknadsåtgärder
Intäkter
Kostnader
Summa

-29 109
39 613
10 504

Nettoram

301 173

Bilaga 3

Tjänsteskrivelse
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Internbudget GVN 2018, budget tkr
Enheter

2018

2017

Differens

851

851

0

1 904
2 770
889
5 563

1 874
1 913
3 787

30
2 770
-1 024
1 776

Folkhögskolan

21 517

21 132

385

4.

Vuxenutbildning

23 961

21 637

2 324

5.

Integration

3 234

2 786

448

6.

Ungdomsgårdar

16 921

-

7.

Arbetsmarknad

10 504

10 064

440

Totalt 1-7

82 551

60 257

22 294

8.

Elevvård
Måltider
Tilläggsbelopp
Lokaler
Kapitalkostnader, diverse kostnader
Rektor kommunala gymnasiet, gemensamt

3 142
8 400
949
42 453
1 930
56 874

3 142
8 400
949
49 792
3 497
65 780

0
0
0
-7 339
-1 567
-8 906

9.

IT-Försörjning, licenser, programv, kapitalkostnad, säkerhet

2 817

2 582

235

2 600

3 140

-540

-8 693
120 235
1 654
113 196

-3 839
113 929
1 597
111 687

-4 854
6 306
57
1 509

0

0

0

611
26 479
-1 722
10 885
6 752
43 005

600
25 541
-1 435
9 088
7 032
40 826

11
938
-287
1 797
-280
2 179

218 492
130

224 015

-5 523

-790
283 482

16 771

1.

GVN, Nämnd, arvoden, drift

2.

Drift samt semesterlöneskuld och lön
Bidrag studieförbund
Buffert
Gymnasie- och vuxenutbildningschef

3.

10. Inackorderingstillägg
Migrationsverket, ersättningar
Resursfördelning, interna ersättningar, Wisbygymnasiet
Resursfördelning, interna ersättningar, Ungdomskraft
11. Resursfördelning, interna ersättningar
12. Wisbygymnasiet, se resursfördelning
Antagning, lön samt dift
Fristående gymnasieskolan i den egna kommunen
Elever från annan kommun, IB 13 elever
Elever i kommunal gymnasieskola, annan kommun
Elever i fristående gymnasieskola, annan kommun
13. Antagning, Interkommunal ersättning, fristående gymnaisieskola
Totalt 8-13 Gymnasieskola
Tillskott kapitalkostnadsbudget
Ny finansieringsmodell, IT-tjänster-serviceavtal, RSF
RAM 2018, Rs 2017-10-26

301 173

16 921
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Internbudget GVN 2018, elever
Elevflöden
Elever
2018
Wisbygymnasiet

1 429

31

16

16

0

1 476

1 445

31

222

218

4

222

218

4

1 698

1 663

35

79

67

12

Guteskolan AB
Fristående gymnasieskolan
Totalt 1-2
Elever från annan kommun

Not

Elever i kommunal gymnasieskola
Elever i fristående gymnasieskola

49

52

-3

128

119

9

1 826

1 782

44

Interkommunalersättning
Totalt 1-3
Not

Differens

1 460

Ungdomskraft
Kommunala gymnasieskolan

Elever
2017

Budget 2017 IB 11 elever, 2018 IB 13 elever

Internbudget 2018, Folkhögskolan, budget tkr
Föreslagen budget för år 2018
Budget
2018

Nettobudget
UB Budget 2017

21 132

Löneuppräkningar 2018

764

Kapitalkostnader

-34

Hyressänkning

-345

Totalt

21 517

För 2017 fördelades budgeten, netto, i internbudgetarbetet enligt följande:
Enheter/linjer
Gemensamt
Rektor FHS

Budget
2017

3 003
-485

Allmänna linjen

6 961

Fotolinjen

1 132

Musiklinjen

1 719

Textillinjen

1 249

Speciallinjen
Internatförståndare
Rektor bitr FHS

433
2 339

Allmänna linjen

74

Ella pop & rock

1 164

Skrivarlinjen

766

Film & TV utbildningen

1 923

Socialpedagogutbildningen

1 865

Internatföreståndare
Filmkluster
Filmutbildning
Fördelad budget 2017

-1 160
-1
150
21 132
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Internbudget 2018, Vuxenutbildning, budget tkr
Föreslagen budget för år 2018
Budget
2018

Nettobudget
UB Budget 2017

21 637

Löneuppräkningar 2018

516

Kapitalkostnader

-41

Hyressänkning

-151

Arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildning för vuxna

1 000

Arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildning för nyanlända
Totalt

1 000
23 961

För 2017 fördelades budgeten, netto, i internbudgetarbetet enligt följande:
Enhet/utbildning

Budget
2017

Gemensamt

8 852

Gymnasial vuxenutbildning
Svenska för invandrare
Grundläggande
vuxenutbildning

3 419

Bibliotek
Upphandlad verksamhet
Examensservice
Fördelad budget 2017

4 026

2 173
-318
3 135
350
21 637

Internbudget 2018, Integration, budget tkr
Föreslagen budget för år 2018

Budget
2018

Nettobudget
UB Budget 2017

2 786

Löneuppräkningar 2018

108

Hyressänkning

-35

Utökning lokaler

375

Totalt

3 234

För 2017 fördelades budgeten, netto, i internbudgetarbetet enligt följande:
Enhet
Integration
Café
Fördelad budget 2017

Budget
2017

2 484
302
2 786

Internbudget 2018, arbetsmarknad, budget tkr
Föreslagen budget för år 2018
Nettobudget
UB Budget 2017
Löneuppräkningar 2018
Hyressänkning
Totalt

Budget
2018

10 064
505
-65
10 504
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För 2017 fördelades budgeten, netto, i internbudgetarbetet enligt följande:
Enhet

Budget
2017

Gemensamt

2 676

Steget, praktikplatser

1 839

Offentligt skyddad anställning

4 220

Studie- och yrkesvägledning

519

Ungdomskraft

810

Språkpraktik
Fördelad budget 2017

10 064
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Grundbelopp år 2018
Inledning

Utredningen har till syfte att åskådliggöra de resurser och beräkningar som
ligger till grund för grundbeloppets storlek. Utredningen skall även möjliggöra
jämförelser mellan program och riksprislista. Grundbeloppet för 2018 kan här,
i utredningen, jämföras med riksprislistan 2017 då löneuppräkningar samt
index för år 2018 inte är medräknat.
Beräkning av 2018 års grundbelopp har sin utgångspunkt i att den kommunala
gymnasieskolan ska ha samma förutsättningar genom den beräkning,
självkostnadskalkylering, som gjordes för grundbeloppet år 2017. Detta i
enlighet med en tidigare utredning som gjordes under 2017 vars huvudsyfte var
att under hösten 2017 visa på en förändrad organisation i den kommunala
gymnasieskolan för att ha en budget i balans för år 2018. Avstämning av
utfallet avseende kostnader för undervisning, lärverktyg och administration har
för den kommunala gymnasieskolan gjorts i oktober månad 2017,
avstämningen bekräftar att grundbeloppet år 2017 kan ligga till grund för
beräkning av grundbeloppet 2018.
Två bilagor medföljer, där bilaga 1 avser det grundbelopp som är beräknat
enligt en självkostnadsmodell och betalas till den kommunala rektorn i den
egna kommunen. Alla kostnader per program och skolenhet är medräknade
och uttryckts per elev. I bilaga 1 återfinns även ett antal nyckeltal och
jämförelser som exempelvis ”antal elever per lärare”. Bilaga 2 avser en
jämförelse av de olika grundbeloppen per program och riksprislista. I bilaga 2
påräknas de budgeterade kostnaderna för 2018 avseende centrala kostnader,
elevvård, måltider, lokaler, administration och moms på kommunens
grundbelopp för att sedan slutligen bli det grundbelopp som utgår till den
fristående gymnasieskolan.
För år 2018 visar utredningen att det prognostiserade genomsnittet för ”antal
elever per lärartjänst” är 9,9 elever. Region Gotlands budgeterade kostnad för
det samlade programutbudet är 28,5 procent högre än riksprislistan.
Grundbeloppets olika delar

Grundbeloppet avser att täcka en skolas samtliga kostnader som tillhör
verksamheten, förutom vad som ingår under tilläggsbelopp och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens budget utöver detta, se nedan. Grundbeloppet
betalas ut som en tolftedel en gång i månaden enligt verkligt antal elever
(inskrivna elever) både till kommunal och fristående huvudman.
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I grundbeloppet ingår:
Undervisning

Administration

Moms

*1,03

*1,06

Lärverktyg
Elevvård
Måltider
Lokaler
Administration och moms beräknas enligt Skolverkets rekommendation

Det som inte ingår i grundbeloppet avseende skolformen gymnasieskola, är
regionens politiska organisation, myndighetsutövning tillika central registrering
av ansökningar och antagning, inackorderings- och reseersättningar med dess
administration samt tillhörande beräkningar och utbetalning av bidragsbelopp.
Ett riktat bidrag till Gotlands Idrottsförbund ingår ej.
Undervisning

I undervisning ingår personalkostnader för lärare, skolledning, specialpedagog,
personal på 1t1 center och studie- och yrkesvägledare. Administrativ personal
och vaktmästeri är inte medräknat, se rubrik administration.
Lärverktyg

Här ingår samtliga läromedelskostnader kopplat till programmens drift samt
alla andra förekommande kostnader på respektive skolenhet som exempelvis
IT, kapitalkostnader, kopiering, personalens kompetensutveckling,
skolbibliotek, idrottsgymnasiet, elevcafé, studenten, försäkringar,
matersättningar, böcker, digitala medier med mera.
Elevvård måltider och lokaler

Den totala kostnaden för elevvård och måltider är medräknad och är fördelat
efter antal elever. Lokalkostnaden fördelats enligt de två geografiska områdena,
Solrosen och Väduren (samt lerniahuset och slagteriet). Prognostiserat antal
elever vid respektive område divideras med den totala lokalkostnaden för
respektive område.
Administration

Enligt skollagen utgår ett schablonbelopp om 3 procent för administration.
Administrationsschablonen är tänkt att täcka kostnader som uppstår på såväl
skolnivå som central nivå.
Moms

Enligt skollagen utgår ett schablonbelopp om 6 procent. Beloppet avser att
kompensera den fristående skolan för deras icke momspliktiga verksamhet.
Variationer i grundbeloppens storlek

I grundbeloppet för den fristående skolan är 6 procent medräknat, i
grundbeloppet till kommuner är detta inte medräknat då kommuner inte
betalar moms till varandra.
Grundbelopp till kommunal rektor egna kommunen

Till den kommunala rektorn i den egna kommunen utgår endast som
grundbelopp kategorierna undervisning, lärverktyg och administration.
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Wisbygymnasiet (tidigare WGS)
BF

EK

Esmus

HA

HT

HU

RL

SA

VO

Elever

747

747

Esbd/te
747

747

747

747

747

747

747

747

Rektor/prognos/ 3 årskurser

56

172

23

27

67

39

26

46

252

39

Självkostnadsmodell (kr/elev)
Totalt antal elever, beräknat

56

172

23

27

67

39

26

46

252

39

Lärarkostnad

48 679

26 238

78 217

51 222

45 970

52 000

60 346

65 109

39 563

62 513

Individuellt val

1 922

1 922

1 922

1 922

1 922

1 922

1 922

1 922

1 922

1 922

Gemensamt kärnämne

1 205

1 205

1 205

1 205

1 205

1 205

1 205

1 205

1 205

1 205

Ledning

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

1t1 center

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

Spar löneuppräkning 2017

-185

-523

260

-81

-233

-132

-37

51

-309

572

Studie- och ykesvägledning

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

57 627

34 849

87 611

60 275

54 871

61 002

69 443

74 294

48 388

72 219

Drift gemensamt

Undervisning

6 560

6 560

6 560

6 560

6 560

6 560

6 560

6 560

6 560

6 560

Drift program

3 946

1 302

4 913

3 815

1 433

3 410

1 308

8 087

1 790

3 564

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

Lärverktyg

12 908

10 264

13 875

12 776

10 394

12 372

10 269

17 049

10 751

12 526

Grundbelopp fristående, underlag

70 535

45 113

101 486

73 052

65 265

73 374

79 712

91 342

59 140

84 744

Ökning kapitalkostnder 2017
Allokering, gemensamt, bibliotek m.m.

Administration

3 297

3 297

3 297

3 297

3 297

3 297

3 297

3 297

3 297

3 297

Vaktmästeri

1 060

1 060

1 060

1 060

1 060

1 060

1 060

1 060

1 060

1 060

Administration

4 357

4 357

4 357

4 357

4 357

4 357

4 357

4 357

4 357

4 357

Grundbelopp egna kommunen 2018

74 893

49 471

105 843

77 409

69 623

77 731

84 070

95 700

63 497

89 102

Grundbelopp egna kommunen 2017

74 668

49 246

105 619

77 184

69 398

77 507

83 845

95 476

63 272

88 878

Differens

225

225

224

225

225

224

225

224

225

224

Programmets brytpunkt per åk, beräknat

19

57

8

9

22

13

9

15

84

13

Programmets lärarresurs, tjänster

5,1

8,4

3,4

2,6

5,7

3,8

2,9

5,6

18,6

4,5

Antal elever per lärarresurs, beräknat

11,0

20,5

6,9

10,5

11,7

10,3

8,9

8,2

13,6

8,6

Bilaga 4

Wisbygymnasiet (tidigare WGN)
BA

EE

FT

FTTRA

IMIND

IMSPR

IMPRE

IMYRK

NA

SF

TE

VF

NB

Elever

687

687

687

687

687

687

687

687

687

687

687

687

687

Rektor/prognos/ 3 årskurser

63

85

30

14

34

120

14

26

114

26

89

29

43

Självkostnadsmodell (kr/elev)
Totalt antal elever, beräknat

63

85

30

14

34

120

14

26

114

26

89

29

43

Lärarkostnad

59 762

44 141

73 667

87 357

70 588

60 833

63 000

57 692

42 123

89 769

39 292

79 897

23 465

Individuellt val

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

590

590

590

590

590

590

590

590

590

590

590

590

590

Ledning

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

1t1 center

1 009

Gemensamt kärnämne

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

Spar löneuppräkning 2017

-50

-264

190

292

890

186

-799

2 388

-253

647

-314

236

-629

Studie- och ykesvägledning

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830
33 159

70 035

54 200

84 180

97 972

81 801

71 342

72 524

70 403

52 193

100 739

49 301

90 456

Drift gemensamt

Undervisning

7 140

7 140

7 140

7 140

7 140

7 140

7 140

7 140

7 140

7 140

7 140

7 140

7 140

Drift program

11 937

8 400

10 000

58 786

5 235

2 833

2 857

2 038

1 333

21 154

1 506

10 345

158 209

Ökning kapitalkostnder 2017

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

Lärverktyg

21 478

17 941

19 541

68 327

14 777

12 375

12 398

11 580

10 875

30 695

11 047

19 886

167 751

Grundbelopp fristående, underlag

91 513

72 142

103 721

166 299

96 578

83 717

84 923

81 983

63 068

131 435

60 348

110 342

200 910

2 968

2 968

2 968

2 968

2 968

2 968

2 968

2 968

2 968

2 968

2 968

2 968

2 968

Allokering, gemensamt, bibliotek m.m.

Administration
Vaktmästeri

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

3 507

3 507

3 507

3 507

3 507

3 507

3 507

3 507

3 507

3 507

3 507

3 507

3 507

Grundbelopp egna kommunen 2018

95 019

75 648

107 228

169 806

100 085

87 224

88 429

85 490

66 574

63 855

113 848

Grundbelopp egna kommunen 2017

94 796

75 424

107 004

169 582

99 861

87 000

88 205

85 266

66 351

63 631

113 625

Differens

223

224

224

224

224

224

224

224

223

224

223

Programmets brytpunkt per åk, beräknat

21

28

10

7

Programmets lärarresurs, tjänster

7,0

7,0

4,1

2,3

4,5

13,6

1,6

Antal elever per lärarresurs, beräknat

9,0

12,2

7,3

6,1

7,6

8,8

8,5

Administration

38

9

30

10

14

2,8

8,9

4,3

6,5

4,3

1,9

9,3

12,7

6,0

13,7

6,7

Bilaga 4
Jämförelse grundbelopp 2018-riksprislista 2017, exklusive index- och löneuppräkningar för år 2018
Program belägna på Wisbygymnasiet södra område

BF

EK

HA

HT

HU

RL

SA

Undervisning

57 627

34 849

87 611

60 275

54 871

61 002

69 443

74 294

48 388

473

473

473

473

473

473

473

473

473

473

58 100

35 322

88 084

60 748

55 344

61 475

69 916

74 767

48 861

72 692
12 526

Lärarlyft PMC centrala kostnader
Undervisning, slutlig
Lärverktyg

Esbd/te

Esmus

VO
72 219

12 908

10 264

13 875

12 776

10 394

12 372

10 269

17 049

10 751

Kapitalkostnader centrala kostnader

2 064

2 064

2 064

2 064

2 064

2 064

2 064

2 064

2 064

2 064

IT-övrigt centrala kostnader

1 074

1 074

1 074

1 074

1 074

1 074

1 074

1 074

1 074

1 074

Lärverktyg, slutlig

16 046

13 402

17 013

15 914

13 532

15 510

13 407

20 187

13 889

15 664

Elevvård

2 191

2 191

2 191

2 191

2 191

2 191

2 191

2 191

2 191

2 191

Måltider

6 061

6 061

6 061

6 061

6 061

6 061

6 061

6 061

6 061

6 061

28 998

28 998

28 998

28 998

28 998

28 998

28 998

28 998

28 998

28 998

Administration

3 342

2 579

4 270

3 417

3 184

3 427

3 617

3 966

3 000

3 768

Mervärdesskatt

6 884

5 313

8 797

7 040

6 559

7 060

7 451

8 170

6 180

7 762

121 622

93 866

155 414

124 369

115 868

124 722

131 642

144 340

109 180

137 137

Lokaler

Grundbelopp
Riksprislista

94 000

79 500

102 100

131 300

94 100

98 700

84 000

126 700

80 700

96 100

Differens grundbelopp-riksprislista

27 622

14 366

53 314

-6 931

21 768

26 022

47 642

17 640

28 480

41 037

29,4%

18,1%

52,2%

-5,3%

23,1%

26,4%

56,7%

13,9%

35,3%

42,7%

Procentuell differens

Jämförelse grundbelopp 2018-riksprislista 2017, exklusive index- och löneuppräkningar för år 2018
Program belägna på Wisbygymnasiets norra områd

BA

EE

FT

Undervisning

70 035

54 200

84 180

Lärarlyft PMC centrala kostnader
Undervisning, slutlig
Lärverktyg

FTTRA
97 972

IMIND
81 801

IMSPR
71 342

IMPRE
72 524

IMYRK
70 403

NA

SF

52 193

TE

VF

49 301

90 456

NB

473

473

473

473

473

473

473

473

473

473

473

70 508

54 673

84 653

98 445

82 274

71 815

72 997

70 876

52 666

49 774

90 929
19 886

21 478

17 941

19 541

68 327

14 777

12 375

12 398

11 580

10 875

11 047

Kapitalkostnader centrala kostnader

2 064

2 064

2 064

2 064

2 064

2 064

2 064

2 064

2 064

2 064

2 064

IT-övrigt centrala kostnader

1 074

1 074

1 074

1 074

1 074

1 074

1 074

1 074

1 074

1 074

1 074

Lärverktyg, slutlig

24 616

21 079

22 679

71 465

17 915

15 513

15 536

14 718

14 013

14 185

23 024

Elevvård

2 191

2 191

2 191

2 191

2 191

2 191

2 191

2 191

2 191

2 191

2 191

Måltider

6 061

6 061

6 061

6 061

6 061

6 061

6 061

6 061

6 061

6 061

6 061

41 641

32 610

28 998

41 641

28 998

28 998

28 998

28 998

28 998

28 998

41 641

Administration

4 351

3 498

4 337

6 594

4 123

3 737

3 773

3 685

3 118

3 036

4 915

Mervärdesskatt

8 962

7 207

8 935

13 584

8 494

7 699

7 773

7 592

6 423

6 255

10 126

158 330

127 319

157 855

239 981

150 056

136 014

137 330

134 121

113 470

110 500

178 887

120 000

114 900

136 700

175 100

86 100

94 100

120 700

38 330

12 419

21 155

64 881

27 370

16 400

58 187

31,9%

10,8%

15,5%

37,1%

31,8%

17,4%

48,2%

Lokaler

Grundbelopp
Riksprislista
Differens grundbelopp-riksprislista
Procentuell differens
Genomsnittlig differens grundbelopp-riksprislista

28,5% BA inriktningen anläggningsfordon 176 200kr

Bilaga 3
Investeringsbudget 2018-2019 plan 2020-2022

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/Utbildnings- och arbetslivsförvaltning
Budget
Budget
Plan
Plan
Plan
Investeringspott

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Lokalinvesteringar
Folkhögskolan
Wisbygymnasiet Norr
Summa lokalinvesteringar

7 500
500
8 000

2 000
2 000

5 000
5 000

5 000
5 000

0

IT-investeringar
IT-kringutrustning, nämndsspecifikt
Diverse övriga IT investeringar
Summa IT investeringar

2 500
2 500

300
1 100
1 400

300
1 100
1 400

300
1 300
1 600

300
1 800
2 100

13 500

6 400

9 400

9 600

5 100

Summa GVN/UAF
Regionfullmäktige den 19 juni 2017, § 87

Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-11-15

HSN § 458

Internbudgetfördelning 2018

HSN 2017/10
HSN-AU § 462

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om internbudgetfördelningen enligt
förvaltningens förslag.
• Under förutsättning att hälso- och sjukvårdsnämnden får ett nettotillskott utifrån
beslut om avgiftsfri screening för livmoderhalscancer beslutas 300 000 kronor
tillföras CNI-faktor inom primärvården.
• Slutgiltig fördelning och inriktning av användningen av statsbidragen återkommer
för beslut i nämnden.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Inför budget 2018 har hälso- och sjukvårdsnämnden erhållit 43,2 miljoner i utökad
budgetram jämfört med 2017. Dessa fördelar sig på 35 miljoner i
resursfördelningsmodell, 5,2 miljoner i kompensation för externa avtal och 3
miljoner i kompensation för socialpsykiatriskt team, höjd åldersgräns för fri tandvård
till barn och unga samt för ytterligare kompensation för avgiftsfri öppenvård till
personer 85 år eller äldre.
Den beslutade budgeten innebär en ökad budget jämfört med 2017 på 2,9 procent.
Då hälso- och sjukvården har ett prognostiserat underskott på 40 miljoner 2017
innebär den beslutade budgeten en ökning med 0,3 procent jämfört med
prognostiserat utfall 2017. Den beslutade budgetramen kommer att vara en utmaning
för hälso- och sjukvården, men med minskning av de överkostnader som finns under
2017 i form av hyrpersonalkostnader samt höga kostnader för utomlänsvård som
varierar mellan åren är bedömningen att det är möjligt att nå en budget i balans under
verksamhetsåret 2018.
Budgetfördelningen innebär flera strategiska satsningar:
• Fortsatt satsning på primärvården
• Fortsatt satsning på ökning av antal AT-läkare
• Ytterligare satsning på specialistutbildning av sjuksköterskor
• Fortsatt satsning på smärtteamet
• Satsning på schemaläggnings- och bemanningsfrågor
• Socialpsykiatriskt team är from 2018 en permanent verksamhet
I höstens budgetproposition från regeringen har ytterligare riktade statsbidrag till
hälso- och sjukvården aviserats. I budgetförslaget har 15 miljoner i såväl intäkt som
kostnader budgeterats under förvaltningsledning. Ännu är inget riksdagsbeslut taget
kring dessa statsbidrag och än mindre överenskommelser skrivna vad som förväntas
av landstingen för att få del av dessa medel.
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-15

Beslutade investeringsmedel för 2018 är 42 miljoner vilka fördelas på en generell pott
22 miljoner, patientövervakningssystem 10 miljoner och uppstart av om och
tillbyggnaden av enheten för akut omhändertagande 10 miljoner. Efter
budgetavstämningen i oktober är förslaget att hälso- och sjukvårdsnämnden får
ytterligare 2 miljoner i investeringsbudget för påbörjan av investeringen i FVM
(Framtidens VårdinformationsMiljö). Om detta beslutar regionfullmäktige i
november 2017.
Bedömning

Förvaltningens bedömning av föreslagen internbudget är att de strategiska satsningar
och den beslutade handlingsplanen för en ekonomi i balans är omhändertagna och
avspeglas i budgetförslaget. Internbudgetförslaget stämmer också väl överens med
den verksamhetsplan som hälso- och sjukvårdsnämnden har att besluta om.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 8 november 2017
Internbudgetfördelning 2018
Ärendets behandling under mötet

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

Bakgrund HSN-AU § 462
Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet enligt
sammanfattningen ovan.
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
samt följande tillägg:
• Under förutsättning att hälso- och sjukvårdsnämnden får ett nettotillskott utifrån
beslut om avgiftsfri screening för livmoderhalscancer beslutas 300 000 kronor
tillföras CNI-faktor inom primärvården.
• Slutgiltig fördelning och inriktning av användningen av statsbidragen återkommer
för beslut i nämnden.
Ordföranden finner bifall till yrkandena.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om internbudgetfördelningen enligt
förvaltningens förslag.
• Under förutsättning att hälso- och sjukvårdsnämnden får ett nettotillskott utifrån
beslut om avgiftsfri screening för livmoderhalscancer beslutas 300 000 kronor
tillföras CNI-faktor inom primärvården.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-15

• Slutgiltig fördelning och inriktning av användningen av statsbidragen återkommer
för beslut i nämnden.
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-07

MHN § 133

Internbudget 2018

MHN 2017/4686

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner internbudgeten för 2018.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden hänvisar till inlämnad och beslutad Strategisk plan
och budget 2018-2020 ( AU § 44 samt RS 2017/7 ) att nämndens del av
samhällsbyggnadsförvaltningens totala besparing på 3 miljoner kronor för 2018 är 0,5
miljoner kronor.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ekonomiska nettoram är 10 899 tkr för 2018.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort ett förslag till fördelning av ramen i
nedanstående tabeller. Internbudgetens ramfördelning redovisas per ansvar.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ZZ1510
Enhet Miljö- och hälsoskydd, ZZ1561
Miljöskydd, ZZ1566
Hälsoskydd, ZZ1567
Vatten, ZZ1568
Lantbruk, ZZ1569
Livsmedel, ZZ1570
Tillstånd för alkohol och tobak, ZZ1571
Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, ZZ1573
Förebyggande räddningstjänst, ZZ6650
Satsning bristyrken, ZZ 1402
Totalt

Budget 2018
intäkter tkr

10 899
1 713
3 120
1 343
5 430
1 370
3 650
2 813
219
900
400
31 857

Budget 2018
kostnader tkr

865
1 713
4 653
2 209
8 331
2 339
5 082
2 813
219
3 233
400
31 857

Netto 2018 tkr
(ram)

-10 034
0
1533
866
2 901
969
1 432
0
0
2 333
0
0

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till fördelning av ramen utgår från prognosen
för året med justering för kända förändringar och verksamhetsmål inför 2018.
I nedanstående tabell redovisas ramfördelningen 2017, prognos 2017, föreslagen ny
ram 2018,förändringen i ram mellan 2017 och 2018 samt självfinansieringsgraden.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-07

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ZZZ1510

Ram
Prognos
2017, tkr 2017, tkr

965

Livsmiljö ,ZZ 1560
Enhet Miljö- och hälsoskydd, ZZZ1561

822

Ny ram
2018, tkr

865

-250

Förändring jmf
med 2017 års
ram, tkr

Självfinansieringsgrad,
(nämnden
undantagen)

-100
0

-6

-123

0

Miljöskydd, ZZ1566

1 585

1 438

1 533

-52

67%

Hälsoskydd, ZZ1567

1 084

724

866

-218

61%

Vatten, ZZ1568

2 697

2 856

2 901

204

65%

783

712

969

186

59%

1 857

2 738

1 432

-425

72%

0

-267

0

0

100%

Lantbruk, ZZ1569
Livsmedel, ZZ1570
Tillstånd för alkohol och tobak, ZZZ1571
Enhet livsmedel & alkoholtillstånd, ZZ1573
Förebyggande räddningstjänst, ZZ6650
Satsning bristyrken, ZZ 1402
Totalt

0

0

-132

0

0

2 100

2 114

2 333
400

233

11 065

10 632

11 299

28%

400
67%

Kommentar

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgeterade kostnader på 865 tkr består i kostnader
för arbetskraft, förbrukningsmaterial, telefon/data abonnemang, resor, kurser och
servicetjänster för administration.
Personalstyrkan inom respektive verksamhetsområde är styrd utifrån tillsynsplanerna
som ska möta upp emot verksamhetsplan. Personalkostnaden är den enskilt största
kostnaden. Utifrån enheternas olika förutsättningar när det gäller
självfinansieringsgrad, har en ramfördelning gjorts för att täcka upp nettokostnaderna.
Under 2018 ligger en satsning på bristyrken inom miljö- och hälsoskyddsnämnden, det
handlar om 400 tkr och skall fördelas emellan yrkeskategorierna brandingenjörer och
miljöskyddsinspektörer. Denna pott är inte med i ram fördelningen inför 2018 utan
ska under våren 2018 fördelas utifrån vad som förhandlas fram.
Team vatten har fått en utökad ram för att på så sätt möta upp de arbetsuppgifter som
teamet inte kan debitera för. Man ser en ökning av remisser samt framtagande av
rapporter och program.
Enhet livsmedel och enhet tillstånd för alkohol och tobak har budgeterat lägre
overheadkostnaderna inför 2018, då man har minskat ett chefsled och har idag en
delad chefstjänst med enhet förvaltningsstöd.
Förebyggande räddningstjänst har en utökad ram för att möta upp de ökade
kostnaderna man fått i och med en mer korrekt fördelning av overheadkostnader.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-07

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av ekonomichef Martin Ringelid Ekepil. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Ordföranden föreslår att
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner internbudgeten för 2018.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden hänvisar till inlämnad och beslutad Strategisk plan
och budget 2018-2020 ( AU § 44 samt RS 2017/7 ) att nämndens del av
samhällsbyggnadsförvaltningens totala besparing på 3 miljoner kronor för 2018 är 0,5
miljoner kronor.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-12-06

SON § 177

Budget 2018. Förutsättningar samt budgetramar
2018

SON 2017/10

Socialnämndens beslut

•
•

Socialnämnden beslutar att godkänna förutsättningar och budgetramar för 2018.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Utifrån tillskott för lönekompensation, resursfördelningsmodell och tillskott till barnoch ungdomsvården är bedömningen att de ekonomiska förutsättningarna är mer
realistiska för 2018.
Behoven av insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
ökar påtagligt. LSS är en rättighetslagstiftning som gör att socialförvaltningen måste
tillgodose brukarnas behov. För volymökningen finns ingen finansiering samtidigt
som förvaltningen har väldigt låga kostnader i ett nationellt perspektiv. Sedan tidigare
är det en obalans i ekonomin.
2018 tillförs 20 mnkr för att komma till rätta med obalansen inom barn och
ungdomsvården vilket ger individ- och familjeomsorg möjlighet att få en ekonomi i
balans. Samtidigt pågår flera åtgärder för att minska kostnaderna för placeringar av
barn och unga, så som en förstärkt familjehemsorganisation och ett utredningshem
för föräldrar och barn.
Inom äldreomsorgen är bedömningen att ekonomin är i balans. Tidigare års
överskott samt tillskott från resursfördelningsmodellen kommer att nyttjas till nya
platser på särskilt boende och en höjning av hemtjänstersättningen.
För närvarande tillförs stimulansmedel med drygt 13 mnkr per år för ökad
bemanning i äldreomsorgen. Stimulansmedlen upphör efter 2018 samtidigt som
behovet av bemanningen kvarstår varför socialnämnden bör äska motsvarande medel
i budgeten för 2019 och framåt.
Det råder också en obalans i ekonomin för verksamheten ensamkommande
flyktingbarn med hänsyn till förändrade förutsättningar från Migrationsverket. Ett
omfattande arbete pågår hela tiden för att anpassa verksamheten efter nya
förutsättningar, som att se över bemanning, driftkostnader och antal boenden. Medel
behöver tillföras för att inte tränga undan annan verksamhet.
Ett ständigt arbete med kostnadsminskningar pågår inom hela förvaltningen och
utifrån en handlingsplan i syfte att minska kostnaderna återstår några åtgärder som
förväntas genomföras under 2018.
Forts.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-12-06

Forts. SON § 177
Samtliga avdelningar beskriver fler brukare med mer komplexa och omfattande
behov vilket ställer nya krav på verksamheten. Det finns en koppling mellan dessa
krav och medarbetarnas kompetens. Kompetensutveckling behövs för att annars
riskeras ännu högre sjuktal för medarbetarna.
Bedömning

I tjänsteskrivelsen inklusive bilaga beskrivs ekonomiska förutsättningarna per
verksamhetsområde och budgetramar för 2018.
Beslutsunderlag

SON 2017/10 Budget 2018: förutsättningar samt budgetramar, daterad 27 november
2017. Bilaga budget 2018: Fördelning budgetramar, daterad 4 december 2017.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Skickas till
RS registrator
RSF ekonomi och styrning

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

SON 2017/10
27 november 2017

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Budget 2018: Förutsättningar samt budgetramar
Förslag till beslut

•

Socialnämnden beslutar att godkänna förutsättningar och budgetramar för 2018.

Sammanfattning

Utifrån tillskott för lönekompensation, resursfördelningsmodell och tillskott till barnoch ungdomsvården är bedömningen att de ekonomiska förutsättningarna är mer
realistiska för 2018.
Behoven av insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
ökar påtagligt och detta är en rättighetslagstiftning som gör att socialförvaltningen
måste tillgodose brukarnas behov. För volymökningen finns ingen finansiering för
samtidigt som förvaltningen har väldigt låga kostnader i ett nationellt perspektiv. det
sedan tidigare är en obalans i ekonomin.
2018 tillförs 20 mnkr för att komma till rätta med obalansen inom barn och
ungdomsvården vilket ger individ- och familjeomsorg möjlighet att få en ekonomi i
balans. Samtidigt pågår flera åtgärder för att minska kostnaderna för placeringar så
som en förstärkt familjehemsorganisation och ett utredningshem för föräldrar och
barn.
Inom äldreomsorgen är bedömningen att ekonomin är i balans. Tidigare års
överskott samt tillskott från resursfördelningsmodellen kommer att nyttas till nya
platser på särskilt boende och höjning av hemtjänstersättningen.
För närvarande tillförs stimulansmedel meddrygt 13 mnkr per år för ökad bemanning
i äldreomsorgen. Stimulansmedlen upphör efter 2018 samtidigt som behovet av
bemanningen kvarstår varför socialnämnden bör äska motsvarande medel i budgeten
för 2019 och framåt.
Det råder också en obalans i ekonomin för verksamheten ensamkommande
flyktingbarn med hänsyn till förändrade förutsättningar från Migrationsverket. Ett
omfattande arbete pågår hela tiden för att anpassa verksamheten efter nya
förutsättningar, som att se över bemanning, driftkostnader och antal boenden. Medel
behöver tillföras för att inte tränga undan annan verksamhet.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2017/10

Ett ständigt arbete med kostnadsminskningar pågår inom hela förvaltningen och
utifrån en handlingsplan i syfte att minska kostnaderna återstår några åtgärder som
förväntas genomföras under 2018.
Samtliga avdelningar beskriver fler brukare med mer komplexa och omfattande
behov vilket ställer nya krav på verksamheten. Det finns en koppling mellan dessa
krav och medarbetarnas kompetens. Kompetensutveckling behövs för att annars
riskeras ännu högre sjuktal för medarbetarna.

Ekonomiska förutsättningar per verksamhet
Barn- och ungdomsvården

För barn- och ungdomsvården inom individ- och familjeomsorgen har kostnaderna
ökat kraftigt de senaste åren. Mellan 2012 och 2016 ökade kostnaderna för
placeringar av barn och unga med 55 procent. För 2017 prognostiseras en kostnad på
142 mnkr medan budgeten uppgår till 101 mnkr. Inför 2018 tillförs 20 mnkr för att
få rimligare förutsättningar. Ett flertal satsningar pågår för att minska kostnaderna
och höja kvaliteten, bland annat en satsning på att stärka familjehemsorganisationen i
syfte att ge bättre stöd samt kunna rekrytera nya familjehem och använda färre dyra
konsulentstödda familjehem. Flera satsningar syftar till att minska antalet placeringar
till exempel socialpsykiatriskt team tillsammans med hälso- och sjukvården och ett
utredningshem för föräldrar och barn som öppnats under 2017. Under 2017 har
förvaltningen börjat arbeta med nätverksarbete runt barn och unga samt
familjerådslag för att hitta andra insatser än placeringar.
Beroendevården

Antalet placeringar av vuxna missbrukare har minskat hittills under 2017 och det är
svårt att förutse hur det kommer att se ut 2018. Inflöde av nya droger kan föranleda
akuta placeringar av vuxna missbrukare enligt lag om vård av missbrukare, LVM och
därmed ökade kostnader. Förvaltningen driver också MiniMaria tillsammans med
hälso- och sjukvården, både för att höja kvaliteten för brukarna och för att minska
kostnader för placeringar av unga med drogproblem. Effekten av MiniMaria är
mycket svår att mäta men genom att dessa ungdomar upptäcks tidigt finns ändå
möjligheten att ge dem en bättre livssituation framåt och möjligen undvika dyra
placeringar i det längre perspektivet. MiniMaria har sänkt tröskeln för ungdomar som
vill ha råd och hjälp i frågor som rör alkohol och droger. Genom verksamheten har
också tidigare dold grupp av ungdomar upptäckts varav en stor del är samsjukliga
med stora problem med beroende och missbruk. För att effektivisera arbetet för
vuxna med beroendeproblematik pågår nu ett arbete inom vuxensam.

Försörjningsstöd

Försörjningsstödet ökar under 2017 med hänsyn till nya gotlänningars behov samt
personer som blir utförsäkrade. Bedömningen för 2018 är att försörjningsstödet
kommer att fortsätta att öka med hänsyn till ovanstående men det är också beroende
av hur arbetsmarknaden utvecklas. För närvarande utvecklas e-tjänster för att
klienterna ska kunna söka och göra återansökningar digitalt. På uppdrag av nämnden
arbetar förvaltningen med att hitta ny modell tillsammans med utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. Modellen syftar till att fler personer som går på
försörjningsstöd ska vara i någon form av aktivitet, för att på så sätt underlätta och
påskynda återgång till arbete.
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Ensamkommande flyktingbarn

Inflödet av ensamkommande asylsökande flyktingbarn har varit låg under 2017.
Socialförvaltningen har ett stort underskott för verksamheten 2017. Det är mycket
svårt att bedöma hur det kommer att se ut 2018 då förutsättningarna tenderar att
ändras i samband med nya politiska beslut. Detta innebär stor osäkerhet för de
ensamkommande ungdomarna vilket har en direkt påverkan på deras psykiska hälsa.
De ekonomiska förutsättningarna försämrades rejält från och med 1 juli då
ersättningarna från Migrationsverket sänktes med över 30 procent samtidigt som
förutsättningarna drastiskt förändrats med betydligt färre ungdomar som får asyl. Det
stora omställningsarbete som pågått under 2017 med personalminskningar och
avveckling av lokaler fortsätter. Då verksamheten bedrivs med ett underskott
behöver medel tillföras för att inte tränga undan annan verksamhet.

Resursfördelningsmodell riktat mot äldre

Resursfördelningsmodell är avsedd att täcka behovsökningar inom äldreomsorgen
och baseras på demografin. Modellen utgår från antalet äldre personer men tar inte
hänsyn till mer komplexa behov hos brukarna med tydligare inslag av hälso- och
sjukvård. För 2018 tillkommer 15,0 mnkr. Detta tillskott fördelas till
myndighetsavdelningen för att finansiera ökat antal brukare inom särskilt boende och
hemtjänst. I slutet av 2017 tillkommer nya platser på ett nytt särskilt boende i Visby,
kostnadsökningen för dessa platser täcks med tillskott från
resursfördelningsmodellen.

Ökad bemanning inom äldreomsorgen med statliga stimulansmedel

Stimulansmedel med drygt 13 mnkr per år tillförs äldreomsorgen 2016-2018 för ökad
bemanning. Förvaltningen använder dessa medel för ökad nattbemanning på
demensboenden, ökad bemanning på korttidsenheten samt en satsning på ökade
rehabiliteringsresurser på särskilt boende. Stimulansmedlen avser både egna och
privata utförare. Stimulansmedlen upphör efter 2018 samtidigt som behovet av
bemanningen kvarstår varför socialnämnden bör äska motsvarande medel i budgeten
för 2019 och framåt.

Utskrivningsklara brukare från psykiatrin

I nuläget följs betalningsansvarslagen som gäller 30 dagar efter att vårdplanering skett
för brukaren. Från och med 2019 gäller 3 dagar vilket så för närvarande pågår en
omställning. Vid förändring av betalningsansvarslagen behöver förutsättningar för
målgruppens åter igen beaktas så att det finns rätt resurser, både kompetens och
boende. Det finns även behov av fler boenden med särskild service för personer med
psykisk funktionsnedsättning. Upphandling pågår nu av platser av bostad med
särskild service enligt SoL samt motsvarande korttidsplatser. Från och med 2018
kommer boendestödet samlas inom avdelningen för omsorgen om
funktionshindrade.

LSS-verksamheten

Underskottet för 2017 bedöms uppgå till cirka 11 mnkr och avser framför allt
personlig assistans, korttidsboende och daglig verksamhet. Det blir ett underskott för
LSS-verksamheten 2018 då behovet av daglig verksamhet, bostad med särskild
service och personlig assistans ökar. Det finns ingen resursfördelningsmodell för LSS
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och det är sedan flera år en obalans mellan resurser och behov, ett behov som sakta
men säkert ökar. Ett projekt som finansieras från europeiska socialfonden, ESF, med
7,6 mnkr pågår med syftet att rusta personer med funktionsnedsättning mot studier
och den reguljära arbetsmarknaden. Detta projekt pågår i tre år.
Från och med 2018 blir boendestödet samlat i avdelningen omsorg om personer med
funktionsnedsättning vilket ger förutsättningar för att kunna utveckla startboende för
målgruppen med neuropsykiatriska diagnoser.
Kostnaderna för hela verksamheten personlig assistans befaras fortsätta att öka
framöver då Försäkringskassan skärper kraven och fler brukare tappar rätten till
assistans enligt socialförsäkringsbalken, SFB. Vissa brukarna kan då istället få sina
behov tillgodosedda enligt LSS vilket bekostas av kommunerna. All personlig
assistans i egen regi har lagts ut på privata utförare från och med 1 februari 2017.
Detta leder till minskade kostnader då ersättningen från Försäkringskassan inte täckte
kostnaderna.
En särskild utredare ser över LSS-lagstiftningen nationellt och ett färdigt förslag ska
vara klart till oktober 2018. Syftet med uppdraget är att få till stånd mer
ändamålsenliga insatser i LSS samt skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling.
I dagsläget är det två huvudmän för insatsen personlig assistans, Försäkringskassan
och kommuner, vilket gör att uppdraget blir oklart.

Svårighet att rekrytera

Kompetensförsörjningen är en av de viktigaste strategiska frågorna, nu och i
framtiden. Svårigheten att rekrytera viktiga grupper såsom socialsekreterare,
sjuksköterskor, handläggare med flera kvarstår. För att komma tillrätta med detta
tvingas förvaltningen allt mer ta till dyra lösningar i form av hyrpersonal vilket
påverkar såväl brukare som arbetsmiljö. Förvaltningen har precis tagit fram en ny
kompetensförsörjningsplan som gäller 2018 till 2020. I planen beskrivs aktiviteter ner
på enhetsnivå. Under 2018 startas utbildningar för distriktssköterskor och en
socionomutbildning i samarbete med Campus Gotland.

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har varit mycket hög inom delar av förvaltningen, till exempel
hemtjänsten, men börjat sjunka under hösten 2017. Detta utifrån omfattande arbete i
enlighet med en handlingsplan med aktiviteter som syftar till att sänka sjukfrånvaron
och förbättra arbetsmiljön. Ett exempel är utökat stöd till cheferna för att jobba med
rehabilitering.

Tillägg för löneöversyn

Nämnden får 22,7 mnkr som kompensation för löneöversyn vilket motsvarar cirka
2,5 procent. Detta beräknas täcka löneökningarna. Tidigare år har nämnden inte
kompenserats fullt ut för löneökningar vilket är en av orsakerna till underskotten mot
budget. Parallellt med detta har volymerna ökat vilket gör det inte varit möjligt att
ställa om utifrån personalbudgeten. Nämnden har också fått 6 mnkr i pott för
prioriterade grupper så som socionomer och legitimerad personal. Med tanke på
svårigheten att rekrytera är detta en mycket viktig satsning.
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Ersättningar

För att täcka ökade kostnaderna till följd av indexhöjningar för köpta tjänster från
privata utförare får nämnden ett tillskott med 7,7 mnkr vilket motsvarar 2 procent.
Utförare inom hemtjänst dag enligt lagen om valfrihet, LOV får en uppräkning med
4 procent. Detta avser både privat och egen regi och är en höjning för att bättre
anpassa ersättningen till kostnadsnivån kopplat till de senaste årens relativt stora
löneökningar.
De flesta andra avtal med privata utförare räknas upp med omsorgsprisindex vilket
bedöms öka något mer än 2 procent. Detta gör att tillskottet inte kommer att täcka
verkliga lönekostnadsökningar.
Ersättningarna till övriga utförare i egen regi räknas upp med 2,5 procent. Detta är i
nivå med kompensationen för löneöversynen.
Driftbudget

Bedömningen är att det nu finns större förutsättningar för en ekonomi i balans
samtidigt är det är viktigt med tydlig fokus på återhållsamhet, effektivisering och god
beredskap för förändringar som minskat utbud. Pågående kostnadsminskningar så
som avveckling av fyra sociala företag och översyn av målstidskostnaderna inom
särskilt boende måste fullföljas och ytterligare åtgärder kan bli nödvändiga.
Budgetramen för 2018 ökas med 60 mnkr där största delen avser löneökningar,
tillskott till barn- och ungdomsvården samt resursfördelningsmodell för ökat antal
äldre personer. Posterna nedan som rör förändringar är sådant som minskar både
kostnader och nämndens budgetram. Detta påverkar alltså inte nämndens ekonomi.
Budgetram socialnämnden 2018, tkr
Justerad driftbudgetram 2017
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Löner prioriterade grupper
Förändring lokalkostnader
Förändring interna kostnader måltider, bilar, hjälpmedel etc
Förändring kapitalkostnader
Resursfördelningsmodell äldreomsorg
Ökad budgetram barn- och ungdomsvården
Beslutad driftbudgetram 2018

1 257 626
7 700
22 727
6 000
-6 804
-4 712
111
15 030
20 000
1 317 678

Budgetram 2018 per avdelning, tkr

Detta är en budgetram per avdelning. Stora delar av förvaltningens verksamhet inom
SoL och LSS utförs som beställar-utförarmodell varför största delen av budgeten
finns hos beställaren, det vill säga myndighetsavdelningen. Utförarna har i princip
ingen budgetram utan ersätts ifrån myndighetsavdelningen utifrån volym, till exempel
hemtjänsttimmar och vårddygn.
Orgkod Avdelning
521
Centralt SOF, nämnd
522
Myndighetsavdelning SoL LSS
523
Särskilt boende egen regi
524
Hemtjänst dag egen regi
525
Omsorg om funktionsnedsatta egen regi
526
Hemsjukvård, hemtjänst natt
527
Individ- och familjeomsorg
528
Kvalitets- och utvecklingsavdelning
529
Boende ensamkommande unga egen regi
Totalt

Budget, tkr
28 071
912 955
916
0
29 006
79 706
257 927
9 097
0
1 317 678
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Utveckling av e-tjänster
Digital nattillsyn

Som komplement till fysisk nattillsyn inom hemtjänsten införs under 2018 digital
nattillsyn där tillsynen sker på distans via en kamera på överenskomna tider där alla
tillsyner loggas. Detta spar restider och ger obruten nattsömn för brukaren.
e-tjänster

För att kvalitetssäkra ansökningarna till insatser inom SoL och LSS kompletteras
befintliga ansökningsblanketter med e-ansökan. Det ger möjlighet att säkerställa att
den sökande fyller i alla uppgifter korrekt, vilket förebygger kompletteringar som drar
ut handläggningstiden och tar handläggarresurser. Dessutom ges möjlighet att få in
ansökan direkt i verksamhetssystemen och på så sätt minskas den administrativa
bördan för biståndshandläggaren.
Planeringssystem för hemtjänsten

Ett digitalt stöd för planeringsprocessen av hemtjänstinsatser för att ge möjlighet för
planeraren att ändra planeringen under pågående arbetspass och ändringarna slår
direkt igenom i medarbetarnas mobiltelefoner. Samtidigt säkras brukardata i säkra
system istället för utskrivna papper.
Delägarskap i Inera

Tidigare har Inera varit ett bolag ägt av landstingen. Sedan 2017 ägs bolaget av
organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, samt alla landsting och
kommuner. Region Gotland är delägare och med det kommer möjlighet att beställa
gemensamma lösningar inom området välfärdsteknologi som Inera utvecklar på
delägarnas uppdrag.
Bostadsförsörjning

Bostadsförsörjningsplaner finns för både för LSS och SoL och följande
aktiviteter/åtgärder behövs för att tillgodose behovet av bostäder framåt.
Äldreomsorgen

Förvaltningen bör planera för ett nytt boende med 70 lägenheter under perioden
2020 till 2023 och ytterligare cirka 90 lägenheter år 2024 till 2026. Planeringen
påverkas av att Attendo även kommer att nyetablera ett boende i Visby kvartal 1
2020 med 54 platser. Behovsutvecklingen följs. I övrigt behöver förvaltningen
•

Utreda möjligheten till ett nytt boende i Slite då vi behöver minst 30
lägenheter i Slite (idag finns 20 lägenheter på Kilåkern).

•

Fortsätta följa behov och önskemål framåt gällande ett boende i Hemse.

•

En översyn av de äldre enheterna; äldreboendet på Fältgatan i Visby,
Syrengården i Roma och Åvallegården i Klintehamn.

•

Undersöka möjligheten att använda Åvallegården som korttidsboende.

•

Översyn av korttidsenheten i Visby för att se på möjligheten att skapa
enkelrum pågår. Budgetmedel för ombyggnad alternativ nybyggnad av
korttidsenheten äskas.

Bostad med särskild service LSS

Inom bostad med särskild service finns en kö med personer i behov av insatsen.
Förvaltningen behöver därför planera för ett nytt gruppboende 2018-2019 alternativt
utöka med ytterligare externa placeringar. Totalt 16 nya platser behövs fram till 2026.
Ytterligare 18 servicebostäder behövs i närtid. Fram till år 2026 så behöver vi utöka
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med totalt 38 servicebostäder. Fortsatt dialog med Gotlandshem och andra
hyresvärdar för att säkra tillgång på framtida behov av servicebostäder krävs.
Bostad med särskild service SoL

•

Utöka antalet platser för Bostad med särskild service enlig SoL i Visby, med
minst sex platser.

•

Utreda om insatsen korttidsplats passar för målgruppen (utredningen är
pågående).

•

Skapa möjligheter till startboende för personer med psykiska
funktionsnedsättningar (4-6 platser).

Projekteringsmedel för byggande av bostäder

Medel bör tillföras socialförvaltningen för att kunna projektera nya bostäder.
Projekteringsmedel blir en driftkostnad då socialförvaltningen till största del bedriver
verksamhet i hyrda lokaler. Om inte medel tillförs måste projekteringsmedel tas från
budgeten för ordinarie verksamhet.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för 2018 uppgår till 5 mnkr för verksamhetsanpassning och
utrustning samt 1,5 mnkr för investeringar i välfärdsteknik. Medlen kommer bland
annat att användas till tillkallelselarm till särskilda boenden och digital nattillsyn.
Nämnden kommer att begära att få överföra 2,5 mnkr till 2018 för ombyggnad av
reception på individ- och familjeomsorgen på Polhemsgatan. Receptionens
utformning innebär en risk för både brukare och personal. För att undvika allvarliga
tillbud måste receptionen byggas om. Uppdrag att se på utformning av ny reception
är lämnad till teknikförvaltningen, problemet är att fastigheten är för liten för att
rymma receptionens ytor inom befintligt skal. Troligen kommer investeringen att bli
betydligt högre än investeringsbudgeten vilket måste ställas i relation till risk för
personskada i dagsläget. Begäran om överföring av medel för reception kommer som
kompletteringsbudget.
Beslutsunderlag

SON 2017/10 Budget 2018: förutsättningar samt budgetramar, daterad 27 november
2017.
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
RS registrator
RSF ekonomi och styrning
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Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Bilaga budget 2018: fördelning budgetramar

Budget intäkter och kostnader, tkr

2017

2018

924 816
2 182 442

889 607
2 207 285

Varav personalkostnader

895 239

867 908

Varav köp av verksamhet

310 979

361 275

Varav lokalkostnader

108 308

107 097

Varav övriga kostnader

864 127

867 216

Intäkter
Kostnader

Varav avskrivningar internränta

Nettokostnad

3 789

3 789

1 257 626

1 317 678

Intäkterna avser framför allt avgifter från brukare, hyresintäkter från boenden och
intäkter från Migrationsverket. Av intäkter och övriga kostnader avser cirka 600 000
tkr interna köp av verksamhet enligt beställar-utförarmodellen.

Budget per avdelning, tkr
Centralt SOF, nämnd
Myndighetsavdelning SoL LSS
Särskilt boende egen regi
Hemtjänst dag egen regi
Omsorg om funktionsnedsatta egen regi
Hemsjukvård, hemtjänst natt
Individ och familjeomsorg
Kvalitets- och utvecklingsavdelning
Boende ensamkommande unga egen regi
Totalt

2017

2018

27 446
876 849
930
267
24 351
78 295
240 838
8 650
0
1 257 626

28 071
912 955
916
0
29 006
79 706
257 927
9 097
0
1 317 678

Tabellen visar budgetram per avdelning, i varje avdelning kan olika typer av
verksamhet ingå. Stor del av förvaltningen bedrivs enligt beställar-utförarmodell med
både egna och privata utförare. Budgeten för SoL och LSS finns till största delen på
myndighetsavdelningen. Budget för särskilt boende egen regi avser korttidsenheten.
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Budget per verksamhet, tkr

2017

2018

Socialnämnden
Nämndadministration
Gemensamt SOF

1 549
1 239
30 304

1 587
1 270
30 837

Vård och omsorg enligt SoL
Vård och omsorg enligt SoL
Gemensam administration ÄO
Vård/omsorg i ordinarie boende
Vård/omsorg i särskilt boende
Öppen verksamhet
Hemsjukvård

733 585
11 048
4 272
300 671
366 252
2 371
48 971

763 044
25 219
4 038
309 672
373 113
2 555
48 447

Insatser enligt LSS
Administration
Boende barn och ungdom
Boende enligt LSS
Personlig assistans LSS och SFB
Daglig verksamhet LSS
Ledsagare
Kontaktpersoner
Avlösarservice
Korttidsvistelse
Korttidstillsyn

224 656
527
10 010
95 450
59 480
33 784
2 882
3 029
618
15 854
3 021

228 947
527
10 270
98 117
60 565
33 512
2 949
3 103
634
16 194
3 076

Individ och familjeomsorg
Gemensamt IFO
Missbrukarvård
Barn och ungdomsvård
Övrig vuxenvård
Ekonomiskt bistånd
Familjerätt
Familjerådgivning

231 990
30 623
28 902
101 351
1 306
65 350
2 802
1 656

256 761
30 268
29 342
125 511
1 268
65 449
3 227
1 696

Handläggning
Bostadspolitiska frågor
Flyktingmottagning
Arbetsmarknadsåtgärder

20 289
9 380
-6
4 640

21 097
9 413
32
4 690

1 257 626

1 317 678

TOTALT

Tabellen visar verksamheten klassificerad utifrån SCB:s och SKL:s rekommendation.
Detta för att kunna få en nationell jämförelse mellan olika kommuner.
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Ärendenr RS 2017/7

Teknikförvaltningen

Datum 24 november 2017

Mats Renborn

Regionfullmäktige

Tekniska nämndens Internbudget 2018
Bakgrund

Enligt anvisningar för arbetet med Strategisk plan och budget 2018 – 2020 i Region Gotland ingår att nämnden ska anmäla sin internbudget till regionfullmäktige. Syftet är att få en
samlad bild av organisationens resursfördelning inför kommande år. Informationen om
internbudgeten är på två nivåer:
1. Totalt nämnd
intäkter, kostnader, netto
2. Avdelning/verksamhet
intäkter, kostnader, netto
Bedömning
Tekniska nämndens ekonomiska ram fastställdes av regionstyrelsen i november till totalt
174 456 tkr för 2018, vilket inkluderar teknikförvaltningen och räddningstjänsten. Teknikförvaltningen har gjort ett förslag till fördelning av ramen per avdelning/verksamhet.
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden
Kollektivtrafiken
Mark och stadsmiljö
Vatten och avloppsverksamheten
Avfallsverksamheten skattefinans
Avfallsverksamheten
Räddningstjänsten
Projektavdelningen
Gata Park avdelningen
VA-avdelningen
Fastighetsförvaltning
Hamnavdelningen
Summa

Driftkostnader,
tkr
-2 097
-81 184
-50 529
-16 477
-240
-66 099
-52 848
-23 768
-159 417
-151 343
-532 071
-64 176
-1 200 249

Intäkter,
tkr
0
18 541
49 558
380
0
96 318
1 623
23 768
83 301
167 440
526 143
58 721
1 025 793

Nettodriftkostnader,
tkr
-2 097
-62 643
-971
16 097
-240
30 219
-51 225
0
-76 116
-16 097
-5 928
-5 455
-174 456

Arbetet med internbudgeten pågår fram till 15 december varför beloppen för driftkostnader och
intäkter är preliminära. Nettodriftkostnaderna kommer inte att förändras.

Teknikförvaltningen
Patric Ramberg
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Teknikförvaltningen
Mats Renborn

Teknisk direktör

Ärendenr RS 2017/7
Datum 24 november 2017
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 11

Begäran om kapitaltillskott och kapitaltäckningsgaranti för Inspiration Gotland
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 323
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-07
• Inspiration Gotland 2017-11-06

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 323

Begäran om kapitaltillskott och kapitaltäckningsgaranti

RS 2017/1008

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


En kapitaltäckningsgaranti ställs för Inspiration Gotland AB innebärande att
bolaget vid varje tidpunkt garanteras det bundna egna kapitalet genom kapitaltillskott från Region Gotland.

Inspiration Gotland AB prognostiserar i dagsläget ett underskott på ca 2 miljoner
kronor. Det egna kapitalet uppgick 2016-12-31 till 1,3 miljoner kronor varav 0,1
miljoner kronor i bundet eget kapital. Det betyder att bolaget inte har möjlighet att
täcka befarat underskott och att krav på kontrollbalansräkning finns. Bolaget vänder
sig nu till ägaren med en begäran om en kapitaltäckningsgaranti som vid varje tidpunkt garanterar det bundna egna kapitalet.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker bolagets begäran med anledning av den
pågående processen med överflyttning av verksamheten in i Region Gotland. Dock
understryks att bolaget behöver göra sitt yttersta för att minimera underskottet 2017.
Arbetsutskottet begärde ytterligare information kring förutsättningar i ärendet och
överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen. Regiondirektören
meddelade önskad information vid sammanträdet.
Beslutsunderlag

Inspiration Gotland AB 2017-11-06
Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-07

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/1008
7 november 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Begäran om kapitaltillskott och kapitaltäckningsgaranti
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

En kapitaltäckningsgaranti ställs för Inspiration Gotland AB innebärande att
bolaget vid varje tidpunkt garanteras det bundna egna kapitalet genom
kapitaltillskott från Region Gotland.

Sammanfattning

Inspiration Gotland AB prognosticerar i dagsläget ett underskott på ca 2 mnkr. Det
egna kapitalet uppgick 2016-12-31 till 1,3 mnkr varav 0,1 mnkr i bundet eget kapital.
Det betyder att bolaget inte har möjlighet att täcka befarat underskott och att krav på
kontrollbalansräkning finns. Bolaget vänder sig nu till ägaren med en begäran om en
kapitaltäckningsgaranti som vid varje tidpunkt tills bolaget avvecklats garanterar det
bundna egna kapitalet.
Bolaget befinner sig i en process där verksamheten ska överflyttas till regionstyrelsen.
Därefter kommer bolaget att avvecklas och kvarvarande tillgångar kommer att återgå
till ägaren.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker bolagets begäran med anledning av den
pågående processen med överflyttning av verksamheten in i Region Gotland. Dock
understryks att bolaget behöver göra sitt yttersta för att minimera underskottet 2017.
Beslutsunderlag

Begäran Inspiration Gotland AB 2017-11-06
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Inspiration Gotland AB
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Förslag till egenavgifter för hjälpmedel
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 290
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-15
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 407
− Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2017-08-28
• Socialnämnden 2017-09-20, § 118
− Socialförvaltningen 2017-08-21

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 290

Förslag till egenavgifter för hjälpmedel

RS 2017/603
AU § 320

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
 Egenavgifter för hjälpmedel fastställs enligt förvaltningens förslag med undantag

av avgifter för hörapparater som förblir oförändrade. Avgifterna förslås träda i
kraft 2018-01-01.
Regionstyrelsens beslut
 Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att följa upp konsekvenserna och

modellen för hjälpmedel under 2019.
 Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förbättringar
avseende arbetssätt och incitament att använda och att återlämna/återanvända
hjälpmedel, med fokus på brukarnas behov och regionens ekonomi.

Tillsammans med företrädare för berörda förvaltningar har genomförts översyn av
egenavgifter för hjälpmedel. Förslag har översänts till socialnämnden och hälso- och
sjukvårdsnämnden på remiss. Ärendet har också behandlats i tillgänglighetsrådet.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår egenavgifter med ledning i förslag och
remissvar.
Nivåerna på egenavgifter och högkostnadsskydd är synkroniserade med de som
tillämpas inom Stockholm läns landsting.
Hjälpmedelskommittén har fastställt ett antal utgångspunkter för arbete med egenavgifter. Med grund i dessa förordas egenavgifter enligt modell med dels fasta
avgifter för vissa hjälpmedel, dels hyra för vissa hjälpmedel. Modellen är utformad
med utgångspunkt från befintliga egenavgifter och avstämd med nivåer från framförallt Stockholms läns landsting (SLL). Barn/ungdomar under 18 år betalar ingen
egenavgift, samma åldersgräns som för patientavgifter. Avgiften för tyngdtäcken och
ortopediska skor utgår från uppfattningen att avgift tas ut för hjälpmedel som motsvarar produkter som även personer utan funktionsnedsättning har kostnader för.
Intäkterna beräknas sammantaget öka från ca 1,1 miljon kronor/år till ca 2 miljoner
kronor/år.
Konsekvenserna och modellen för hjälpmedel ska följas upp under 2019.
Regionstyrelsen förordar egenavgifter enligt förslag.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 290 forts
RS 2017/603

Arbetsutskottet begärde komplettering av ärendet till regionstyrelsens sammanträde.
Reviderad skrivelse bifogades kallelse till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 407
Socialnämnden 2017-09-20, § 118
Tillgänglighetsrådet 2017-09-26, § 31
Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-15
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att avgifter för hörapparater förblir oförändrade. Stefaan De
Maecker (MP) instämmer i yrkandet.
Anna Hrdlicka (M) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma
med förbättringar avseende arbetssätt och incitament att använda och att
återlämna/återanvända hjälpmedel, med fokus på brukarnas behov och regionens
ekonomi.
Ordförande ställer proposition på de två yrkanden och finner att de vunnit bifall.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/603
15 november 2017

Bo Magnusson

Regionstyrelsen

Förslag till egenavgifter för hjälpmedel
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•
•

Egenavgifter för hjälpmedel fastställs enligt förvaltningens förslag. Avgifterna
förslås träda i kraft 2018-01-01.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att följa upp konsekvenserna och
modellen för hjälpmedel under 2019.

Sammanfattning

Tillsammans med företrädare för berörda förvaltningar har genomförts översyn av
egenavgifter för hjälpmedel. Förslag har översänts till Socialnämnden och Hälso- och
sjukvårdsnämnden på remiss. Ärendet har också behandlats i tillgänglighetsrådet.
Med ledning av förslag och remissvar föreslås egenavgifter för hjälpmedel enligt
följande sammanställning (som också finns som bilaga 1)
Hjälpmedel
Kryckkäppar (2st)
Tyngdtäcke
Hörapparater
Ortopediska skor, vuxna
över 18 år
Stöd- och
kompressionsstrumpor
Ortoser
Hyresavgift för
CPAP/BIPAP
Glasögon (högst 0,3
avståndsglas) Glasögon
(högst 0,3 bifokala)

Förslag till avgift
Högkostnadsskydd
Avgiftsbefrielse för barn och 2000 kr/12unga under 18 år
månadersperiod
100 kr engångskostnad
Ingår
600 kr/tyngdtäcke
Ingår
600 kr/öra
Ingår
1000 kr/par

Nej

150 kr/arm/ben 300 kr/par
Ingår
Faktisk kostnad, dock max 300
kr/st
Ingår
100 kr/kalendermånad

Ingår

700 kr/glasögon

Ingår

Jämfört med nuvarande regelverk innebär detta att:
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•

Hjälpmedel för barn och unga upp 18 år bli avgiftsfria, även ortopediska skor
och glasögon som förskrivs.

•

Avgift införs för kryckkäppar och tyngdtäcken.

•

Bidrag till hörapparat ändras till egenavgift.

•

Ändrad avgift för ortopediska skor

•

Högkostnadsskydd införs

Nivåerna på egenavgifter och högkostnadsskydd är anpassade med de som tillämpas
inom Stockholm läns landsting.
Hjälpmedelskommittén har fastställt följande utgångspunkter för arbete med
egenavgifter
1. Rättvist
Egenavgiften bör harmoniera med de övergripande prioriteringarna inom
hälso- och sjukvård, och stödja god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen(HSL § 26). Detta oavsett hemsjukvård eller annan hälso- och
sjukvård
2. Enkelt och begripligt
3. Särskild hänsyn skall tas till barn
4. Inte administrera bort pengar
5. Få incitament använda hjälpmedel och att återlämna/återanvända hjälpmedel
6. Ge intäkt till huvudmannen
Med ledning av dessa kriterier förordas egenavgifter enligt modell med dels fasta
avgifter för vissa hjälpmedel, och dels hyra för vissa hjälpmedel. Modellen är
utformad med utgångspunkt från befintliga egenavgifter och avstämd med nivåer
från framförallt Stockholms läns landsting (SLL). Barn/ungdomar under 18 år betalar
ingen egenavgift, samma åldersgräns som för patientavgifter. Avgiften för
tyngdtäcken och ortopediska skor utgår från uppfattningen att avgift tas ut för
hjälpmedel som motsvarar produkter som även personer utan funktionsnedsättning
har kostnader för.
Intäkterna beräknas sammantaget öka från ca 1.3 mkr/år till ca 2 mkr/år. Kostnaden
för avgiftsfrihet för barn är oklar, eftersom regionen tidigare givit bidrag för glasögon
och det nu blir avgiftsfritt. Avgiftsfrihet för ortopediska skor till barn beräknas
minska intäkten med 8 tkr/år.
Konsekvenserna och modellen för hjälpmedel ska följas upp under 2019.
Ärendebeskrivning

Sedan 2013 finns ett gemensamt regelverk med behovstrappa för huvuddelen av
hjälpmedel på Gotland. Det som återstår att samla är vissa specialhjälpmedel inom
hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
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Parallellt har arbete med egenavgifter diskuterats, både nationellt och på Gotland.
Nationell utblick visar på en spretig flora av avgifter i regioner/landsting och
kommuner i anslutning till hjälpmedel. De finns olika modeller med avgiftskataloger
och olika patientavgifter.
Utredning inom hjälpmedelsområdet SOU 2017:43

Staten har i olika omgångar påtalat det orimliga i dagens läge med olikheter, både vad
gäller avgifter och den enskildes möjligheter till delaktighet. Regeringen har 2015-1210 (Kommittédirektiv 2015:134) tillsatt särskild kommitté med uppdrag
•
•
•

Lämna förslag i syfta att öka likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga om avgifter
och regelverk samt därvid se över frågan om nationell reglering och ett samlat
huvudmannaskap.
Utvärdera och analysera konsekvenserna med fritt val av hjälpmedel.
Redovisa för- och nackdelar med högkostnadsskydd och avgiftstak inom
hjälpmedelsområdet.

Utredningen presenterades i slutet av maj 2017 och berör flera olika perspektiv inom
hjälpmedelsområdet, bland annat olika avgifter. Avgifterna kan grovt kategoriseras i:
besöksavgifter, hjälpmedelsavgifter som är kopplade till ett specifikt hjälpmedel, och
serviceavgifter för reparationer m.m. Vad gäller hjälpmedelsavgift föreslår
utredningen att skäliga avgifter får tas ut för hjälpmedel av den som fyllt 18 men inte
av den som är 85 år och äldre. Det finns inget förslag till högkostnadsskydd för
hjälpmedel. Likaså är det utredningens mening skäligt att avgift tas ut för hjälpmedel
som motsvarar produkter som även personer utan funktionsnedsättning har
kostnader för, tex ortopediska skor. Med den föreslagna regleringen menar
utredningen att serviceavgifter inte skall anses tillåtna.
Aktuellt läge på Gotland

Hanteringen av hjälpmedel via HMC fördelas enligt nedanstående tabeller
Kostnad fördelad per förvaltning
OBS att kostnad per förvaltning är enligt den köp- och hyresmodell regionen
tillämpar.
SOF
HSF
ÖVR
2015
8 679 000
10 868 000
66 000
2016
9 220 000
13 620 000
60 782
Kostnad för inköp av nya hjälpmedel via HMC är 17 826 934 inklusive reservdelar,
förbrukningsmaterial, tillbehör och inkontinens för 2016
Antal förskrivningar av huvudhjälpmedel exkl inkontinens
SOF
2015
2 982
2016
3 092

HSF
2 987
3 338

Antal förskrivningar av huvudhjälpmedel inkl inkontinens
SOF
2015
7 130
2016
6 909

HSF
5 365
6 043
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Fördelning av förskrivningar per åldrar 2016 är enligt följande
Radetiketter (huvudhjälpmedel)

Order antal order

41 Barn- och utbildningsförvaltningen

3

0-6 år

1

7-17 år

1

18-30 år

1

52 Socialförvaltningen

6 909

Okänd

1

0-6 år

1

7-17 år

7

18-30 år

21

31-55 år

150

56-64 år

270

65-74 år

812

75-199 år

5 647

82 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

6 043

Okänd

14

0-6 år

88

7-17 år

224

18-30 år

251

31-55 år

752

56-64 år

555

65-74 år

1 284

75-199 år

2 875

95 Externa kunder

886

7-17 år

4

18-30 år

9

31-55 år

53

56-64 år

32

65-74 år

178

75-199 år

610

Totalt

13 841

Kostnader för hjälpmedel för HSF enligt redovisning 2016
•

Via hjälpmedelscentralen HMC: 16 917 200

•

Övriga: 14 414 663
o Varav Olmed/ortopedtekniska: 8 834 395

•

Totalt: 31 331 863

För HSF köps hjälpmedel också direkt från leverantör av olika verksamheter på
lasarettet. Enligt bedömning finns det inte något effektivt sätt att få fram uppgifter på
antal förskrivningar och antal brukare etc, utöver det som hanteras via
hjälpmedelscentralen, då det går pappers-vägen. (via Olmed finns antalet beställda
produkter och pris). De redovisade kostnaderna för HSF inkluderar kostnad för
HMC enligt den betalmodell regionen tillämpar.
I princip alla hjälpmedel som avser SOF passerar HMC och finns med i redovisad
statistik.
4 (11)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/603

Aktuella egenavgifter och bidrag för Region Gotland/HSF
Produkt
Ortopediska skor, vuxen (par)
Ortopediska skor, barn/ungdom t.o.m 17 år (par)
Ortoser (faktisk kostnad dock max egenavgiften)
Prefabricerade kompressionsstrumpor (st)
Hörapparater vuxen fr.o.m 18 år (faktisk kostnad
dock max bidragsbeloppet)
Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)
Glasögon 0-7 år (standardglas/ordination)
Glasögon 0-7 år (RX- och
flerstyrkeglas/ordination)
CPAP

Bidrag

3000:-

600:900:-.

Egenavgift
600:400:300:100:500:700:-

100:-/månad

Aktuella egenavgifter för HSF ger för 2016 ungefär följande intäkt
•

hyra av Cpap: ca 600 personer ca 696 700 kronor per år

•

Ortoped:

•

Hörapparater: 66 200 kronor

•

Glasögon:

304 700 kronor
13 200 kronor

Sammantaget enligt redovisning var egenavgifterna inom hälso– och
sjukvårdsförvaltningen 2016 1 336 tkr.
Socialförvaltningens egenavgifter för 2016 är 0 kronor
Utöver dessa avgifter och bidrag finns särskild lag som innehåller bestämmelse om
landstingens skyldigheter att, under angiva förutsättningar, lämna bidrag upp till 800
kronor för glasögon och kontaktlinser till barn och unga mellan 8-19 år.
Juridiska förutsättningar med avgifter.

•

•
•

Patientavgift eller besöksavgift tillämpas, vilket ibland inom området
hjälpmedel också uttrycks som förskrivningsavgift. Allt inom ramen för
patientavgift, inklusive förskrivningsavgift, har samma högkostnadsskydd.
Hjälpmedelsutredningen anger genomgående begreppet ”patientbesök för
behovsbedömning eller förskrivning av hjälpmedel” där med förskrivning
avses ”… att prova ut, anpassa/specialanpassa och välja produkt, men också
att informera, instruera och träna samt följa upp och utvärdera funktion och
nytta”, d.v.s. alla moment som i princip kan vara aktuella. Besöksavgift berörs
inte av detta förslag, som gäller enbart hjälpmedelsavgifter.
Samma regler gäller för hemsjukvård, huvudmannen kan ta patientavgift, men
inom ramen för aktuellt regelverk för maxtaxa.
Alla avgifter som ligger för själva hjälpmedlet (full betalning eller viss
egenavgift etc) ligger utanför besöksavgiftsregelverket i övrigt. Sedan kan
hjälpmedelsavgift för hjälpmedlet samordnas med övrigt regelverk vad gäller
åldrar etc. För att undvika det som kan uppfattas som för enskilda brukare
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sammantaget orimliga egenavgifter kan det finnas särskilt högkostnadsskydd.
Hjälpmedelsutredningen konstaterar att alla landsting tar ut någon form av
hjälpmedelsavgift, men utredningen uttrycker också att det inte finns något
entydigt lagstöd för att ta ut hjälpmedelsavgifter idag.
Hjälpmedelsutredningen föreslår att sådant lagstöd för hjälpmedelsavgifter
införs. Vidare föreslår hjälpmedelsutredningen att serviceavgifter skall
förbjudas.
Jämförelser med andra

Regioner eftersträvar oftast gemensam hantering kring hjälpmedel med kommunerna
i regionen, med samordnade regelverk och samordnade avgifter på hjälpmedlen.
Däremot har regioner och kommuner oftast olika regelverk för patientavgifter med
olika högkostnadsskydd/maxtaxa.
Många regioner har avgiftskataloger med samlad riktning att vissa grupper av
hjälpmedel har egenavgifter, vanligen syn, hör och ortopedtekniska hjälpmedel.
Västerbotten har fört ett principiellt resonemang om kriterier för hjälpmedel och
egenansvar mm. De har efter revidering 2015 egenavgifter i begränsad omfattning.
Exempel på lösningar kan följas via huvudmännens hemsidor:
•

Västerbotten (inkl vissa kommuner): Västerbotten

•

Jönköping (inkl kommuner) http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=42876

•

Halland inkl kommuner: Kryckkäppar 70:-/st och TENS 100:-/månad
(inkluderat i högkostnadsskydd)

•

Stockholms läns landsting (SLL)
behovstrappa: Behovstrappa
avgift inkl högkostnadsskydd: avgift inkl högkostnadsskydd
korttidsförskrivning: Korttidsförskrivning
egenvård: Egenvård
behandlingshjälpmedel: behandlingshjälpmedel

Utgångspunkter för egenavgifter på Gotland

1. Rättvist
Egenavgiften bör harmoniera med de övergripande prioriteringarna inom
hälso- och sjukvård, och stödja god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen(HSL § 26). Detta oavsett hemsjukvård eller annan hälsooch sjukvård.
2. Enkelt och begripligt
3. Särskild hänsyn till barn
4. Inte administrera bort pengar
5. Få incitament använda hjälpmedel/återlämna/återanvända hjälpmedel
6. Ge intäkt till huvudmannen.
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Remissvar från SON, HSN och tillgänglighetsrådet

Socialnämnden tillstyrker förslaget till egenavgifter.
Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker förslaget till egenavgifter. Hälso- och
sjukvårdsnämnden vill dock påtala att det är svårläst hur de 6 utgångspunkterna för
egenavgifter, med undantag för särskilda hänsyn till barn, varit styrande i
utformningen av förslaget. Särskilt undrar nämnden på vilket sätt förslaget i mycket
högre utsträckning ökar incitament till att använda/återlämna/återanvända
hjälpmedel. Det framgår inte heller hur nivån på en ny avgift för hörapparater kan
motiveras som rättvist, vilket nämnden upplever svårmotiverat utifrån detta
perspektiv.
Tillgänglighetrådet framför att tyngdtäcke bör ingå i högkostnadsskydd. Motiveringen
är att socioekonomiskt svaga grupper har mindre förutsättningar att betala avgiften
och att vård på lika villkor eftersträvas.
Förslag val av modell för egenavgifter

Stockholms läns landsting har en hjälpmedelsguide, likartad med vad vi tillämpar
inom Region Gotland, uppbyggd efter princip med fyra olika behovstrappor
(aktiviteter i dagliga livet, förflyttning, kommunikation samt vård och behandling).
Behovstrapporna bygger på hälso- och sjukvårdslagen och är tänkta att fungera som
verktyg för hjälpmedelsförskrivare i arbetet med att säkerställa likvärdiga
bedömningar för brukare.
Med ledning av punkterna ovan under Utgångspunkter för egenavgifter på Gotland
så förordas en avgiftsmodell både fasta avgifter för särskilda hjälpmedel och hyra för
vissa hjälpmedel. Förslaget har också anpassats till hjälpmedelsutredningens förslag
att serviceavgifter förbjuds, d.v.s. regionens regelverk innehåller inga serviceavgifter.
Likaså föreslås att avgifter tillåts endast för personer över 18 år. Utgångspunkt har
också varit likartad hantering och nivåer med Stockholms läns landsting.
Förslag till egenavgifter och bidrag för hjälpmedel inom Region Gotland

Med ledning av vad som anförts ovan föreslås egenavgifter för hjälpmedel enligt
följande tabell, som också redovisas som bilaga 1 (för jämförelse med aktuella
avgifter och bidrag hänvisas till bilaga 2).
Hjälpmedel
Kryckkäppar (2st)
Tyngdtäcke
Hörapparater
Ortopediska skor, vuxna över 18 år
Stöd- och kompressionsstrumpor
Ortoser
Hyresavgift för CPAP/BIPAP
Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)

Förslag till avgift
Avgiftsbefrielse för barn och
unga under 18 år
100 kr engångskostnad
600 kr/tyngdtäcke
600 kr/öra
1000 kr/par
150 kr/arm/ben 300 kr/par
Faktisk kostnad, dock max 300
kr/st
100 kr/kalendermånad

Högkostnadsskydd
2000 kr/12månadersperiod
Ingår
Ingår
Ingår
Nej
Ingår

700 kr/glasögon

Ingår

Ingår
Ingår

Jämfört med nuvarande regelverk innebär detta att:
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•

Hjälpmedel för barn och unga upp 18 år bli avgiftsfria, även ortopediska skor
och glasögon som förskrivs.

•

Avgift införs för kryckkäppar och tyngdtäcken.

•

Bidrag till hörapparat ändras till egenavgift.

•

Ändrad avgift för ortopediska skor

•

Högkostnadsskydd införs

Bidrag till glasögon för barn och unga mellan 8 och 19 år regleras särskilt genom
lagstiftning (SFS 2016:35).

Bedömning

Med ledning av redovisning ovan förordas egenavgifter enligt tabell ovan (samma
som bilaga 1). Eftersom Stockholms läns landsting har en likartad modell med
hjälpmedelsguide och behovstrappa för prioriteringar, bedömningar och avgifter,
förordas avgiftsmodell med utgångspunkt från regionens befintliga egenavgifter och
avstämd med nivåer från Stockholms läns landsting (SLL). I mån av tillgång
tillhandahåller verksamheterna i Stockholm läns landsting vissa hjälpmedel via
korttidshyra. Region Gotland har genomfört arbete med prioritering av hjälpmedel
och hjälpmedelskostnader och då tagit bort alternativet med möjlighet till
korttidshyra.
Förslaget innebär att engångsavgift för tyngdtäcken på 600kr/st samt
engångskostnad för kryckkäppar på 100kr/par införs, samt att vissa befintliga
avgifter justeras eller tas bort.
De förändrade avgifterna beräknas öka intäkterna till regionen från ca 1,3 mkr till ca
2 mkr, varav kryckkäppar ca 150tkr, tyngdtäcken ca 110tkr, hörapparater ca 60tkr
ortopediska skor till vuxna ca 300tkr och hyresavgift CPAP/BIPAP ca 100 tkr. .
Avgiftsfrihet för ortopediska skor till barn beräknas minska intäkten med 8 tkr/år.
Eftersom förslaget bygger på balanseringen mellan de olika utgångspunkterna, där
arbetet att finna rätt balans leder till att det inte går att härleda respektive
utgångspunkt till specifik del i förslaget, mer än särskild hänsyn ska tas till barn.
Angående punkt 5 Få incitament använda hjälpmedel och att återlämna/återanvända
hjälpmedel, har regionen befintliga anvisningar till förskrivare och brukare för att få
både användning och återlämnande att fungera tillfredställande. Förskrivare måste
normalt genomgå särskild förskrivarutbildning för att få förskrivningsansvar, där det
särskilt markeras att förskrivaren har ansvar för uppföljning av användning och även
återlämnande av hjälpmedel. I det digitala förskrivningsverktyget finns sammanställning per brukare vilka hjälpmedel brukaren har från hjälpmedelscentralen för att
underlätta uppföljning. Det är brukligt att förskrivaren tittar igenom listan av
hjälpmedel som är förskrivna innan ny förskrivning sker. Vid varje förskrivning av
hjälpmedel delas en förbindelse kring förskrivna hjälpmedel ut. I denna förbinder sig
brukaren att återlämna sitt hjälpmedel då man inte längre har behov av detsamma.
Brukaren förbinder sig också att ha en hemförsäkring som täcker eventuell förlust
eller skada på sitt hjälpmedel. Erfarenheterna från socialförvaltningen att genomföra
regelbunden genomgång av användning och behov hos hjälpmedelsbrukaren visar att
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det är effektivt sätt att dels få avsedd hjälp/effekt för brukaren, och dels få effektiv
användning av hjälpmedlen.
Under 2016 gjordes en enklare händelseanalys av förskrivning av de hjälpmedel en
brukare fått då det visade sig att flera dubbelförskrivningar skett. Analysen visades
och diskuterades vi två tillfällen där både förskrivare från HSF och SOF var
inbjudna. Där var det aktuellt att diskutera hur vi samarbetar och undviker liknande
händelser.
Egenavgiften för hörapparater är en följd av anpassning till avgiftsnivåer i
Stockholms läns landsting snarare än att få fullständig rättvisa. För att uppnå större
rättvisa vore det rimligt att ta bort egenavgift på hörapparater, men då stämmer det
inte med punkt 6 i förutsättningarna, att ge intäkt till huvudmannen. Att ha
egenavgift på hörapparat istället för bidrag blir mer likartad med övriga egenavgifter.
Hörapparater har hittills varit det enda hjälpmedlet där man som brukare betalar en
eventuell mellanskillnad.
Regionen har ett regelverk och upphandlade produkter som styr det som förskrivs till
brukare. Erfordras en annan produkt än det som ryms inom regelverket ska det
godkännas av ansvarig chef eller tas upp i ärendegruppen för hjälpmedel. I
ärendegruppen deltar hjälpmedelskonsulenter, chefen för hjälpmedelscentralen samt
enhetschefer från HSF och SOF. Anledningen till val av annan produkt ska tydligt
anges. Denna metod för förskrivning säkerställer dels att förskrivning sker inom
ramen för medicinsk bedömning och dels att det finns utrymme för anpassning
utanför standardiserat regelverk.
Förslaget bedöms vara könsneutralt och hänsyn är taget till barnperspektivet genom
att barn och ungdomar under 18 år är undantagna egenavgifter.
För inkontinensprodukter gäller högkostnadsskyddet för sjukvård.
Egenavgifterna för hjälpmedel som sköts via hjälpmedelscentralen hanteras i
hjälpmedelssystemet Sesam, övriga egenavgifter hanteras via respektive verksamhet.
Eftersom det inte finns system för hantering av högkostnadsskydd/frikort för
hjälpmedel få den enskilde brukaren samla kvitton för redovisning när
högkostnadsskyddet uppnås.
Den regioninterna prismodellen för fördelning och betalning av kostnader för
hjälpmedel berörs inte av förslaget till egenavgifter och får vid behov redovisas som
särskilt ärende.
Konsekvenserna och modellen som sådan bör följas upp efter lämplig tid (1år).
Beslutsunderlag

Remissvar från hälso- och sjukvårdsnämnden HSN 2017/369 §407
Remissvar från Socialnämnden SON 2017/288 §118
Utlåtande från Tillgänglighetsrådet §31
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Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
HSN
SON
RSF/HMC
UAF/Lena Palmqvist

10 (11)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Bilaga 1 Förslag till egenavgifter
Hjälpmedel
Kryckkäppar (2st)
Tyngdtäcke
Hörapparater
Ortopediska skor, vuxna över 18 år
Stöd- och kompressionsstrumpor
Ortoser
Hyresavgift för CPAP/BIPAP
Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/603

Förslag till avgift
Avgiftsbefrielse för barn och
unga under 18 år
100 kr engångskostnad
600 kr/tyngdtäcke
600 kr/öra
1000 kr/par
150 kr/arm/ben 300 kr/par
Faktisk kostnad, dock max 300
kr/st
100 kr/kalendermånad

Högkostnadsskydd
2000 kr/12månadersperiod
Ingår
Ingår
Ingår
Nej
Ingår

700 kr/glasögon

Ingår

Ingår
Ingår

Bilaga 2 Aktuella avgifter och bidrag, inkl förslag till avgifter
HögkostnadsFörslag avgift
skydd 2000 kr
Avgiftsbefrielse för barn /12Hjälpmedel
och unga under 18 år
månadersperiod Aktuell avgift
Kryckkäppar (2st)
0 kr
100 kr engångskostnad
Ingår
Tyngdtäcke
0 kr
600 kr/tyngdtäcke
Nej
Bidrag 3000 kr/öra
från och med 18 år
(faktisk kostnad,
Hörapparater
600 kr egenavgift/öra
Ingår
dock maxbelopp)
Ortopediska skor, vuxna
600 kr/par
1000 kr/par
Nej
Ortopediska skor, barn under
400 kr/par
18 år
Ingen avgift
150 kr/arm/ben 300
100 kr/prefabricerat
Stöd ochkr/par
st, 200 för tröja eller
kompressionsstrumpor
Ingår
byxa
Faktisk kostnad, dock
Faktisk kostnad,
Ortoser
max 300 kr/st
Ingår
dock max 300 kr/st
Hyresavgifter för TENS
100 kr/månad
100 kr/kalendermånad
Ingår
Hyresavgift för CPAP/BIPAP 100 kr/kalendermånad
100 kr/månad/ 0 kr
Ingår
Glasögon (högst 0,3
500 kr
avståndsglas)
700 kr/glasögon
Ingår
Glasögon (högst 0,3 bifokala) 700 kr/glasögon
700 kr
Ingår
Glasögon 0-7 år
Bidrag 600 kr
(standardglas/ordination)
Ingen avgift
Bidrag 900 kr
Glasögon 0-7 år (RX- och
flerstyrkeglas/ordination)
Ingen avgift
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Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

HSN § 407

Internremiss: Förslag till egenavgifter för
hjälpmedel

HSN 2017/369
HSN-AU § 414

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker egenavgifter för hjälpmedel enligt tabell 1.
• Avgifterna gäller från och med 1 januari 2018.
• Konsekvenserna och modellen för hjälpmedel ska följas upp efter ett år.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att lämna ett tillägg, enligt ordförande
Stefaan De Maeckers yrkande, till förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på
internremissen från regionstyrelseförvaltningen.
Sammanfattning

Nationellt finns olika modeller för egenavgifter för hjälpmedel, dels olika patientavgifter för den medicinska bedömningen/förskrivningsavgifter, och dels egenavgifter för hjälpmedlen.
Patientavgifter hanteras i särskild ordning för hälso- och sjukvårdsnämnden
respektive socialnämnden, med särskilda regelverk för högkostnadsskydd och
maxtaxa. Patientavgifter hanteras därmed inte i detta ärende.
Hjälpmedelskommittén har fastställt följande utgångspunkter för egenavgifter
1. Rättvist
2. Egenavgiften bör harmoniera med de övergripande prioriteringarna inom hälsooch sjukvård, och stödja god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen
(§ 26 hälso- och sjukvårdslagen). Detta oavsett hemsjukvård eller annan hälso- och
sjukvård.
3. Enkelt och begripligt
4. Särskild hänsyn skall tas till barn
5. Inte administrera bort pengar
6. Få incitament använda hjälpmedel och att återlämna/återanvända hjälpmedel
7. Ge intäkt till huvudmannen
Med ledning av dessa kriterier förordas egenavgifter enligt modell med dels fasta
avgifter för vissa hjälpmedel, och dels hyra för vissa hjälpmedel. Förslaget är
utarbetat i arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningen, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen.
Bedömning

Med ledning av redovisning ovan förordas en egenavgift. Stockholms läns landsting
(SLL) har en väl genomarbetad modell för prioriteringar, bedömningar och också
avgifter. Dessa uppfyller de kriterier som fastslagits som förutsättning för egenavgifter. Därför förordas avgiftsmodell med utgångspunkt från regionens befintliga
egenavgifter och avstämd med nivåer från framförallt SLL.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

De förändrade avgifterna beräknas öka intäkterna till regionen från ca 1,3 mkr till
2,2 mkr. Förslag till egenavgifter redovisas i tabell 1 i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 28 augusti 2017
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, ekonomichef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar att hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar
följande tillägg till förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på internremissen från
regionstyrelseförvaltningen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker egenavgifter för hjälpmedel enligt tabell 1,
men vill dock påtala att det är svårtutläst hur de 6 utgångspunkterna för egenavgifter,
med undantag för särskilda hänsyn till barn, har varit styrande i utformningen av
liggande förslag. Särskilt undrar nämnden på vilket sätt förslaget i mycket högre utsträckning ökar incitament till att använda/återlämna/återanvända hjälpmedel. Det
framgår inte heller hur nivån på en ny avgift för hörapparater kan motiveras som
rättvist, vilket nämnden upplever svårmotiverat utifrån detta perspektiv.
Ordföranden finner bifall till sina yrkanden.
Bakgrund HSN-AU § 414
Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet. Parallellt med införandet av de nya hjälpmedelsavgifterna kommer arbete inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen göras för att fler hjälpmedel ska lämnas tillbaka.
Yrkanden
Leif Dahlby (S) yrkar att:
• Konsekvenserna och modellen för hjälpmedel ska följas upp efter ett år.
Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt Leif
Dahlbys (S) tilläggsyrkande.
Ordföranden finner bifall till yrkandena.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker egenavgifter för hjälpmedel enligt tabell 1.
• Avgifterna gäller från och med 1 januari 2018.
• Konsekvenserna och modellen för hjälpmedel ska följas upp efter ett år.
Skickas till
Kerstin Lindgren, resursområdeschef hab/rehab
Bo Magnusson, regionstyrelseförvaltningen
Registrator-RS

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2017/369
28 augusti 2017

Yvonne Skovshoved

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Internremiss: Förslag till egenavgifter för hjälpmedel
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås tillstyrka egenavgifter för hjälpmedel
enligt bilaga 1.

•

Avgifterna föreslås gälla från och med 1 januari 2018.

Sammanfattning

Nationellt finns olika modeller för egenavgifter för hjälpmedel, dels olika
patientavgifter för den medicinska bedömningen/förskrivningsavgifter, och dels
egenavgifter för hjälpmedlen.
Patientavgifter hanteras i särskild ordning för hälso- och sjukvårdsnämnden
respektive socialnämnden, med särskilda regelverk för högkostnadsskydd och
maxtaxa. Patientavgifter hanteras därmed inte i detta ärende.
Hjälpmedelskommittén har fastställt följande utgångspunkter för egenavgifter
1. Rättvist
Egenavgiften bör harmoniera med de övergripande prioriteringarna inom
hälso- och sjukvård, och stödja god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen(HSL § 26). Detta oavsett hemsjukvård eller annan hälso- och
sjukvård
2. Enkelt och begripligt
3. Särskild hänsyn skall tas till barn
4. Inte administrera bort pengar
5. Få incitament använda hjälpmedel och att återlämna/återanvända hjälpmedel
6. Ge intäkt till huvudmannen
Med ledning av dessa kriterier förordas egenavgifter enligt modell med dels fasta
avgifter för vissa hjälpmedel, och dels hyra för vissa hjälpmedel. Förslaget är
utarbetat i arbetsgrupp med representanter från SOF, HSF, och RSF. Modellen är
utformad med utgångspunkt från befintliga egenavgifter och avstämd med nivåer
från framförallt Stockholms läns landsting (SLL). Barn/ungdomar under 18 år betalar
ingen egenavgift, samma åldergräns som för patientavgifter. Avgiften för tyngdtäcken
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och ortopediska skor utgår från uppfattningen att avgift tas ut för hjälpmedel som
motsvarar produkter som även personer utan funktionsnedsättning har kostnader
för.
Intäkterna beräknas sammantaget öka från ca 1.1 mkr/år till ca 2 mkr/år. Rutiner för
avgiftshanteringen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) beslutas inom
HSF. Eftersom hjälpmedelscentralen (HMC) berörs i princip enbart av
avgiftsförslaget via tyngdtäcken, bedöms hanteringen på HMC klaras inom befintliga
resurser.
Ärendebeskrivning

Sedan 2013 finns ett gemensamt regelverk med behovstrappa för huvuddelen av
hjälpmedel på Gotland. Det som återstår att samla är vissa specialhjälpmedel inom
hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Parallellt har arbete med egenavgifter diskuterats, både nationellt och på Gotland.
Nationell utblick visar på en spretig flora av avgifter i regioner/landsting och
kommuner i anslutning till hjälpmedel. De finns olika modeller med avgiftskataloger
och olika patientavgifter.
Utredning inom hjälpmedelsområdet SOU 2017:43

Staten har i olika omgångar påtalat det orimliga i dagens läge med olikheter, både vad
gäller avgifter och den enskildes möjligheter till delaktighet. Regeringen har 2015-1210 (Kommittédirektiv 2015:134) tillsatt särskild kommitté med uppdrag
•
•
•

Lämna förslag i syfta att öka likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga om avgifter
och regelverk samt därvid se över frågan om nationell reglering och ett samlat
huvudmannaskap.
Utvärdera och analysera konsekvenserna med fritt val av hjälpmedel.
Redovisa för- och nackdelar med högkostnadsskydd och avgiftstak inom
hjälpmedelsområdet.

Utredningen presenterades i slutet av maj 2017 och berör flera olika perspektiv inom
hjälpmedelsområdet, bland annat olika avgifter. Avgifterna kan grovt kategoriseras i:
besöksavgifter, hjälpmedelsavgifter som är kopplade till ett specifikt hjälpmedel, och
serviceavgifter för reparationer m.m. Vad gäller hjälpmedelsavgift föreslår
utredningen att skäliga avgifter får tas ut för hjälpmedel av den som fyllt 18 men inte
av den som är 85 år och äldre. Det finns inget förslag till högkostnadsskydd för
hjälpmedel. Likaså är det utredningens mening skäligt att avgift tas ut för hjälpmedel
som motsvarar produkter som även personer utan funktionsnedsättning har
kostnader för, tex ortopediska skor. Med den föreslagna regleringen menar
utredningen att serviceavgifter inte skall anses tillåtna.
Aktuellt läge på Gotland

Hanteringen av hjälpmedel via HMC fördelas enligt nedanstående tabeller
Kostnad fördelad per förvaltning
OBS att kostnad per förvaltning är enligt den köp- och hyresmodell regionen
tillämpar.
SOF
HSF
ÖVR
2015
8 679 000
10 868 000
66 000
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9 220 000

13 620 000

60 782

Kostnad för inköp av nya hjälpmedel via HMC är 17 826 934 inklusive reservdelar,
förbrukningsmaterial, tillbehör och inkontinens för 2016
Antal förskrivningar av huvudhjälpmedel exkl inkontinens
SOF
2015
2 982
2016
3 092

HSF
2 987
3 338

Antal förskrivningar av huvudhjälpmedel inkl inkontinens
SOF
2015
7 130
2016
6 909

HSF
5 365
6 043

Fördelning av förskrivningar per åldrar 2016 är enligt följande
Radetiketter (huvudhjälpmedel)

Order antal order

41 Barn- och utbildningsförvaltningen

3

0-6 år

1

7-17 år

1

18-30 år
52 Socialförvaltningen

1
6 909

Okänd

1

0-6 år

1

7-17 år

7

18-30 år

21

31-55 år

150

56-64 år

270

65-74 år

812

75-199 år

5 647

82 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

6 043

Okänd

14

0-6 år

88

7-17 år

224

18-30 år

251

31-55 år

752

56-64 år

555

65-74 år

1 284

75-199 år

2 875

95 Externa kunder
7-17 år

886
4

18-30 år

9

31-55 år

53

56-64 år

32

65-74 år

178

75-199 år

610

Totalt

13 841
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Kostnader för hjälpmedel för HSF enl redovisning 2016
•

Via hjälpmedelscentralen HMC: 16 917 200

•

Övriga: 14 414 663
o Varav Olmed/ortopedtekniska: 8 834 395

•

Totalt: 31 331 863

För HSF köps hjälpmedel också direkt från leverantör av olika verksamheter på
lasarettet. Enligt bedömning finns det inte något effektivt sätt att få fram uppgifter på
antal förskrivningar och antal brukare etc, utöver det som hanteras via
hjälpmedelscentralen, då det går pappers-vägen. (via Olmed finns antalet beställda
produkter och pris). De redovisade kostnaderna för HSF inkluderar kostnad för
HMC enligt den betalmodell regionen tillämpar.
I princip alla hjälpmedel som avser SOF passerar HMC och finns med i redovisad
statistik.
Aktuella egenavgifter och bidrag för Region Gotland/HSF
Produkt
Ortopediska skor, vuxen (par)
Ortopediska skor, barn/ungdom t.o.m 17 år (par)
Ortoser (faktisk kostnad dock max egenavgiften)
Prefabricerade kompressionsstrumpor (st)
Hörapparater vuxen fr.o.m 18 år (faktisk kostnad
dock max bidragsbeloppet)
Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)
Glasögon 0-7 år (standardglas/ordination)
Glasögon 0-7 år (RX- och flerstyrkeglas/ordination)
CPAP

Bidrag

3000:-

600:900:-.

Egenavgift
600:400:300:100:500:700:100:-/månad

Aktuella egenavgifter för HSF ger för 2016 ungefär följande intäkt
•

hyra av Cpap: ca 600 personer ca 696 700 kronor per år

•

Ortoped:

•

Hörapparater: 66 200 kronor

•

Glasögon:

304 700 kronor
13 200 kronor

Sammantaget enligt redovisning var egenavgifterna inom hälso– och
sjukvårdsförvaltningen 2016 1 336 tkr.
Socialförvaltningens egenavgifter för 2016 är 0 kronor
Utöver dessa avgifter och bidrag finns särskild lag som innehåller bestämmelse om
landstingens skyldigheter att, under angiva förutsättningar, lämna bidrag upp till 800
kronor för glasögon och kontaktlinser till barn och unga mellan 8-19 år.
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Juridiska förutsättningar med avgifter.

•

•
•

Patientavgift eller besöksavgift, vilket ibland inom området hjälpmedel också
uttrycks som förskrivningsavgift. Allt inom ramen för patientavgift, inklusive
förskrivningsavgift, har samma högkostnadsskydd. Hjälpmedelsutredningen
anger genomgående begreppet ”patientbesök för behovsbedömning eller
förskrivning av hjälpmedel” där med förskrivning avses ”… att prova ut,
anpassa/specialanpassa och välja produkt, men också att informera, instruera
och träna samt följa upp och utvärdera funktion och nytta”, d.v.s. alla
moment som i princip kan vara aktuella. Besöksavgift berörs inte av detta
förslag, som gäller enbart hjälpmedelsavgifter.
Samma regler gäller för hemsjukvård, huvudmannen kan ta patientavgift, men
inom ramen för aktuellt regelverk för maxtaxa.
Alla avgifter som ligger för själva hjälpmedlet (full betalning eller viss
egenavgift etc) ligger utanför besöksavgiftsregelverket i övrigt. Sedan kan
hjälpmedelsavgift för hjälpmedlet samordnas med övrigt regelverk vad gäller
åldrar etc. För att undvika det som kan uppfattas som orimliga egenavgifter
kan det finnas särskilt högkostnadsskydd. Hjälpmedelsutredningen
konstaterar att alla landsting tar ut någon form av hjälpmedelsavgift, men
utredningen uttrycker också att det inte finns något entydigt lagstöd för att ta
ut hjälpmedelsavgifter idag. Hjälpmedelsutredningen föreslår att sådant
lagstöd för hjälpmedelsavgifter införs. Vidare föreslår
hjälpmedelsutredningen att serviceavgifter skall förbjudas.

Jämförelser med andra

Regioner eftersträvar oftast gemensam hantering kring hjälpmedel med kommunerna
i regionen, med samordnade regelverk och samordnade avgifter på hjälpmedlen.
Däremot har regioner och kommuner oftast olika regelverk för patientavgifter med
olika högkostnadsskydd/maxtaxa.
Många regioner har avgiftskataloger med samlad riktning att vissa grupper av
hjälpmedel har egenavgifter, vanligen syn, hör och ortopedtekniska hjälpmedel.
Västerbotten har fört ett principiellt resonemang om kriterier för hjälpmedel och
egenansvar mm. De har efter revidering 2015 egenavgifter i begränsad omfattning.
Exempel på lösningar redovisas nedan:
•

Västerbotten (inkl vissa kommuner): Västerbotten

•

Jönköping (inkl kommuner) http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=42876

•

Halland inkl kommuner: Kryckkäppar 70:-/st och TENS 100:-/månad
(inkluderat i högkostnadsskydd)

•

Stockholms läns landsting (SLL)
avgift inkl högkostnadsskydd: avgift inkl högkostnadsskydd
korttidsförskrivning: Korttidsförskrivning
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egenvård: Egenvård
behandlingshjälpmedel: behandlingshjälpmedel
Utgångspunkter för egenavgifter på Gotland

1. Rättvist
Egenavgiften bör harmoniera med de övergripande prioriteringarna inom
hälso- och sjukvård, och stödja god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen(HSL § 26). Detta oavsett hemsjukvård eller annan hälsooch sjukvård.
2. Enkelt och begripligt
3. Särskild hänsyn till barn
4. Inte administrera bort pengar
5. Få incitament använda hjälpmedel/återlämna/återanvända hjälpmedel
6. Ge intäkt till huvudmannen.
Förslag val av modell för egenavgifter

1. Samla alla hjälpmedelsområden i gemensamt system
a. För att uppfylla punkterna 1-2 ovan måste HSF forcera arbetet med
att sammanföra hjälpmedel via Sesam eller via annan överblickbar
metod.
2. Patientavgifter
a. Regelverk för besöks/patientavgifter finns inom både inom SOF och
HSF och patientavgift bör hanteras i annan särskild ordning i
samband med patientavgiftsbeslut, och inte inom ramen för
egenavgifter för hjälpmedel. Flera kommuner (Malmö stad, Kalmar,
Kristianstad, Skellefteå mfl) anger i sina regelverk att avgift tas ut för
insats vid utprovning etc av hjälpmedel, medan det är gratis hos andra
(Västerås mfl).
3. Hjälpmedelsavgift
Med utgångspunkt från uppdraget att ta fram avgifter inom
hjälpmedelsområdet blir slutsatsen att avgift skall tas ut för själva
hjälpmedlet/produkten. Förslag till beslut innehåller inte någon form av
serviceavgifter.
4. Val av modell för egenavgift
Diskussion enligt modell från Västerbotten om egenavgifter är principiellt
tilltalande, men deras egenavgifter beräknas medföra begränsade intäkter.
Det finns regioner, utöver Västerbotten, som har liten omfattning på
egenavgifter på hjälpmedel. Region Halland inkl ingående kommuner har
avgifter enbart för köp av kryckkäppar samt för hyra av TENS-apparater
(smärtlindring).
Stockholms läns landsting har en tydlig policy som redovisar vilka principer
som styr hjälpmedelsverksamheten och därtill ett beslutsstöd som stöd för
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förskrivare. Dessutom då tydlig, sammanhållen och förhållandevis enkel
hjälpmedelguide inkl avgifter.
Med ledning av punkterna ovan under Utgångspunkter för egenavgifter på
Gotland så blir resultatet en avgiftsmodell både fasta avgifter för särskilda
hjälpmedel och hyra för vissa hjälpmedel. Förslaget har också anpassats till
hjälpmedelsutredningens förslag att serviceavgifter förbjuds, d.v.s. regionens
regelverk innehåller inga serviceavgifter. Likaså föreslås att avgifter tillåts
endast för personer över 18 år, undantaget personkretsen för LSS.
Förslag till egenavgifter och bidrag för hjälpmedel inom Region Gotland

Med ledning av vad som anförts ovan föreslås egenavgifter för hjälpmedel enligt
följande tabell, som också redovisas som bilaga 1 (för jämförelse med aktuella
avgifter och bidrag hänvisas till bilaga 2).
Hjälpmedel

Kryckkäppar (2st)
Tyngdtäcke
Hörapparater
Ortopediska skor, vuxna över 18
år
Stöd- och kompressionsstrumpor
Ortoser

Förslag till avgift
Avgiftsbefrielse för barn och
unga under 18 år och
personkretsen enligt LSS
100 kr engångskostnad
600 kr/tyngdtäcke
600 kr/öra
1000 kr/par
150 kr/arm/ben 300 kr/par
Faktisk kostnad, dock max 300
kr/st

Hyresavgifter för TENShjälpmedel.
100 kr/kalendermånad
Hyresavgift för CPAP/BIPAP
100 kr/kalendermånad
Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)
800 kr/glasögon
Genomgående blir hjälpmedel för barn och unga upp 18 år avgiftsfria, även
ortopediska skor.
Avgift införs för kryckkäppar, tyngdtäcken och TENS-apparat.
Bidrag till hörapparat ändras till egenavgift.
Bidrag till glasögon för barn och unga mellan 8 och 19 år regleras särskilt genom
lagstiftning (SFS 2016:35).

Bedömning

Med ledning av redovisning ovan förordas en egenavgift. Eftersom Stockholms läns
landsting har en väl genomarbetad modell för prioriteringar, bedömningar och också
avgifter, som uppfyller de kriterier som fastslagits som förutsättning för egenavgifter,
förordas avgiftsmodell med utgångspunkt från regionens befintliga egenavgifter och
avstämd med nivåer från framförallt Stockholms läns landsting (SLL).
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Förslaget innebär att hyra på TENS-apparater och engångsavgift för tyngdtäcken
samt engångskostnad för kryckkäppar på 100kr införs, samt att vissa befintliga
avgifter justeras eller tas bort.
De förändrade avgifterna beräknas öka intäkterna till regionen från ca 1,3 mkr till
2,2 mkr.
Förslaget bedöms vara könsneutralt och hänsyn är taget till barnperspektivet genom
att barn och ungdomar under 18 år är undantagna egenavgifter.
Stockholms hantering av hjälpmedel ansluter till Region Gotlands principiella lösning
med regelverk/behovstrappa för hjälpmedelshanteringen, så
regelverket/behovstrappan bedöms inte behöva omarbetas, möjligen anpassas i delar.
I mån av tillgång tillhandahåller verksamheterna i Stockholm läns landsting vissa
hjälpmedel via korttidshyra. Region Gotland har genomfört arbete med prioritering
av hjälpmedel och hjälpmedelskostnader och då tagit bort alternativet med
korttidshyra. Likaså finns inom SLL möjligheten till fritt val av hjälpmedel för vissa
hjälpmedel inom området rörelse, syn och hörsel. Detta tillämpas inte på Gotland.
För inkontinens gäller högkostnadsskyddet för sjukvård.
Egenavgifterna för hjälpmedel som sköts via hjälpmedelscentralen hanteras i
hjälpmedelssystemet Sesam, övriga egenavgifter hanteras via respektive verksamhet.
Konsekvenserna och modellen som sådan bör följas upp efter lämplig tid (1år).
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Kerstin Lindgren, resursområdeschef
Bo Magnusson, regionstyrelseförvaltningen
Registrator-RS
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Bilaga 1 Förslag till egenavgifter
Hjälpmedel

Förslag till avgift
Avgiftsbefrielse för barn och
unga under 18 år
Kryckkäppar (2st)
100 kr engångskostnad
Tyngdtäcke
600 kr/tyngdtäcke
Hörapparater
600 kr/öra
Ortopediska skor, vuxna över 18 år 1000 kr/par
Stöd- och kompressionsstrumpor
150 kr/arm/ben 300 kr/par
Ortoser
Faktisk kostnad, dock max 300
kr/st
Hyresavgifter för TENS-hjälpmedel. 100 kr/kalendermånad
Hyresavgift för CPAP/BIPAP
100 kr/kalendermånad
Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)
700 kr/glasögon

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/369

Högkostnadsskydd
2000 kr/12månadersperiod
Ingår
Nej
Ingår
Nej
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Bilaga 2 Aktuella avgifter och bidrag, inkl förslag till avgifter
HögkostnadsFörslag avgift
skydd 2000 kr
Avgiftsbefrielse för barn /12Hjälpmedel
och unga under 18 år
månadersperiod Aktuell avgift
Kryckkäppar (2st)
0 kr
100 kr engångskostnad
Ingår
Tyngdtäcke
0 kr
600 kr/tyngdtäcke
Nej
Bidrag 3000 kr/öra
från och med 18 år
(faktisk kostnad,
Hörapparater
600 kr egenavgift/öra
Ingår
dock maxbelopp)
Ortopediska skor, vuxna
600 kr/par
1000 kr/par
Nej
Ortopediska skor, barn under
400 kr/par
18 år
Ingen avgift
150 kr/arm/ben 300
100 kr/prefabricerat
Stöd ochkr/par
st, 200 för tröja eller
kompressionsstrumpor
Ingår
byxa
Faktisk kostnad, dock
Faktisk kostnad,
Ortoser
max 300 kr/st
Ingår
dock max 300 kr/st
Hyresavgifter för TENS
100 kr/månad
100 kr/kalendermånad
Ingår
Hyresavgift för CPAP/BIPAP 100 kr/kalendermånad
100 kr/månad/ 0 kr
Ingår
Glasögon (högst 0,3
500 kr
avståndsglas)
700 kr/glasögon
Ingår
Glasögon (högst 0,3 bifokala) 700 kr/glasögon
700 kr
Ingår
Glasögon 0-7 år
Bidrag 600 kr
(standardglas/ordination)
Ingen avgift
Bidrag 900 kr
Glasögon 0-7 år (RX- och
flerstyrkeglas/ordination)
Ingen avgift
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Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

SON § 118

Intern remiss - Egenavgifter för hjälpmedel inom
Region Gotland

SON 2017/288
SON/AU § 54

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden tillstyrker egenavgifter för hjälpmedel enligt tabell 1.
• Avgifterna gäller från och med 1 januari 2018.
• Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Nationellt finns olika modeller för egenavgifter för hjälpmedel, dels olika
patientavgifter för den medicinska bedömningen/förskrivningsavgifter, och dels
egenavgifter för hjälpmedlen.
Patientavgifter hanteras i särskild ordning för hälso- och sjukvårdsnämnden
respektive socialnämnden, med särskilda regelverk för högkostnadsskydd och
maxtaxa. Patientavgifter hanteras därmed inte i detta ärende.
Hjälpmedelskommittén har fastställt ett antal utgångspunkter för egenavgifter:
1. Rättvist
2. Egenavgiften bör harmoniera med de övergripande prioriteringarna inom hälsooch sjukvård, och stödja god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen
(HSL § 26). Detta oavsett hemsjukvård eller annan hälso- och sjukvård.
3. Enkelt och begripligt
4. Särskild hänsyn skall tas till barn
5. Inte administrera bort pengar
6. Få incitament använda hjälpmedel och att återlämna/återanvända hjälpmedel
7. Ge intäkt till huvudmannen
Med ledning av dessa kriterier förordas egenavgifter enligt en modell med dels fasta
avgifter för vissa hjälpmedel och dels hyra för vissa hjälpmedel. Förslaget är utarbetat
i en arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningen, hälso - och
sjukvårdsförvaltningen, och regionstyrelseförvaltningen.
Bedömning

Med ledning av redovisningen ovan förordas en egenavgift. Eftersom Stockholms
läns landsting (SLL) har en väl genomarbetad modell för prioriteringar, bedömningar
och också avgifter, som uppfyller de kriterier som fastslagits som förutsättning för
egenavgifter, förordas en avgiftsmodell med utgångspunkt från regionens befintliga
egenavgifter och avstämd med nivåer från framförallt SLL.
De förändrade avgifterna beräknas öka intäkterna till regionen från ca 1,3 mkr till
2,2 mkr. Egenavgifter redovisas i tabell 1.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Tabell 1 Egenavgifter
Hjälpmedel

Förslag till avgift
Avgiftsbefrielse för barn och
unga under 18 år

Högkostnadsskydd
2000 kr/12månadersperiod

Kryckkäppar (2st)

100 kr engångskostnad

Ingår

Tyngdtäcke

600 kr/tyngdtäcke

Nej

Hörapparater

600 kr/öra

Ingår

Ortopediska skor, vuxna över 18 år 1000 kr/par

Nej

Stöd- och kompressionsstrumpor

150 kr/arm/ben 300 kr/par

Ingår

Ortoser

Faktisk kostnad, dock max 300
kr/st
Ingår

Hyresavgifter för TENS-hjälpmedel. 100 kr/kalendermånad

Ingår

Hyresavgift för CPAP/BIPAP

100 kr/kalendermånad

Ingår

Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)

700 kr/glasögon

Ingår

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 21 augusti 2017.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Skickas till
Lena Andreasson, avdelningschef hemsjukvården
Anna-Lena Gutedal, ekonomichef

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

SON 2017/288
21 augusti 2017

Cecilia Berg

Socialnämnden

Internremiss: Förslag till egenavgifter för hjälpmedel
Förslag till beslut

•

Socialnämnden föreslås tillstyrka egenavgifter för hjälpmedel enligt bilaga 1.

•

Avgifterna föreslås gälla från och med 1 januari 2018.

Sammanfattning

Nationellt finns olika modeller för egenavgifter för hjälpmedel, dels olika
patientavgifter för den medicinska bedömningen/förskrivningsavgifter, och dels
egenavgifter för hjälpmedlen.
Patientavgifter hanteras i särskild ordning för hälso- och sjukvårdsnämnden
respektive socialnämnden, med särskilda regelverk för högkostnadsskydd och
maxtaxa. Patientavgifter hanteras därmed inte i detta ärende.
Hjälpmedelskommittén har fastställt följande utgångspunkter för egenavgifter
1. Rättvist
Egenavgiften bör harmoniera med de övergripande prioriteringarna inom
hälso- och sjukvård, och stödja god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen(HSL § 26). Detta oavsett hemsjukvård eller annan hälso- och
sjukvård
2. Enkelt och begripligt
3. Särskild hänsyn skall tas till barn
4. Inte administrera bort pengar
5. Få incitament använda hjälpmedel och att återlämna/återanvända hjälpmedel
6. Ge intäkt till huvudmannen
Med ledning av dessa kriterier förordas egenavgifter enligt modell med dels fasta
avgifter för vissa hjälpmedel, och dels hyra för vissa hjälpmedel. Förslaget är
utarbetat i arbetsgrupp med representanter från SOF, HSF, och RSF. Modellen är
utformad med utgångspunkt från befintliga egenavgifter och avstämd med nivåer
från framförallt Stockholms läns landsting (SLL). Barn/ungdomar under 18 år betalar
ingen egenavgift, samma åldergräns som för patientavgifter. Avgiften för tyngdtäcken
och ortopediska skor utgår från uppfattningen att avgift tas ut för hjälpmedel som
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motsvarar produkter som även personer utan funktionsnedsättning har kostnader
för.
Intäkterna beräknas sammantaget öka från ca 1.1 mkr/år till ca 2 mkr/år. Rutiner för
avgiftshanteringen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) beslutas inom
HSF. Eftersom hjälpmedelscentralen (HMC) berörs i princip enbart av
avgiftsförslaget via tyngdtäcken, bedöms hanteringen på HMC klaras inom befintliga
resurser.
Ärendebeskrivning

Sedan 2013 finns ett gemensamt regelverk med behovstrappa för huvuddelen av
hjälpmedel på Gotland. Det som återstår att samla är vissa specialhjälpmedel inom
hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Parallellt har arbete med egenavgifter diskuterats, både nationellt och på Gotland.
Nationell utblick visar på en spretig flora av avgifter i regioner/landsting och
kommuner i anslutning till hjälpmedel. De finns olika modeller med avgiftskataloger
och olika patientavgifter.
Utredning inom hjälpmedelsområdet SOU 2017:43

Staten har i olika omgångar påtalat det orimliga i dagens läge med olikheter, både vad
gäller avgifter och den enskildes möjligheter till delaktighet. Regeringen har 2015-1210 (Kommittédirektiv 2015:134) tillsatt särskild kommitté med uppdrag
•
•
•

Lämna förslag i syfta att öka likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga om avgifter
och regelverk samt därvid se över frågan om nationell reglering och ett samlat
huvudmannaskap.
Utvärdera och analysera konsekvenserna med fritt val av hjälpmedel.
Redovisa för- och nackdelar med högkostnadsskydd och avgiftstak inom
hjälpmedelsområdet.

Utredningen presenterades i slutet av maj 2017 och berör flera olika perspektiv inom
hjälpmedelsområdet, bland annat olika avgifter. Avgifterna kan grovt kategoriseras i:
besöksavgifter, hjälpmedelsavgifter som är kopplade till ett specifikt hjälpmedel, och
serviceavgifter för reparationer m.m. Vad gäller hjälpmedelsavgift föreslår
utredningen att skäliga avgifter får tas ut för hjälpmedel av den som fyllt 18 men inte
av den som är 85 år och äldre. Det finns inget förslag till högkostnadsskydd för
hjälpmedel. Likaså är det utredningens mening skäligt att avgift tas ut för hjälpmedel
som motsvarar produkter som även personer utan funktionsnedsättning har
kostnader för, tex ortopediska skor. Med den föreslagna regleringen menar
utredningen att serviceavgifter inte skall anses tillåtna.
Aktuellt läge på Gotland

Hanteringen av hjälpmedel via HMC fördelas enligt nedanstående tabeller
Kostnad fördelad per förvaltning
OBS att kostnad per förvaltning är enligt den köp- och hyresmodell regionen
tillämpar.
SOF
HSF
ÖVR
2015
8 679 000
10 868 000
66 000
2016
9 220 000
13 620 000
60 782
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Kostnad för inköp av nya hjälpmedel via HMC är 17 826 934 inklusive reservdelar,
förbrukningsmaterial, tillbehör och inkontinens för 2016
Antal förskrivningar av huvudhjälpmedel exkl inkontinens
SOF
2015
2 982
2016
3 092

HSF
2 987
3 338

Antal förskrivningar av huvudhjälpmedel inkl inkontinens
SOF
2015
7 130
2016
6 909

HSF
5 365
6 043

Fördelning av förskrivningar per åldrar 2016 är enligt följande
Radetiketter (huvudhjälpmedel)

Order antal order

41 Barn- och utbildningsförvaltningen

3

0-6 år

1

7-17 år

1

18-30 år

1

52 Socialförvaltningen

6 909

Okänd

1

0-6 år

1

7-17 år

7

18-30 år

21

31-55 år

150

56-64 år

270

65-74 år

812

75-199 år

5 647

82 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

6 043

Okänd

14

0-6 år

88

7-17 år

224

18-30 år

251

31-55 år

752

56-64 år

555

65-74 år

1 284

75-199 år

2 875

95 Externa kunder

886

7-17 år

4

18-30 år

9

31-55 år

53

56-64 år

32

65-74 år

178

75-199 år

610

Totalt

13 841
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Kostnader för hjälpmedel för HSF enl redovisning 2016
•

Via hjälpmedelscentralen HMC: 16 917 200

•

Övriga: 14 414 663
o Varav Olmed/ortopedtekniska: 8 834 395

•

Totalt: 31 331 863

För HSF köps hjälpmedel också direkt från leverantör av olika verksamheter på
lasarettet. Enligt bedömning finns det inte något effektivt sätt att få fram uppgifter på
antal förskrivningar och antal brukare etc, utöver det som hanteras via
hjälpmedelscentralen, då det går pappers-vägen. (via Olmed finns antalet beställda
produkter och pris). De redovisade kostnaderna för HSF inkluderar kostnad för
HMC enligt den betalmodell regionen tillämpar.
I princip alla hjälpmedel som avser SOF passerar HMC och finns med i redovisad
statistik.
Aktuella egenavgifter och bidrag för Region Gotland/HSF
Produkt
Ortopediska skor, vuxen (par)
Ortopediska skor, barn/ungdom t.o.m 17 år (par)
Ortoser (faktisk kostnad dock max egenavgiften)
Prefabricerade kompressionsstrumpor (st)
Hörapparater vuxen fr.o.m 18 år (faktisk kostnad
dock max bidragsbeloppet)
Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)
Glasögon 0-7 år (standardglas/ordination)
Glasögon 0-7 år (RX- och
flerstyrkeglas/ordination)
CPAP

Bidrag

3000:-

600:900:-.

Egenavgift
600:400:300:100:500:700:-

100:-/månad

Aktuella egenavgifter för HSF ger för 2016 ungefär följande intäkt
•

hyra av Cpap: ca 600 personer ca 696 700 kronor per år

•

Ortoped:

•

Hörapparater: 66 200 kronor

•

Glasögon:

304 700 kronor
13 200 kronor

Sammantaget enligt redovisning var egenavgifterna inom hälso– och
sjukvårdsförvaltningen 2016 1 336 tkr.
Socialförvaltningens egenavgifter för 2016 är 0 kronor
Utöver dessa avgifter och bidrag finns särskild lag som innehåller bestämmelse om
landstingens skyldigheter att, under angiva förutsättningar, lämna bidrag upp till 800
kronor för glasögon och kontaktlinser till barn och unga mellan 8-19 år.
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Juridiska förutsättningar med avgifter.

•

•
•

Patientavgift eller besöksavgift, vilket ibland inom området hjälpmedel också
uttrycks som förskrivningsavgift. Allt inom ramen för patientavgift, inklusive
förskrivningsavgift, har samma högkostnadsskydd. Hjälpmedelsutredningen
anger genomgående begreppet ”patientbesök för behovsbedömning eller
förskrivning av hjälpmedel” där med förskrivning avses ”… att prova ut,
anpassa/specialanpassa och välja produkt, men också att informera, instruera
och träna samt följa upp och utvärdera funktion och nytta”, d.v.s. alla
moment som i princip kan vara aktuella. Besöksavgift berörs inte av detta
förslag, som gäller enbart hjälpmedelsavgifter.
Samma regler gäller för hemsjukvård, huvudmannen kan ta patientavgift, men
inom ramen för aktuellt regelverk för maxtaxa.
Alla avgifter som ligger för själva hjälpmedlet (full betalning eller viss
egenavgift etc) ligger utanför besöksavgiftsregelverket i övrigt. Sedan kan
hjälpmedelsavgift för hjälpmedlet samordnas med övrigt regelverk vad gäller
åldrar etc. För att undvika det som kan uppfattas som orimliga egenavgifter
kan det finnas särskilt högkostnadsskydd. Hjälpmedelsutredningen
konstaterar att alla landsting tar ut någon form av hjälpmedelsavgift, men
utredningen uttrycker också att det inte finns något entydigt lagstöd för att ta
ut hjälpmedelsavgifter idag. Hjälpmedelsutredningen föreslår att sådant
lagstöd för hjälpmedelsavgifter införs. Vidare föreslår
hjälpmedelsutredningen att serviceavgifter skall förbjudas.

Jämförelser med andra

Regioner eftersträvar oftast gemensam hantering kring hjälpmedel med kommunerna
i regionen, med samordnade regelverk och samordnade avgifter på hjälpmedlen.
Däremot har regioner och kommuner oftast olika regelverk för patientavgifter med
olika högkostnadsskydd/maxtaxa.
Många regioner har avgiftskataloger med samlad riktning att vissa grupper av
hjälpmedel har egenavgifter, vanligen syn, hör och ortopedtekniska hjälpmedel.
Västerbotten har fört ett principiellt resonemang om kriterier för hjälpmedel och
egenansvar mm. De har efter revidering 2015 egenavgifter i begränsad omfattning.
Exempel på lösningar redovisas nedan:
•

Västerbotten (inkl vissa kommuner): Västerbotten

•

Jönköping (inkl kommuner) http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=42876

•

Halland inkl kommuner: Kryckkäppar 70:-/st och TENS 100:-/månad
(inkluderat i högkostnadsskydd)

•

Stockholms läns landsting (SLL)
avgift inkl högkostnadsskydd: avgift inkl högkostnadsskydd
korttidsförskrivning: Korttidsförskrivning
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egenvård: Egenvård
behandlingshjälpmedel: behandlingshjälpmedel
Utgångspunkter för egenavgifter på Gotland

1. Rättvist
Egenavgiften bör harmoniera med de övergripande prioriteringarna inom
hälso- och sjukvård, och stödja god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen(HSL § 26). Detta oavsett hemsjukvård eller annan hälsooch sjukvård.
2. Enkelt och begripligt
3. Särskild hänsyn till barn
4. Inte administrera bort pengar
5. Få incitament använda hjälpmedel/återlämna/återanvända hjälpmedel
6. Ge intäkt till huvudmannen.
Förslag val av modell för egenavgifter

1. Samla alla hjälpmedelsområden i gemensamt system
a. För att uppfylla punkterna 1-2 ovan måste HSF forcera arbetet med
att sammanföra hjälpmedel via Sesam eller via annan överblickbar
metod.
2. Patientavgifter
a. Regelverk för besöks/patientavgifter finns inom både inom SOF och
HSF och patientavgift bör hanteras i annan särskild ordning i
samband med patientavgiftsbeslut, och inte inom ramen för
egenavgifter för hjälpmedel. Flera kommuner (Malmö stad, Kalmar,
Kristianstad, Skellefteå mfl) anger i sina regelverk att avgift tas ut för
insats vid utprovning etc av hjälpmedel, medan det är gratis hos andra
(Västerås mfl).
3. Hjälpmedelsavgift
Med utgångspunkt från uppdraget att ta fram avgifter inom
hjälpmedelsområdet blir slutsatsen att avgift skall tas ut för själva
hjälpmedlet/produkten. Förslag till beslut innehåller inte någon form av
serviceavgifter.
4. Val av modell för egenavgift
Diskussion enligt modell från Västerbotten om egenavgifter är principiellt
tilltalande, men deras egenavgifter beräknas medföra begränsade intäkter.
Det finns regioner, utöver Västerbotten, som har liten omfattning på
egenavgifter på hjälpmedel. Region Halland inkl ingående kommuner har
avgifter enbart för köp av kryckkäppar samt för hyra av TENS-apparater
(smärtlindring).
Stockholms läns landsting har en tydlig policy som redovisar vilka principer
som styr hjälpmedelsverksamheten och därtill ett beslutsstöd som stöd för
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förskrivare. Dessutom då tydlig, sammanhållen och förhållandevis enkel
hjälpmedelguide inkl avgifter.
Med ledning av punkterna ovan under Utgångspunkter för egenavgifter på
Gotland så blir resultatet en avgiftsmodell både fasta avgifter för särskilda
hjälpmedel och hyra för vissa hjälpmedel. Förslaget har också anpassats till
hjälpmedelsutredningens förslag att serviceavgifter förbjuds, d.v.s. regionens
regelverk innehåller inga serviceavgifter. Likaså föreslås att avgifter tillåts
endast för personer över 18 år, undantaget personkretsen för LSS.
Förslag till egenavgifter och bidrag för hjälpmedel inom Region Gotland

Med ledning av vad som anförts ovan föreslås egenavgifter för hjälpmedel enligt
följande tabell, som också redovisas som bilaga 1 (för jämförelse med aktuella
avgifter och bidrag hänvisas till bilaga 2).
Hjälpmedel

Kryckkäppar (2st)
Tyngdtäcke
Hörapparater
Ortopediska skor, vuxna över 18
år
Stöd- och kompressionsstrumpor
Ortoser

Förslag till avgift
Avgiftsbefrielse för barn och
unga under 18 år och
personkretsen enligt LSS
100 kr engångskostnad
600 kr/tyngdtäcke
600 kr/öra
1000 kr/par
150 kr/arm/ben 300 kr/par
Faktisk kostnad, dock max 300
kr/st

Hyresavgifter för TENShjälpmedel.
100 kr/kalendermånad
Hyresavgift för CPAP/BIPAP
100 kr/kalendermånad
Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)
800 kr/glasögon
Genomgående blir hjälpmedel för barn och unga upp 18 år avgiftsfria, även
ortopediska skor.
Avgift införs för kryckkäppar, tyngdtäcken och TENS-apparat.
Bidrag till hörapparat ändras till egenavgift.
Bidrag till glasögon för barn och unga mellan 8 och 19 år regleras särskilt genom
lagstiftning (SFS 2016:35).

Bedömning

Med ledning av redovisning ovan förordas en egenavgift. Eftersom Stockholms läns
landsting har en väl genomarbetad modell för prioriteringar, bedömningar och också
avgifter, som uppfyller de kriterier som fastslagits som förutsättning för egenavgifter,
förordas avgiftsmodell med utgångspunkt från regionens befintliga egenavgifter och
avstämd med nivåer från framförallt Stockholms läns landsting (SLL).
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Förslaget innebär att hyra på TENS-apparater och engångsavgift för tyngdtäcken
samt engångskostnad för kryckkäppar på 100kr införs, samt att vissa befintliga
avgifter justeras eller tas bort.
De förändrade avgifterna beräknas öka intäkterna till regionen från ca 1,3 mkr till
2,2 mkr.
Förslaget bedöms vara könsneutralt och hänsyn är taget till barnperspektivet genom
att barn och ungdomar under 18 år är undantagna egenavgifter.
Stockholms hantering av hjälpmedel ansluter till Region Gotlands principiella lösning
med regelverk/behovstrappa för hjälpmedelshanteringen, så
regelverket/behovstrappan bedöms inte behöva omarbetas, möjligen anpassas i delar.
I mån av tillgång tillhandahåller verksamheterna i Stockholm läns landsting vissa
hjälpmedel via korttidshyra. Region Gotland har genomfört arbete med prioritering
av hjälpmedel och hjälpmedelskostnader och då tagit bort alternativet med
korttidshyra. Likaså finns inom SLL möjligheten till fritt val av hjälpmedel för vissa
hjälpmedel inom området rörelse, syn och hörsel. Detta tillämpas inte på Gotland.
För inkontinens gäller högkostnadsskyddet för sjukvård.
Egenavgifterna för hjälpmedel som sköts via hjälpmedelscentralen hanteras i
hjälpmedelssystemet Sesam, övriga egenavgifter hanteras via respektive verksamhet.
Konsekvenserna och modellen som sådan bör följas upp efter lämplig tid (1år).
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Regiondirektör
Skickas till
Lena Andreasson, avdelningschef hemsjukvården
Anna-Lena Gutedal, ekonomichef

8 (9)

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2017/288

Bilaga 1 Förslag till egenavgifter
Hjälpmedel

Förslag till avgift
Avgiftsbefrielse för barn och
unga under 18 år
Kryckkäppar (2st)
100 kr engångskostnad
Tyngdtäcke
600 kr/tyngdtäcke
Hörapparater
600 kr/öra
Ortopediska skor, vuxna över 18 år 1000 kr/par
Stöd- och kompressionsstrumpor
150 kr/arm/ben 300 kr/par
Ortoser
Faktisk kostnad, dock max 300
kr/st
Hyresavgifter för TENS-hjälpmedel. 100 kr/kalendermånad
Hyresavgift för CPAP/BIPAP
100 kr/kalendermånad
Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)
700 kr/glasögon

Högkostnadsskydd
2000 kr/12månadersperiod
Ingår
Nej
Ingår
Nej
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Bilaga 2 Aktuella avgifter och bidrag, inkl förslag till avgifter
HögkostnadsFörslag avgift
skydd 2000 kr
Avgiftsbefrielse för barn /12Hjälpmedel
och unga under 18 år
månadersperiod Aktuell avgift
Kryckkäppar (2st)
0 kr
100 kr engångskostnad
Ingår
Tyngdtäcke
0 kr
600 kr/tyngdtäcke
Nej
Bidrag 3000 kr/öra
från och med 18 år
(faktisk kostnad,
Hörapparater
600 kr egenavgift/öra
Ingår
dock maxbelopp)
Ortopediska skor, vuxna
600 kr/par
1000 kr/par
Nej
Ortopediska skor, barn under
400 kr/par
18 år
Ingen avgift
150 kr/arm/ben 300
100 kr/prefabricerat
Stöd ochkr/par
st, 200 för tröja eller
kompressionsstrumpor
Ingår
byxa
Faktisk kostnad, dock
Faktisk kostnad,
Ortoser
max 300 kr/st
Ingår
dock max 300 kr/st
Hyresavgifter för TENS
100 kr/månad
100 kr/kalendermånad
Ingår
Hyresavgift för CPAP/BIPAP 100 kr/kalendermånad
100 kr/månad/ 0 kr
Ingår
Glasögon (högst 0,3
500 kr
avståndsglas)
700 kr/glasögon
Ingår
Glasögon (högst 0,3 bifokala) 700 kr/glasögon
700 kr
Ingår
Glasögon 0-7 år
Bidrag 600 kr
(standardglas/ordination)
Ingen avgift
Bidrag 900 kr
Glasögon 0-7 år (RX- och
flerstyrkeglas/ordination)
Ingen avgift
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Tilläggsanslag för kapitalkostnader 2017
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 295
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-11
• Underlag för budgetkompensation

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 295

Tilläggsanslag för kapitalkostnader 2017

RS 2017/925
AU § 325

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Nämndernas anslag för kapitalkostnader, avskrivningar och internränta, ökas
respektive minskas med netto 6 501 000 kronor.
 Tilläggsanslag beviljas berörda nämnder med 6 501 000 kronor. Medel anvisas ur
regionens Eget kapital.


Kapitalkostnaderna, dvs avskrivningar och internränta, ska justeras till 2017 års nivå i
budgeten för de anslagsfinansierade verksamheterna. Detta innebär att den differens
som finns mellan budget och redovisning rättas till och nämndernas anslag för
avskrivningar och internränta ökas respektive minskas enligt bifogad tabell. Totalt
sett innebär detta att nämndernas ramar ökas med 6 501 tkr och att det budgeterade
resultatet för regionen blir 20 mnkr. Budgetresultatet för 2018 kommer att justeras
utifrån detta beslut.
Från och med 2018 upphör den automatiska budgetkompensationen för kapitalkostnader enligt beslut i regionfullmäktige 2016-09-26, § 136.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att justering medges för de ökade kapitalkostnaderna och att medel anvisas ur regionens Eget kapital.
Ärendet fördras av Åsa Högberg, ekonomidirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-11

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/925
11 oktober 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för kapitalkostnader 2017
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Nämndernas anslag för kapitalkostnader, avskrivningar och internränta, ökas
respektive minskas med netto 6 501 000 kronor.
Tilläggsanslag beviljas berörda nämnder med 6 501 000 kronor. Medel anvisas ur
regionens Eget kapital.

Sammanfattning

Kapitalkostnaderna, dvs avskrivningar och internränta, ska justeras till 2017 års nivå i
budgeten för de anslagsfinansierade verksamheterna. Detta innebär att den differens
som finns mellan budget och redovisning rättas till och nämndernas anslag för
avskrivningar och internränta ökas respektive minskas enligt bifogad tabell. Totalt
sett innebär detta att nämndernas ramar ökas med 6 501 tkr och att det budgeterade
resultatet för regionen blir 20 mnkr. Budgetresultatet för 2018 kommer att justeras
utifrån detta beslut.
Från och med 2018 upphör den automatiska budgetkompensationen för
kapitalkostnader enligt beslut i regionfullmäktige 2016-09-26, § 136.
Ärendebeskrivning

Differensen mellan anläggningsredovisningen och budgeten justeras med hjälp av
förändring av kapitalkostnadskompensationen. Endast de anslagsfinansierade
verksamheterna kompenseras. Övriga verksamheter justeras via interna och/eller
externa priser.
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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 2017/925

Kapitalkostnader 2017
Förvaltning

Anläggningsredovisning
2017

Budget

Differens

0

0

0

0

16 124

15 595

529

731

230 742

212 338

18 404

2 508

Samhällsbyggnadsförvaltningen/RT

4 062

3 497

565

565

Byggnadsnämnden

1 054

1 224

-170

-170

120

155

-35

-35

2 639

2 589

50

50

Barn- o utbildningsnämnden
Gymnasie- o
vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden

16 690

14 708

1 982

1 982

5 481

5 495

-14

-14

3 789

3 705

84

84

Hälso- o sjukvårdsnämnden

24 446

23 646

800

800

500

500

0

0

305 647

283 452

22 195

6 501

2016

Budgetkompensation

Regionstyrelsen
varav
Politikerorganisationen
Regionstyrelseförvaltningen
Tekniska nämnden
varav
Teknikförvaltningen

Miljö- o hälsoskyddsnämnden
Kultur- o fritidsnämnden

Finansförvaltningen
Summa
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att justering medges för de ökade
kapitalkostnaderna och att medel anvisas ur regionens Eget kapital.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Kapitalkostnader 2017
Förvaltning
Regionstyrelsen
Politikerorganisationen
Regionstyrelseförvaltningen
Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltning/RT
Byggnadsnämnden
Miljö o hälsoskyddsnämnden
Kultur o fritidsförvaltningen
Barn o utbildningsnämnden
Gymnasie o
Socialförvaltningen
Hälso- o sjukvårdsförvaltningen
Finansförvaltningen
Summa

Anläggning
2017

Budget
2016

Differens

Budgetkompensation

0
16 124

0
15 595

0
529

0
731

230 742
4 062
1 054
120
2 639
16 690
5 481
3 789
24 446

212 338
3 497
1 224
155
2 589
14 708
5 495
3 705
23 646

18 404
565
-170
-35
50
1 982
-14
84
800

2 508
565
-170
-35
50
1 982
-14
84
800

500

500

0

0

305 647

283 452

22 195

6 501

Förvaltning
Politikerorganisationen
Regionstyrelseförvaltningen
Teknikförvaltningen
Teknikförvaltningen annuitet
Samhällsbyggnadsförvaltning/RT
Byggnadsnämnden
Miljö o hälsoskyddsnämnden
Kultur o fritidsförvaltningen
Barn o utbildningsnämnden
Gymnasie o
vuxenutbildningsnämnden
Socialförvaltningen
Hälso- o sjukvårdsförvaltningen
Finansförvaltningen
Totalt

anläggn
0
15 061
168 161
0
3 617
1 014
112
2 378
15 287
5 059
3 510
22 678

Avskrivning
budget
0
14 625
154 505
0
3 121
1 171
148
2 292
13 398
5 118
3 448
21 976

diff
0
436
13 656
0
496
-157
-36
86
1 889
-59
62
702

anläggn
0
1 063
53 946
8 635
445
40
8
261
1 403
422
279
1 768

Internränta
budget
0
970
48 458
9 375
376
53
7
297
1 310
377
257
1 670

diff
0
93
5 488
-740
69
-13
1
-36
93
45
22
98

totalt
0
16 124
222 107
8 635
4 062
1 054
120
2 639
16 690
5 481
3 789
24 446

diff
0
529
19 144
-740
565
-170
-35
50
1 982
-14
84
800

0

0

0

500

500

0

500

0

236 877

219 802

17 075

68 770

63 650

5 120

305 647

22 195

Resultatenheter
Kompenseras inte för förändringar av kapitalkostnader

Verksamhet

RE

RE
RE
Affärs

Affärs
Affärs
RE

11
221
226
22
23
24
25
712-713
714-715
721
722
723-727
73
74
75
94

Teknikförvaltningen
Nämnd o styrelseverksamhet
Gemensam verksamhet
Teknisk verksamhet
Teknisk verksamhet
Särskilda uppdrag skattefin
Gatu och Väghållning
Parkverksamhet
Semby/Camp + Kom fastigh
Exploatering + Markreserv
fastighetsförv hamn
Linjehamnar
Övr hamnar
Kollektivtrafik
Vattenförsörjning o avlopp
Avfallshantering
Fastighetsförvaltning
Summa TKF

Anläggning

Budget

Differens Kompensation

404
69
4 136
339
353
11 037
3 209
19 657
1 100
2 814
8 713
8 253
1 045
40 432
1 973
127 208
230 742

746
60
4 139
346
354
10 748
2 931
19 811
1 101
2 855
7 492
6 003
1 012
38 161
2 740
113 839
212 338

-342
9
-3
-7
-1
289
278
-154
-1
-41
1 221
2 250
33
2 271
-767
13 369
18 404

-342
9
0
-7
-1
289
278
0
-1
0
0
2 250
33
0
0
0
2 508

4 855
1 030
1 642
8 597
16 124

5 022
1 132
1 575
7 866
15 595

-167
-102
67
731
529

0
0
0
731
731

246 866

227 933

18 933

3 239

Regionstyrelseförvaltningen
RE
RE
RE

Org
902
904
905
90

PC som tjänst 92280400
Måltid
Försörjning
Övrigt RSF
Summa RSF
Totalt

RE=resultatenhet
Affärs= Affärsdrivande verksamhet, också resultatenhet

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 14

Förslag till hamntaxa 2018 för Region
Gotlands hamnar
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 300
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-17
• Tekniska nämnden 2017-08-23, § 186
- Teknikförvaltningen 2017-08-07
• Förslag till hamntaxa

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 300

Förslag till ny hamntaxa 2018 för Region
Gotlands hamnar

RS 2017/773
AU § 330

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tekniska nämndens förslag till ny hamntaxa fastställs.
 Ny hamntaxa gäller från och med 2018-01-01.
 Tekniska nämnden får rätt att reglera avgiftsbeloppen i hamntaxan när index
ändras, dock inte oftare än en gång årligen.


Senast hamntaxorna reviderades var inför 2017. Då genomfördes framförallt en
höjning av fartygsavgiften med ca 4 % och en fortsatt anpassning av kryssningstaxorna till ”branschen”.
Hamntaxan har för 2018 inte genomgått någon större omarbetning utan ändringar
har i huvudsak gjorts av text i syfte att förtydliga. Hamntaxan har som grund räknats
upp med index (KPI) 1,18 % där sedan avrundningar skett uppåt.
Punkthöjningar har skett för att täcka ökade kostnader vad avser bevakning enligt
ISPS-koden (International Ship and Port facility Security Code) samt för varugruppen där kalk ingår då ett utökat egenkontrollprogram nu krävs av tillsynsmyndighet.
Vad avser taxa för upplagsplatser så har de punkthöjts för att bland annat täcka de
ökade kostnader som uppstår för att uppfylla de krav som tillsynsmyndighet ställer
på rening av dagvatten (filterbrunnar) i Klintehamn.
Fortsatt anpassning av kryssningstaxorna till ”branschen”. Avgiftsmaximerat gross
tonnage (GT) tas bort. Rabattstegen för antal anlöp justeras också. Taxan för
leverans av elström har vi kunnat undanta från höjning då elpriset sjunkit i senaste
upphandlingen.
Avgifterna i hamntaxan är baserade på indextalet 318,00 (2016-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, föreslås tekniska nämnden ha rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
Regionstyrelseförvaltningen är positiva till tekniska nämndens förslag till ny hamntaxa 2018 och de prisjusteringar som framgår av dokument ”Hamntaxa 2018”.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker nämndens begäran.
Arbetsutskottet föreslår att tekniska nämnden även får rätt att, när index ändras,
reglera avgiftsbeloppen i hamntaxan därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2017-08-23, § 186
Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-17

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/773
17 oktober 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Förslag till ny hamntaxa 2018 för Region Gotlands hamnar
Förslag till beslut

•

•

•

Tekniska nämndens förslag till ny hamntaxa fastställs.

•

Ny hamntaxa gäller från och med 2018-01-01.

Sammanfattning

Senast hamntaxorna reviderades var inför 2017. Då genomfördes framförallt en
höjning av fartygsavgiften med ca 4 % och en fortsatt anpassning av
kryssningstaxorna till ”branschen”.
Hamntaxan har för 2018 inte genomgått någon större omarbetning utan ändringar
har i huvudsak gjorts av text i syfte att förtydliga. Hamntaxan har som grund räknats
upp med index (KPI) 1,18 % där sedan avrundningar skett uppåt.
Punkthöjningar har skett för att täcka ökade kostnader vad avser bevakning enligt
ISPS-koden (International Ship and Port facility Security Code) samt för
varugruppen där kalk ingår då ett utökat egenkontrollprogram nu krävs av
tillsynsmyndighet.
Vad avser taxa för upplagsplatser så har de punkthöjts för att bland annat täcka de
ökade kostnader som uppstår för att uppfylla de krav som tillsynsmyndighet ställer
på rening av dagvatten (filterbrunnar) i Klintehamn.
Fortsatt anpassning av kryssningstaxorna till ”branschen”.Avgiftsmaximerat gross
tonnage (GT) tas bort. Rabattstegen för antal anlöp justeras också. Taxan för
leverans av elström har vi kunnat undanta från höjning då elpriset sjunkit i senaste
upphandlingen.
Avgifterna i hamntaxan är baserade på indextalet 318,00 (2016-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, föreslås tekniska nämnden ha rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
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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 2017/773

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen är positiva till tekniska nämndens förslag till ny
hamntaxa 2018 och de prisjusteringar som framgår av dokument ”Hamntaxa 2018”.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker nämndens begäran.
Beslutsunderlag

TN § 186
Hamntaxa 2018
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden Regionstyrelseförvaltningen, ekonomi
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-08-23

TN § 186

Förslag till ny hamntaxa 2018 gällande Region
Gotlands hamnar

TN 2017/1386

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att anta förslag till ny hamntaxa 2018 och överlämnar till
regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Senast hamntaxorna reviderades var inför 2017. Då genomfördes framförallt en
höjning av fartygsavgiften med ca 4 % och en fortsatt anpassning av
kryssningstaxorna till ”branschen”. Hamnverksamheten har som helhet en ekonomi i
balans Det har dock under flera år varit en obalans mellan den skattefinansierade och
den affärsdrivande hamnverksamheten, där den skattefinansierade är
underfinansierad. Det är viktigt att notera att den affärsdrivande verksamheten som
är ”Linjehamn” särredovisas.
Hamntaxan har för 2018 inte genomgått någon större omarbetning utan ändringar
har i huvudsak gjorts av text i syfte att förtydliga. Hamntaxan har som grund räknats
upp med index (KPI) 1,18 % där sedan avrundningar skett uppåt. Dessutom har
punkthöjningar skett för att täcka ökade kostnader vad avser bevakning enligt ISPSkoden (International Ship and Port facility Security Code) samt för varugruppen där
kalk ingår då ett utökat egenkontrollprogram nu krävs av tillsynsmyndighet. Vad
avser taxa för upplagsplatser så har de punkthöjts för att bland annat täcka de ökade
kostnader som uppstår för att uppfylla de krav som tillsynsmyndighet ställer på
rening av dagvatten (filterbrunnar) i Klintehamn. Vi fortsätter också att anpassa
kryssningstaxorna till ”branschen” och föreslår att avgiftsmaximerat gross tonnage
(GT) tas bort. Rabattstegen för antal anlöp justeras även något. Taxan för leverans av
elström har vi kunnat undanta från höjning då elpriset sjunkit i senaste
upphandlingen.
Avgifterna i hamntaxan är baserade på indextalet 318,00 (2016-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, föreslås tekniska nämnden ha rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
Använder man statistiken för 2016 i beräkningsmodellen, och tar bort
kryssningsverksamheten som från 2018 sker vid nya kryssningskajen (nyttjanderätt
CMP), kommer intäkterna för 2018 att öka med ca 160 000 kr.
Det bör också framhållas att stora investeringar har gjorts framförallt i Klintehamn
där även anpassning av logistikytor till de olika verksamheterna pågår.
Reinvesteringar i underhållsåtgärder i hamnarna framöver medför även ökade
kapitalkostnader.
Beslutsunderlag

Förslag till ny hamntaxa 2018 gällande Region Gotlands hamnar.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-08-23

Tjänsteskrivelse 2017-08-07.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av hamnchef Mats Eriksson och driftsansvarig Lars Wahlberg.
Mats svarade på varför lossningstiden förlängts till två dygn för att underlätta
godslossning dagtid och på så sätt undvika buller nattetid.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta förslag till ny hamntaxa 2018 och överlämnar till
regionfullmäktige för beslut.
Skickas till
Hamnavdelningen, Regionfullmäktige

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/1386
7 augusti 2017

Marianne Norrby

Tekniska nämnden

Förslag till ny hamntaxa 2018 gällande Region Gotlands
hamnar
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta förslag till ny hamntaxa 2018 och överlämnar till
regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Senast hamntaxorna reviderades var inför 2017. Då genomfördes framförallt en
höjning av fartygsavgiften med ca 4 % och en fortsatt anpassning av
kryssningstaxorna till ”branschen”. Hamnverksamheten har som helhet en ekonomi i
balans Det har dock under flera år varit en obalans mellan den skattefinansierade och
den affärsdrivande hamnverksamheten, där den skattefinansierade är
underfinansierad. Det är viktigt att notera att den affärsdrivande verksamheten som
är ”Linjehamn” särredovisas.
Hamntaxan har för 2018 inte genomgått någon större omarbetning utan ändringar
har i huvudsak gjorts av text i syfte att förtydliga. Hamntaxan har som grund räknats
upp med index (KPI) 1,18 % där sedan avrundningar skett uppåt. Dessutom har
punkthöjningar skett för att täcka ökade kostnader vad avser bevakning enligt ISPSkoden (International Ship and Port facility Security Code) samt för varugruppen där
kalk ingår då ett utökat egenkontrollprogram nu krävs av tillsynsmyndighet. Vad
avser taxa för upplagsplatser så har de punkthöjts för att bland annat täcka de ökade
kostnader som uppstår för att uppfylla de krav som tillsynsmyndighet ställer på
rening av dagvatten (filterbrunnar) i Klintehamn. Vi fortsätter också att anpassa
kryssningstaxorna till ”branschen” och föreslår att avgiftsmaximerat gross tonnage
(GT) tas bort. Rabattstegen för antal anlöp justeras även något. Taxan för leverans av
elström har vi kunnat undanta från höjning då elpriset sjunkit i senaste
upphandlingen.
Avgifterna i hamntaxan är baserade på indextalet 318,00 (2016-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, föreslås tekniska nämnden ha rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1386

Använder man statistiken för 2016 i beräkningsmodellen, och tar bort
kryssningsverksamheten som från 2018 sker vid nya kryssningskajen (nyttjanderätt
CMP), kommer intäkterna för 2018 att öka med ca 160 000 kr.
Det bör också framhållas att stora investeringar har gjorts framförallt i Klintehamn
där även anpassning av logistikytor till de olika verksamheterna pågår.
Reinvesteringar i underhållsåtgärder i hamnarna framöver medför även ökade
kapitalkostnader.
Beslutsunderlag

Förslag till ny hamntaxa 2018 gällande Region Gotlands hamnar.

Tjänsteskrivelse 2017-08-07
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Hamnavdelningen, Regionfullmäktige
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HAMNTAXA 2018
gällande
Region Gotlands hamnar

Att gälla från och med 1 januari 2018 tills vidare
Fastställd av regionfullmäktige i Region Gotland 19 december 2016, § 227

Taxan finns även tillgänglig på www.visbyport.com

Författningssamling för Region Gotland

Hamntaxa 2018 – gällande Region Gotlands hamnar
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GENERELL INFORMATION
Avgifter anges i SEK, inklusive/exklusive moms anges under kapitelrubrik.
Godsuppläggning i samband med lastning och lossning längre tid än
48 h endast efter godkännande av hamnavdelningen
Fartygsgenererat avfall
Avgifter för fartygsgenererat avfall från föregående hamn ingår som ett generellt tillägg i
fartygsavgiften.
Avgiftsbefriade fartyg enligt pkt. 1.7 nedan, erlägger avfallsavgift enligt servicetaxa.
ISPS
Följande hamnar är ISPS-klassade: Visby, Klintehamn, Slite och Ronehamn.
Säkerhetsavgiften ingår i hamnavgiften. Gäller inte reguljär linjetrafik.
Trossföring
Beställs och faktureras av Gotlands Stuveri AB, enligt deras gällande taxa.
För beställning: info@gotlandsstuveri.se eller 0498-21 02 07.

Avgifterna i hamntaxan är baserade på indextalet 318,00 (2016-10) i konsument- prisindex,
KPI. När detta index ändras, har tekniska nämnden rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter,
dock inte oftare än en gång årligen. Avgifterna avrundas uppåt.

Kontaktuppgifter
Hemsida: www.visbyport.com
E-post: visby.port@gotland.se
Besöksadress: Färjeleden 2, Visby
Postadress: Färjeleden 2, 621 57 Visby
Telefon: 0498- 26 90 00
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1 FARTYGSAVGIFTER
Gäller för 24 h, därefter liggetidsavgift, se pkt. 1.5
Nedanstående avgifter exklusive moms i kronor (kr).
Hamnavgift skall, där ej nedan annorlunda sägs, utgå med följande belopp för varje
anlöp till hamn.
1.1. Normaltariff
1.1.1 Fartyg till kaj
per enhet av fartygets GT
(lägsta avgift 253 kr)

3,70 kr 3,80 kr

1.1.2 Yacht per meter av LOA och dygn
<40 m

3 305 kr

40-60 m

4 180 kr

60-80 m

5 060 kr

>80 m

5 935 kr

Om bevakning erfordras enligt ISPS-koden, debiteras en avgift
om 550 kr/tim och bevakningsperson.
1.1.3 Fartyg som lastar eller lossar mellan gotländska hamnar
betalar endast en hamnavgift. Punkten tas bort.
1.2. Pråm- och Bogserbåtstariff
1.2.1 Bogserbåt och pråm till kaj 6,30 kr /GT
När GT saknas 104 kr/ meter LOA
1.2.2 Pusher och pråm erlägger avgift enligt 1.1.1 Saknas uppgifter om GT tillämpas 1.2.1
1.3. Linjetariff
1.3.1 Med fartyg i linjetrafik avses fartyg i regelbunden för allmänheten tillgänglig
färje- och passagerartrafik i huvudsaklig överensstämmelse med turlista,
som godkänts av hamnägaren med anlöp minst en gång per vecka, även
som för fartyg vilket insättes i sådant fartygs ställe, erlägger de i
punkt 1.1 angivna avgifterna med

20 %

1.3.2 Fartyg i linjetrafik enligt pkt 1.3.1 ovan, med anlöp minst en gång per vecka
för tid understigande 6 månader per kalenderår,
erlägger de i punkt 1.1 angivna avgifterna med

45 %
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1.4. Kryssningstariff
Avgiftsmaximerad till 40 000 GT
Kryssningsfartyg, som bokat kajplats i hamn, erlägger fartygsavgift enligt taxa om
inte avbeställning sker senast en vecka före ankomst, såvida inte väderleks-eller
andra förhållanden utanför rederiets kontroll lägger hinder i vägen för anlöp.
1.4.1 Kryssningsfartyg tillhöriga ett och samma rederi erlägger, under förutsättning att
hamnanlöpen sker samma kalenderår, de i punkt 1.1 angivna avgifterna med ev. nedsättning för uppfylld miljörabatt och med procentsatser enligt nedanstående tabell:
Anlöp nr.

Procent av normaltariff

1
2-4
5-6
>7

95 100
85 100
70 100
60 75

1.4.2 Kryssningsfartyg, som anlöper hamn under tiden 1/10 - 30/4, erlägger från
första anlöpet de i punkt 1.1 och avgifterna med. (Lägsta fartygsavgift 50 %)
1.4.3

För kryssningsfartyg som erfordrar bevakning enligt ISPS-koden, debiteras
en avgift om 550 kr/tim och bevakningsperson, för de timmar som
överstiger anlöpets första 12 timmar.

1.5.

Specialtariff

50%

Fartyg, som ligger i hamn mer än 24 h, erlägger ett tillägg
till avgift under 1.1 – 1.7 per meter Loa och påbörjat dygn
1.6.

7,30 kr

Passagerareavgift
1.6.1 För fartyg i reguljär linjetrafik, per på- eller avstigande passagerare

5,50 kr

1.6.2 För fartyg i reguljär linjetrafik passagerartrafik till Karlsöarna , Gotska Sandön
och övriga gotländska öar, per betalande passagerare

5,50 kr

1.6.3 För passagerare på kryssningsfartyg som lägger till vid
kaj, per passagerare
1.6.4 För kryssningsfartyg, på redden, per passagerare
I avgiften enligt punkt 1.6.3 och 1.6.4 ingår ISPS avgift med 15,20 kr/pass.

24,30 kr
31,00 kr

1.7. Befrielse från fartygsavgift
Befrielse från fartygsavgift enligt pkt 1.7.3 t.o.m. 1.7.6 gäller efter hamnmyndighetens medgivande och i max 24 timmar. Därefter fartygsavgift enligt ordinarie taxa pkt 1.5
1.7.1 Statsfartyg och sjöräddningsfartyg samt fartyg Sjöfartsverket utnyttjar för sitt ändamål.
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1.7.2 Fartyg som tillhör hamnen eller utnyttjas i dess tjänst.
1.7.3 Registrerade Skol- eller museifartyg som ej bedriver charter
eller annan kommersiell verksamhet, utanför sin ordinarie
(exempelvis visning ombord), under hamnanlöpet.
1.7.4 Pusher och bogseringsfartyg vid omedelbar färd efter in- eller utbogsering av
annat fartyg/pråm.
1.7.5 Fartyg i nöd.
1.7.5.1 Väderleksförhållande som i rimlig grad äventyrar fartygets säkerhet.
1.7.5.2 Vid sjukdom eller olycksfall ombord som kräver skyndsam sjukeller tandläkarvård.
1.7.5.3 För reparation av fartyget eller dess utrustning som oundgängligen
krävs för fartygets säkerhet.
1.7.6 Fartyg på prov- eller besiktningsresa.
1.8. Fiskefartyg

1.8.1 För VY-registrerade fiskefartyg, som innehar giltig yrkesfiskelicens,
erlägges årsavgift räknat för kalenderår:
Fartyg < 5m Loa

930 kr

tillägg >5m Loa/m

310 kr

Årsavgiften inkluderar även varuavgift för landad fisk.
2 VARUAVGIFTER

Nedanstående avgifter exklusive moms.
Avgift erläggs med nedan angivna belopp för varor som lossas eller
lastas från eller till fartyg i hamnen.
Uppkommer under löpande taxeperiod synnerliga skäl för komplettering/revidering i
varubenämning eller avgifter får tekniska nämnden, med giltighet tills ny taxa
fastställts, göra erforderliga ändringar.
Avgift beräknas per 1000 kg, såvida ej annat finnes angivet i
taxan. Avgift räknas efter varans bruttovikt.
För gods, som i fartygets handlingar tas upp i annan enhet än vad som taxan anger
omräknas detta efter rådande evalveringstal.
Vid behov tillämpas tullverkets lista för tulltaxenummer.
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Varubenämning

Fryst fisk samt stål och betongelement och
varor som ej är specificerade nedan
Spannmål, foderärtor, övriga ärtor. Produkter av kvarnindustri:
malt, mjöl, gryn mm. Oljeväxtfrön, oljehaltiga frukter, melass.
Återstoder och avfall från livsmedel industrin, beredda fodermedel

Avgift per 1000 kg
ank/avg

22,80 kr
9,10 kr

Sand, grus, jord, lera, marmor, granit, kalksten, kalk, cement.
singel, makadam, mm

6,00 kr

Råolja

8,90 kr

Lättoljor (bensin)

23,80 kr

Mellanoljor (fotogen), dieselbrännoljor, eldningsoljor, smörjoljor och
tallbecksolja
Gödningsmedel
Brännved, träavfall, bark och flis, grot, bränslepellets, fast mått m3

7,30 kr

Massaved, fast mått m3

5,00kr

Sågtimmer, fast mått m3
Tackjärn, järnskrot mm.

5,20 kr

Fordon
Bussar, per styck
Personbilar, per styck
Campingvagnar, per styck
Annat släpfordon till personbil, per styck
Motorcykel, per styck
Traktorer, per styck
Andra fordon (inbegripet släpfordon), för fordon och last,
per decimeter av fordonets totala längd
2.1

16,00 kr
10,40 kr

7,30 kr
Avgift
27,70 kr
16,60 kr
17,90 kr
9,20 kr
6,00kr
22,80 kr
1,80 kr

Fria från varuavgift

2.1.1 Drivmedel, proviant och förnödenheter för fartygets eget behov.
2.1.2 Oljehaltiga barlast- eller tankspolvatten eller annat avfall från fartygets egen drift.
2.1.3 Material för Sjöfartsverkets farledsanordningar.
2.1.4 Vara, som befordras med fartyg, vilket är befriat från hamnavgift jämlikt 1.7.1
under förutsättning att varan tillhör och är avsedd för fartygets ägare eller den
som förfogar över fartyget.
2.1.5 Gods som tagits i beslag.
2.1.6 Resandes effekter, även som av resande för eget bruk medförd moped eller cykel.
2.1.7 Gods, som lossas eller lastas till och från fiskefartyg, för vilken erlagts
årsavgift enligt 1.8.
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3 BÅTPLATSTAXA
Nedanstående avgifter inklusive 25% moms.
Gällande:
Visby, Fårösund, Slite, Botvaldevik, Herrvik, Ronehamn, Vändburg, Kalkungskajen
och Klintehamn
Beräkningsgrund
Båtplatsavgifter för tiden 1/1 - 31/12 utgår för alla båtar inom hamnområdet. Avtal kan tecknas
för kajplats, uppläggningsplats eller kajplats + uppläggningsplats.
Om båten är i sjön perioden 1/1-31/3 (eller tid därav) tillkommer 50% på båtplatsavgiften
Under perioden 1/10-31/3 kan onumrerad kajplats oberoende av grupp 1-3 erbjudas, i annan
hamn än kontrakterad, i mån av plats.
Onumrerad kajplats, i mån av plats, under perioden 1/10-31/3, för båt utan kontrakt, debiteras
årsavgift delbar per månad.
Avtal som nytecknas för båtplats efter 31 juli erläggs halva avgiften för innevarande år.
Om båtplats lämnas till förfogande senast 31 maj återbetalas halva avgiften för
innevarande år.
Erhållen kajplatsdekal, skall fastsättas på båten, väl synlig från kajen.
I annat fall kan gästhamnsavgift debiteras båtägaren.
Grupp 1

Visby hamn, Klintehamn, Slite,

Grupp 2

Slite, Herrvik, Ronehamn, Vändburg, Klintehamn, Fårösund

Grupp 3

Övriga regionala hamnar.

Slite o Klinte till grp 1

Grupp Grupp Grupp
1
2
3
Kajplats t o m 1,70 m bredd
tiden 1/4 – 31/12

1 280 kr

1 200 kr

1 005 kr

Kajplats med akterförtöjning t.o.m.
1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/12

1 785 kr

1 660 kr

1 365 kr

119 kr

109 kr

88 kr

315 kr/m

315 kr/m

315 kr/m

428 kr

269 kr

207 kr

26,90 kr

18,80 kr

14,00kr

För varje påbörjad dm däröver tillkommer
Tillägg för båtar med Loa >10m
Uppläggningsavgifter
Uppläggningsplats för båt upp till 1,70 m bredd,
med kontrakt på båtplats
För varje påbörjad dm däröver tillkommer
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Grupp*) Grupp Grupp
1
2
3
Uppläggningsplats på asfaltsplan, för båt upp
till 1,70 m bredd, utan kontrakt på båtplats.
Årsavgift, delbar per månad

2 735 kr 2 735kr

För varje påbörjad dm däröver tillkommer

117 kr

2 735 kr

109 kr

86 kr

Upp till 1,70 m bredd

2 065 kr

2 065 kr

För varje påbörjad dm däröver tillkommer

62,00 kr

62,00 kr

597 kr

597 kr

64,00 kr

54,00 kr

Dito på grusplan, för båt

Strandplats för båt upp till 1,70 m bredd
för varje påbörjad dm däröver tillkommer
Tillägg för båtar med Loa >10 m

315 kr/m

315 kr/m 315kr/m

*) Endast under perioden 1/1-31/3
4 GÄSTBÅTSTAXA
Nedanstående avgifter inklusive 25% moms.
Avgifter per dygn exklusive el. Elavgifter enligt kap. 5.4.5
För båtplats med tillgång till elanslutning erläggs avgift enligt servicetaxa nedan.
Erlagd avgift gäller för 24 timmar från den tidpunkt då båten anlänt till hamnen.
Erhållen märkningslapp avseende betald avgift skall fästas på båten väl synlig
enligt hamnpersonalens anvisningar.
Längd

*/Visby hamn

Övriga hamnar

0-8m

140 kr

109 kr

8 - 11 m

217 kr

160 kr

11 - 14 m

269 kr

217kr

14 - 19 m

434 kr

269 kr

19 - 30 m

871 kr

436 kr

2 180 kr

1 035 kr

30 -

m

- I segmentet 0-8 meter samt 8-11 meter hamnar båten i nästa
storlekssegment om bredden överstiger 3 meter.
- I segmentet 11-14 meter samt 14-19 meter hamnar båten i
nästa storlekssegment om bredden överstiger 4 meter.
*/ Enligt beslut av Tekniska nämnden den 29 april 2003 skall ett tillägg med 30 kr/dygn påföras
avgifterna för Visby hamn under perioden 1 juli – 15 augusti.
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5 SERVICE TAXA
Nedanstående avgifter exklusive moms.
Beställning av arbeten enligt taxan nedan skall inges till hamnkontoret senast
dagen innan arbetet önskas utfört.
Beställda arbeten utföres i den ordning de blivit anmälda, dock förbehåller sig
hamnen att lämna företräde för haverister och liknande angelägenheter.
Beställning annulleras en timme efter en timmes oanmäld väntetid.
Med oanmäld väntetid avses försening som inte anmälts av beställaren senast
en timme innan beställd tid.
Arbetstidskostnad för en man per timme är 360 kr under ordinarie arbetstid. För
allt övertidsarbete erlägges en tilläggsavgift med 360 kr per timma och man.
Minsta debiterad avgift för uppdrag är för en timma.
Överskjutande tid debiteras för varje påbörjad halvtimma.
Övertid debiteras alltid för minst två timmar.
Övertid i anslutning till ordinarie arbetstid debiteras varje påbörjad halvtimma.
Ordinarie arbetstid är helgfri måndag-fredag kl. 07.00-16.00. All annan tid är övertid.
För utgift eller skada, som åsamkats trafikant, genom att slipen på grund av
driftsstörning eller annan force majeure ej kan användas, är hamnen ej
ansvarig eller ersättningsskyldig.
För skada av slag det vara må, som under arbete med slip åsamkas person, gods eller
andra föremål, är beställaren ensam ansvarig och ersättningsskyldig såvida skadan ej
bevisligen uppkommit till följd av sådant fel på slip, eller därtill hörande delar, som
hamnens personal uppenbarligen borde iakttagit och avhjälpt genom försummelse eller
grovt oförstånd varit vållande.
5.1 Taxa arbetsbåt
Arbetsuppdrag i Visby inkl. båtförare
Uppdrag på annan ort utföres enligt överenskommelse från fall till fall.
5.2 Sliptaxa
Hamnen ställer en man till förfogande vid upp- och nedtagning.
Undanskaffande av is debiteras till självkostnad.
Besättning ombord på båt som sliptas skall vara behjälplig för nödvändiga
arbetsuppgifter i samband med upp- och nedtagning av båt.
Fartygs- och båtägare svarar själv för att fartyget och båtarna hålles
brand- och skadeförsäkrat under sliptiden (reparentförsäkring).
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Upp- och nertagning

2 095 kr

För fartyg över 50 brutto registerton tillkommer en rörlig kostnad
på 12,00 kr per överskjutande GT.
För varje mellanliggande dag (exklusive el)

466 kr

El debiteras enligt taxan 5.5.5 4
5.3 Lastmaskin
Lastmaskin inklusive förare
5.4

625 kr/tim

Övriga taxor

5.4.1 Färskvattentaxa

Vattenavgift

39,50 kr/ton

Vid leverans under 10,0 ton debiteras en minimiavgift av

395 kr

Krävs uppkoppling av hamnserviceman debiteras enligt servicetaxa
5.4.2 Flottar, kablar och dylikt material

Flotte, stor

341 kr/dygn

Flotte, liten

140 kr/dygn

För längre tider enligt överenskommelse.
Hamnens mindre arbetsbåt i Visby eller
Klintehamn inkl. förare.

651 kr/tim

Pontonflotte inklusive förare

651 kr/tim

5.4.3 Taxa för upplagsplatser

För upplagsplats på asfaltyta inom hamnområdet debiteras
platshyra med

6,00 kr/m2 och mån

För upplagsplats på grusyta debiteras platshyra med

3,60 kr/m2 och mån

Upplag, som inom 48 h förflyttas från hamnområdet är
befriat från avgift. För tid härutöver räknas del av månad som full månad
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5.4.4 Avfallsmottagning

Fast avfall till container, max 1,5 ton

4 645 kr/cont

Därutöver debiteras en avgift per ton

3 100 kr/ton

5.4.5 Eltaxa

Elleveranser med mätning
Inkoppling av elskåp eller handske

248 kr/gång

Leverans av elström

1,45 kr/kWh

Leverans av elström till fiskefartyg i hemmahamnen, som
erhållit låsbart eluttag för eget bruk, debiteras förbrukningsavgift
enligt ovan.
Leverans av elström till platshyror eller gästande fiske- och fritidsbåt
från flerurtagsskåp (220 V. uttag)

43,60 kr/dygn

Elleveranser utan elmätare, avgift per dygn
Beräkningsgrund: 75 % av maxförbrukning/dygn
16 Ampere 203 kr

125

32 ”

405 kr

63 ”

800 kr

”

1 585 kr

Krävs uppkoppling av hamnserviceman debiteras enligt servicetaxa
5.4.6 Lås och nycklar

Byte av låscylinder, extra nyckel eller ny nyckel
Tillkommer arbetstidskostnad enligt servicetaxa.
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faktisk kostnad

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 15

Förslag till tandvårdstaxa
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 299
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-20
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 423
- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2017-09-08
−

Beräkningsunderlag för Folktandvårdens åtgärdspriser

−

Referensprislista från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,
TLV

−

Folktandvårdens eget förslag till prislista

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 299

Ändring av tandvårdstaxa

RS 2017/903
AU § 329

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige








Priset på de åtgärder, där referenspriset inte ger kostnadstäckning, ändras till
framräknat belopp i enlighet med TLV:s (Tandvård- och Läkemedelsförmånsverket) beräkningsmodell, baserat på Folktandvården Gotlands kostnader.
Folktandvårdens egen prislista inklusive timtaxan justeras på de åtgärder där
kostnadstäckning ej erhålls.
Indexuppräkning av de priser som inte följer referenspriserna ska ske enligt LPIK
för oktober föregående år och ska i fortsättningen beslutas av hälso- och sjukvårdsnämnden.
Övriga åtgärder följer det statliga referenspriset och revideras av hälso- och
sjukvårdsnämnden enligt beslut RF 2013-10-14, § 110 .
Ny taxa ska gälla från 2018-01-15.

Det statliga tandvårdsstödet bygger på att det är fri prissättning inom tandvården i
Sverige. Det vill säga att varje vårdgivare själv sätter priset för den tandvård de utför.
För alla tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet finns referenspriser. Folktandvården Gotlands tandvårdstaxa har sedan 2014 följt det statliga
referenspriset.
Vid analys av kostnadsbilden för Folktandvården Gotland, jämfört med TLV:s
beräkningsmodell, ger inte ersättningen enligt referenspriset full kostnadstäckning för
17 av de vanligaste åtgärderna. Totalt handlar det för Folktandvården om en för låg
ersättning motsvarande drygt 3 mnkr per år.
Folktandvårdens ”egna” prislista, som inte är kopplad till referenspriset och inte
ingår i högkostnadsskyddet, justeras för en åtgärd, liksom timtaxan för allmäntandvård och specialisttandvård, för att erhålla kostnadstäckning.
Regionstyrelseförvaltningen har inga invändningar mot den justering som föreslås.
Region Gotlands priser ska stämmas av mot övriga landsting samt mot de egna
kostnaderna. Denna avstämning beskrivs i underlaget för beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Det är viktigt att tandvården på Gotland ser över sin effektivitet och sina självkostnader löpande så att priset ut mot patient inte speglar en ineffektiv organisation.
Det finns idag ingen anledning att tro att så är fallet.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 423
Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-20

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/903
20 oktober 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Ändring av tandvårdstaxa
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Priset på de åtgärder, där referenspriset inte ger kostnadstäckning, ändras till
framräknat belopp i enlighet med TLV:s (Tandvård- och
Läkemedelsförmånsverket) beräkningsmodell, baserat på Folktandvården
Gotlands kostnader.

•

Folktandvårdens egen prislista inklusive timtaxan justeras på de åtgärder där
kostnadstäckning ej erhålls.

•

Indexuppräkning av de priser som inte följer referenspriserna ska ske enligt
LPIK för oktober föregående år och ska i fortsättningen beslutas av hälso- och
sjukvårdsnämnden.

•

Övriga åtgärder följer det statliga referenspriset och revideras av hälso- och
sjukvårdsnämnden enligt beslut RF 2013-10-14, § 110 .

•

Ny taxa ska gälla från 2018-01-15.

Sammanfattning

Det statliga tandvårdsstödet bygger på att det är fri prissättning inom tandvården i
Sverige. Det vill säga att varje vårdgivare själv sätter priset för den tandvård de utför.
För alla tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet finns
referenspriser.
Dessa utgör grund för beräkningen av ersättningen inom högkostnadsskyddet.
Majoriteten av de svenska landstingen har taxor som ligger över referenspriset på
flertalet åtgärder. Anledningen till att landstingen har högre taxa än referenspriset, är
med all sannolikhet att den beräknade tiden för att utföra åtgärden i tandvård- och
läkemedelsförmånsverkets (TLV) modell är för lågt satt och inte stämmer med den
tid som verkligen åtgår. Ett flertal landsting har även differentierade priser, utifrån
svårighetsgrad, på åtgärderna.
Högkostnadsskyddet gör det möjligt för personer med stora tandvårdsbehov att få
tandvård till en rimlig kostnad eftersom staten betalar en del av kostnaden. Syftet
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/903

med högkostnadsskydd är att resurserna främst ska ges till de patienter som har
störst behov. Det innebär att tandvårdsstödet inte generellt syftar till att göra
tandvården billigare för alla. Folktandvården Gotlands tandvårdstaxa har sedan 2014
följt det statliga referenspriset.
Vid analys av kostnadsbilden för Folktandvården Gotland, jämfört med TLV:s
beräkningsmodell, ger inte ersättningen enligt referenspriset full kostnadstäckning för
17 av de vanligaste åtgärderna. Totalt handlar det för Folktandvården om en för låg
ersättning motsvarande drygt 3 mnkr per år.
Folktandvårdens ”egna” prislista, som inte är kopplad till referenspriset och inte
ingår i högkostnadsskyddet, justeras för en åtgärd, liksom timtaxan för
allmäntandvård och specialisttandvård, för att erhålla kostnadstäckning.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inga invändningar mot den justering som föreslås.
Region Gotlands priser ska stämmas av mot övriga landsting samt mot de egna
kostnaderna. Denna avstämning beskrivs i underlaget för beslut i hälso- och
sjukvårdsnämnden. I de delar där priset höjs för åtgärder som ligger inom
högkostnadsskyddet skyddas patienten av detta. Vuxentandvården inom
folktandvården ska täcka sina egna kostnader, därför ska prisbilden på dessa åtgärder
spegla den verkliga kostnaden.
Det är viktigt att tandvården på Gotland ser över sin effektivitet och sina
självkostnader löpande så att priset ut mot patient inte speglar en ineffektiv
organisation. Det finns idag ingen anledning att tro att så är fallet.
Beslutsunderlag

HSN § 423, 2017-09-20 med bilagor
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

HSN § 423

Ändring av tandvårdstaxa

HSN 2017/379
HSN-AU § 435

Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta att ändra
tandvårdstaxan enligt följande:
• Priset på de åtgärder, där referenspriset inte ger kostnadstäckning, ändras till
framräknat belopp i enlighet med TLV:s (Tandvård- och Läkemedelsförmånsverket) beräkningsmodell baserat på Folktandvården Gotlands kostnader.
• Priset på de övriga åtgärderna, där en förändring av referenspriset sker 2018-01-15,
ändras till i nivå med referenspriset.
• Folktandvårdens egen prislista inklusive timtaxan justeras på de åtgärder där
kostnadstäckning ej erhålls.
• Ändringarna i tandvårdstaxan gäller från den 2018-01-15.
• Beslut om kommande prisjusteringar sker av hälso- och sjukvårdsnämnden utifrån
modellen att de åtgärder som är beräknade på TLV:s modell baserat på
Folktandvården Gotlands kostnader indexuppräknas årligen, med LPIK
(landstingsprisindex med kvalitetsjusterade löner) för oktober föregående år.
Övriga åtgärder följer det statliga referenspriset.

Sammanfattning

Det statliga tandvårdsstödet bygger på att det är fri prissättning inom tandvården i
Sverige. Det vill säga att varje vårdgivare själv sätter priset för den tandvård de utför.
För alla tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet finns referenspriser. Dessa utgör grund för beräkningen av ersättningen inom högkostnadsskyddet.
Majoriteten av de svenska landstingen har taxor som ligger över referenspriset på
flertalet åtgärder. Anledningen till att landstingen har högre taxa än referenspriset, är
med all sannolikhet att den beräknade tiden för att utföra åtgärden i tandvård- och
läkemedelsförmånsverkets (TLV) modell är för lågt satt och inte stämmer med den
verkliga tid som åtgår. Ett flertal landsting har även differentierade priser, utifrån
svårighetsgrad, på åtgärderna.
Högkostnadsskyddet gör det möjligt för personer med stora tandvårdsbehov att få
tandvård till en rimlig kostnad eftersom staten betalar en del av kostnaden. Syftet
med högkostnadsskydd är att resurserna främst ska ges till de patienter som har
störst behov. Det innebär att tandvårdsstödet inte generellt syftar till att göra tandvården billigare för alla.
Folktandvården Gotlands tandvårdstaxa har sedan 2014 följt det statliga referenspriset. Vid analys av kostnadsbilden för Folktandvården Gotland, jämfört med TLV:s
beräkningsmodell, ger inte ersättningen enligt referenspriset full kostnadstäckning för
17 av de vanligaste åtgärderna. Totalt handlar det för Folktandvården om en för låg
ersättning motsvarande drygt 3 miljoner kronor per år.
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Folktandvårdens ”egna” prislista, som inte är kopplad till referenspriset och inte
ingår i högkostnadsskyddet, justeras för en åtgärd, liksom timtaxan för
allmäntandvård och specialisttandvård, för att erhålla kostnadstäckning.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att vissa åtgärder i tandvårdstaxan behöver justeras så att
dessa ger kostnadstäckning. Övriga åtgärder följer det statliga referenspriset.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 8 september 2017
Beräkningsunderlag
Referensprislista från TLV
Folktandvårdens egen prislista
Ärendets behandling under mötet

Göran Gynther, tandvårdschef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordförande Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandena.

Bakgrund HSN-AU § 435
Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet enligt vad som framgår
av sammanfattningen ovan.
Ledamöterna enas om att ett förtydligande i tjänsteskrivelsen behövs under avsnittet
högkostnadsskydd gällande referenspriset och kopplingen till Försäkringskassan.
Komplettering görs av tjänsteskrivelsen inför nämndsammanträdet liksom ett tillägg
av beslutslutspunkt om att regionfullmäktige framöver delegerar till nämnden att
besluta om indexuppräkning.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Skickas till
Regionfullmäktige

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ärende HSN 2017/379
8 september 2017

Göran Gynther
Tandvårdschef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ändring av tandvårdstaxa
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att ändra
tandvårdstaxan enligt följande:
• Priset på de åtgärder, där referenspriset inte ger kostnadstäckning, ändras till
framräknat belopp i enlighet med TLVs (Tandvård- och
Läkemedelsförmånsverket) beräkningsmodell baserat på Folktandvården
Gotlands kostnader.
• Priset på de övriga åtgärderna, där en förändring av referenspriset sker
18-01-15, ändras till i nivå med referenspriset.
• Folktandvårdens egna prislista inklusive timtaxan justeras på de åtgärder där
kostnadstäckning ej erhålls.
• Ändringar i tandvårdstaxan gäller från den 2018-01-15.
• Beslut om kommande prisjusteringar sker av hälso- och sjukvårdsnämnden
utifrån modellen att de åtgärder som är beräknade på TLVs modell baserat på
Folktandvården Gotlands kostnader indexuppräknas årligen, med LPIK för
oktober föregående år. Övriga åtgärder följer det statliga referenspriset.

Sammanfattning

Det svenska statliga tandvårdsstödet är uppbyggt på följande sätt: Det är fri
prissättning inom tandvården i Sverige. Det vill säga att varje vårdgivaren själv sätter
priset för den tandvård de utför.
För alla tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet finns
referenspriser. Dessa utgör grund för beräkningen av ersättningen inom
högkostnadsskyddet.
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Ärende HSN 2017/379

Majoriteten av de svenska landstingen har taxor som ligger över referenspriset på
flertalet åtgärder. Anledningen till att landstingen har högre taxa än referenspriset, är
med all sannolikhet att den beräknade tiden för att utföra åtgärden i TLVs modell är
för lågt satt och inte stämmer med den verkliga tid som åtgår. Ett flertal landsting har
även differentierade priser, utifrån svårighetsgrad, på åtgärderna.
Högkostnadsskyddet gör det möjligt för personer med stora tandvårdsbehov att få
tandvård till en rimlig kostnad eftersom staten betalar en del av kostnaden. Syftet
med högkostnadsskydd är att resurserna främst ska ges till de patienter som har
störst behov. Det innebär att tandvårdsstödet inte generellt syftar till att göra
tandvården billigare för alla.
Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient fått åtgärder utförda, räknat utifrån
åtgärdernas referenspris, till en summa som överstiger 3 000 kronor.
Högkostnadsskyddet har två ersättningsnivåer:
•
•

För den del som överstiger 3 000 kronor men inte 15 000 kronor lämnas
ersättning med 50 procent av referenspriset
För den del som överstiger 15 000 kronor lämnas ersättning med 85 procent
av referenspriset

Folktandvården Gotlands tandvårdstaxa har sedan 2014 följt det statliga
referenspriset. Vid analys av kostnadsbilden för Folktandvården Gotland, jämfört
med TLV:s (Tandvård- och läkemedelsförmånsverket) beräkningsmodell, ger inte
ersättningen enligt referenspriset full kostnadstäckning för 17 av de vanligaste
åtgärderna. Totalt handlar det för Folktandvården om en för låg ersättning
motsvarande drygt 3 Mkr per år.
Folktandvårdens ”egna” prislista, som inte är kopplad till referenspriset och inte
ingår i högkostnadsskyddet, justeras för en åtgärd, liksom timtaxan för
allmäntandvård och specialisttandvård, för att erhålla kostnadstäckning.

Ärendebeskrivning

Åtgärder - referensprislistan
Tidigare har tandvården saknat möjligheter att ta fram det ekonomiska underlag som
krävs för att visa att åtgärdens pris ger kostnadstäckning. Därför har Folktandvården
Gotlands tandvårdstaxa sedan 2014 följt det statliga referenspriset. Avsteg från att
följa referensprislistan har endast skett när det gäller viss implantatprotetik för att få
täckning för de tandtekniska kostnaderna.
Under våren 2017 påbörjades ett arbete med att ta fram alla övergripande kostnader
för tandvården. Med tillgång till TLV beräkningsmodell har tandvården räknat fram
ett pris på olika åtgärder utifrån våra egna kostnader och jämfört med referenspriset
som kommer att gälla fr.o.m. 2018-01-15.
Beräkningsmodellen är baserad på:
•

Tidsåtgång

•

Arbetskostnad

•

Materialkostnad
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•

Ev. tandteknisk kostnad

•

Indirekta kostnader inkl. utvecklings och investeringsmarginal

Tjänsteskrivelse
Ärende HSN 2017/379

Dessa beräkningar har visat att intäkter för 17 vanliga åtgärder inte ger
kostnadstäckning. Totalt handlar det för Folktandvården om en för låg ersättning
motsvarande drygt 3 Mkr per år. För att tandvården ska få kostnadstäckning behöver
således tandvårdstaxan justeras. Dessa 17 ofta använda åtgärder, som inte täcker sina
kostnader, behöver därför höjas. Övriga åtgärder kommer som tidigare att följa det
statliga referenspriset. Dessa åtgärder har precis kostnadstäckning enligt
referensprislistan
Kostnaden för de höjda åtgärderna kommer att fördelas mellan Försäkringskassan
och patienter.
Åtgärder – ”egen” prislista
Referensprislistan omfattar 167 olika åtgärder. Det finns dock ytterligare åtgärder
som utförs inom tandvården, som utförs och ska debiteras, men inte omfattas av
högkostnadsskyddet. För dessa åtgärder har en ”egen” prislista för Folktandvården
tagits fram och godkänts av fullmäktige.
Den ”egna” prislistan har inte ändrats på flera år och en åtgärd (e011 behandling av
snarkning/sömnapné) (”Snarkskena" vid remiss från infektionsläkare/ÖNH-läkare när
andra medicinska åtgärder mot apnéer ej fungerar eller är kontraindicerade), liksom timtaxan för
allmäntandvården och specialisttandvården, behöver höjas för att erhålla
kostnadstäckning.
Åtgärden ”e011 behandling av snarkning/sömnapné” debiteras Tandvårdsenheten.
Patienten betalar endast avgift enligt hälso- och sjukvårdstaxa och belastas därmed ej
av höjningen.
Timtaxan används t.ex. som komplettering inför behandlingar som utförs under
narkos och vid estetisk tandvård
Den ”egna” prislistan har ett flertal åtgärder som används för att hantera
patientavgifter i enlighet med hälso- och sjukvårdstaxa.
Uteblivandeavgift för vuxna är i den ”egna” prislistan uppdelad i tre olika nivåer
beroende på hur lång tid som var avsatt för behandlingen.
Momsregler
Tandvård utförd på odontologiska indikationer är momsbefriad. Det är endast
estetisk tandvård utan odontologiska indikationer (t.ex. tandblekning utan
odontologisk indikation) som är belagd med moms. Om denna typ av vård utförs så
finns regler för hantering av moms inlagda i tandvårdens journalsystem.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att vissa åtgärder i tandvårdstaxan behöver justeras så att
dessa ger kostnadstäckning. Övriga åtgärder följer det statliga referenspriset.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 8 september 2017
Beräkningsunderlag
Referensprislista från TLV
Folktandvårdens egen prislista
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
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Beräkningsunderlag för taxor i allmäntandvård

Referenspris Kostnad
Taxa
2018
per åtgärd Differens
101 Basundersökning och diagnostik tandläkare (inkl röntgen)
830 kr
1 002 kr
‐172 kr
1 035 kr
1 326 kr
‐291 kr
107 Omfattande , kompletterande eller akut undersökning (exkl rtg)
1 705 kr
1 971 kr
‐266 kr
108 Utredning inkl undersökning (exkl rtg)
255 kr
489 kr
‐234 kr
113 Akut eller annan undersökning Thyg
480 kr
497 kr
‐17 kr
114 Kompletterande parodontal undersökning Thyg
965 kr
1 350 kr
‐385 kr
126 Röntgen undersökning omfattande
745 kr
1 009 kr
‐264 kr
302 Sjukdom eller smärtbehandling
450 kr
481 kr
‐31 kr
311 information och instruktion vid munhälsorelaterade problem thyg
401 Tanduttagning 1 tand
1 005 kr
1 350 kr
‐345 kr
1 660 kr
1 679 kr
‐19 kr
402 Tanduttagning med seperation eller friläggning krävs
3 325 kr
3 385 kr
‐60 kr
501 Rensning och rotfyllning 1 kanal
4 005 kr
4 038 kr
‐33 kr
502 Rensning och rotfyllning 2 kanaler
785 kr
1 390 kr
‐605 kr
521 Akut trepanation och kavumextirpation
3 420 kr
4 927 kr ‐1 507 kr
601 Bettskena hård akryl
945 kr
1 057 kr
‐112 kr
702 Fyllning 2 ytor incisiv och canin
801 Krona, flera
4 395 kr
4 784 kr
‐389 kr
828 Helprotes
9 080 kr 10 396 kr ‐1 316 kr
Inkl soc avg
Timkostnader
39,7%
Tandläkare
680 kr
436 kr
Tandhygienist
Tandsköterska
393 kr

Total
minus‐
Antal
summa
utförda
åtg 2016 2016
6015 1034580
581
169071
217
57722
892
208728
1470
24990
75
28875
255
67320
582
18042
1407
485415
511
9709
189
11340
79
2607
700
423500
76
114532
525
58800
637
247793
36
47376
3010400

Indirekt kostnad 59% inkl utvecklings och investeringsmarginal 9%. Beräknas genom påslag på arbetskostnaden

DIREKTA KOSTNADER
Tandläkare
Tandhygienist
Tandsköterska
Arbetskostnad
Dentalt material
Tandtekniskt arbete
SUMMA DIREKT KOSTNAD
INDIREKTA KOSTNADER
ÅTGÄRDENS TOTALKOSTNAD

Arb.tid

Åtgärd 101
Åtgärd 111
Åtgärd 503
Åtgärd 706
Åtgärd 800
Åtgärd 801
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
0,50
340 kr
0,00
0 kr
2,50
1 700 kr
0,67
453 kr
1,50
1 020 kr
1,33
904 kr
0,00
0 kr
0,67
292 kr
0,00
0 kr
0,00
0 kr
0,00
0 kr
0,00
0 kr
0,70
275 kr
0,00
0 kr
3,50
1 375 kr
0,93
367 kr
2,10
825 kr
2,10
825 kr
615 kr
292 kr
3 074 kr
820 kr
1 845 kr
1 729 kr
15 kr
15 kr
85 kr
65 kr
90 kr
80 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
1 200 kr
1 200 kr
630 kr
307 kr
3 159 kr
885 kr
3 135 kr
3 009 kr
372 kr
1 002 kr

181 kr
489 kr

1 864 kr
5 024 kr

522 kr
1 407 kr

1 849 kr
4 984 kr

1 775 kr
4 784 kr

Arb.tid
Tandläkare
Tandhygienist
Tandsköterska
Arbetskostnad
Dentalt material
Tandtekniskt arbete
SUMMA DIREKT KOSTNAD
INDIREKTA KOSTNADER
ÅTGÄRDENS TOTALKOSTNAD

DIREKTA KOSTNADER
Tandläkare
Tandhygienist
Tandsköterska
Arbetskostnad
Dentalt material
Tandtekniskt arbete
SUMMA DIREKT KOSTNAD
INDIREKTA KOSTNADER
ÅTGÄRDENS TOTALKOSTNAD

DIREKTA KOSTNADER
Tandläkare
Tandhygienist
Tandsköterska
Arbetskostnad
Dentalt material
Tandtekniskt arbete
SUMMA DIREKT KOSTNAD
INDIREKTA KOSTNADER
ÅTGÄRDENS TOTALKOSTNAD

Åtgärd 107
Åtgärd 108
Åtgärd 124
Åtgärd 126
Åtgärd 302
Åtgärd 401
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
0,67
456 kr
1
680 kr
0,25
170 kr
0,67
456 kr
0,5
340 kr
0,67
456 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0,94
368 kr
1,4
550 kr
0,35
137 kr
0,938
368 kr
0,7
275 kr
0,938
368 kr
824 kr
1 230 kr
307 kr
824 kr
615 kr
824 kr
10 kr
10 kr
5 kr
25 kr
20 kr
25 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
834 kr
1 240 kr
312 kr
849 kr
635 kr
849 kr
492 kr
1 326 kr

731 kr
1 971 kr

184 kr
497 kr

501 kr
1 350 kr

375 kr
1 009 kr

501 kr
1 350 kr

Åtgärd 402
Åtgärd 501
Åtgärd 502
Åtgärd 521
Åtgärd 601
Åtgärd 707
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
0,83
564 kr
1,67
1 135 kr
2
1 360 kr
0,67
456 kr
1,3
884 kr
0,67
456 kr
0
0 kr
0
0 kr
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
1,16
456 kr
2,34
918 kr
2,8
1 100 kr
0,94
368 kr
1,82
715 kr
0,94
368 kr
1 021 kr
2 054 kr
2 460 kr
824 kr
1 599 kr
824 kr
35 kr
75 kr
80 kr
50 kr
50 kr
70 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
1 450 kr
0 kr
1 056 kr
2 129 kr
2 540 kr
874 kr
3 099 kr
894 kr
623 kr
1 679 kr

1 256 kr
3 385 kr

1 498 kr
4 038 kr

516 kr
1 390 kr

1 828 kr
4 927 kr

527 kr
1 421 kr

Åtgärd 112
Åtgärd 113
Åtgärd 114
Åtgärd 311
Åtgärd 703
Åtgärda 824
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0,5
340 kr
2,5
1 700 kr
0,83
362 kr
0,67
292 kr
0,67
292 kr
0,67
292 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0,7
275 kr
3,5
1 375 kr
362 kr
292 kr
292 kr
292 kr
615 kr
3 074 kr
20 kr
15 kr
20 kr
10 kr
55 kr
80 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
3 500 kr
670 kr
6 654 kr
382 kr
307 kr
312 kr
302 kr
225 kr
608 kr

181 kr
489 kr

184 kr
497 kr

178 kr
481 kr

395 kr
1 065 kr

3 926 kr
10 581 kr

DIREKTA KOSTNADER
Tandläkare
Tandhygienist
Tandsköterska
Arbetskostnad
Dentalt material
Tandtekniskt arbete
SUMMA DIREKT KOSTNAD

Åtgärd 828
Munhälsobedömning
Tandsmycke
Åtgärd 702
Åtgärd 705
Åtgärd 341
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
3,3
2 244 kr
0,5
340 kr
0,5
340 kr
0,17
116 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
4,62
1 815 kr
0,67
263 kr
0,50
196 kr
0,70
275 kr
0,70
275 kr
0,24
93 kr
4 058 kr
263 kr
196 kr
615 kr
615 kr
209 kr
80 kr
15 kr
20 kr
50 kr
55 kr
25 kr
2 400 kr
0 kr
0 kr
6 538 kr
278 kr
216 kr
665 kr
670 kr
234 kr

INDIREKTA KOSTNADER
SUMMA INDIREKT KOSTNAD

3 858 kr

164 kr

127 kr

392 kr

395 kr

138 kr

ÅTGÄRDENS TOTALKOSTNAD

10 396 kr

442 kr

343 kr

1 057 kr

1 065 kr

372 kr

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p101
2

3

4

Akut eller
kompletterande
undersökning
p103 eller utredning
av enstaka tand
eller enstaka
problem
Omfattande
akut eller
kompletterande
p107
undersökning,
utförd av
tandläkare

p108
5

p111
6

p112
7

Basundersöknin
g och
diagnostik,
tandläkare

Utredning
utförd av
tandläkare 60
minuter eller
mer

Basundersöknin
g utförd av
tandhygienist
(förenkl. Parod
us)
Basundersöknin
g utförd av
tandhygienist
fullst. parod us)

825

830

825

830

365

365

450

455

1 035

1 035

1 505

1 515

1 705

1 705

2 395

2 415

610

610

805

805

A

B

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

Konsultations‐
åtgärd utförd av
p115 specialisttandlä
kare mindre
omfattning

875

885

Konsultations‐
åtgärd utförd av
p116 specialisttandlä
kare större
omfattning

1 755

1 770

Åtgärd

1

p113

Akut eller
annan
undersökning
av
tandhygienist

255

255

p114

Kompl. Parod
us eller
kariesutredn.
Tandhygienist

480

480

8

9

10

11

p121

Röntgenunder‐
sökning av
enskild tand

55

55

65

65

p122

Röntgenunder‐
sökning
Delstatus

235

235

375

375

12

13

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p123

Röntgenunder‐
sökning,
intraoral
komplett för
munhålan

790

795

1 185

1 195

p124

Panorama‐
röntgen

520

520

795

800

p125

Röntgenunder‐
sökning EO

510

510

775

780

p126

Röntgenunder‐
sökning
omfattande
helstatus + OPG

965

965

1 405

1 415

p141

Studiemodell
för
behandlingspla
nering

615

620

615

615

p161

Salivsekretions
mätning

570

570

570

570

14

15

16

17

18

19

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p162

Laboratorie‐
kostnader vid
mikrobiologisk
undersökning
Faktura

315

320

315

320

p163

Biopsi och sutur
(160115)

955

960

1 125

1 135

p164

Laboratorie‐
undersökning
(PAD)

515

525

515

525

435

435

435

435

760

765

760

765

160

160

160

160

20

21

22

23

Information och
instruktion vid
risk för karies,
p201 gingival/parodo
n‐tal sjukdom
och käkfunk‐
tionsstörning

p204

Profylaxskena,
per skena

24

Fluorbehandling
p205
inkl. PTR 10
min
25

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

320

320

1

p206

Fluorbehandling
inkl. PTR 20 min

p207
Ny

Mekaniskt
avläg. av
supraging.
Tandsten 15´

p208
Ny

Mekaniskt
avläg. av
supraging.
tandsten
omfattande >
15´

475

475

p209
Ny

Mekaniskt
avläg. av
supraging.
tandsten
omfattande
särskilt
krävande 40´

755

755

p301

Sjukdoms‐
behandling,
mindre
omfattande
behandling

395

400

485

485

p302

Sjukdoms‐
behanding

745

745

915

925

320

320

26

255

255

27

28

29

30

31

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1 995

1 370

1

p303

Sjukdoms‐
behandling,
omfattande ny
formulering

p304
Ny

Sjukdoms eller
smärtbehand‐
ling, särskilt
tidskrävande

1 610

1 105

32

33

34

35

Information och
instruktion vid
tand‐ och
p311 munsjukdomar
(kariessjukdom,
parodontal
sjukdom
och
Uppföljande

1 650

2 050

450

450

450

450

160

160

160

160

p313

Beteende‐
medicinsk
behandling > 60
min

980

980

2 060

2 075

p314

Beteende‐
medicinsk
behandling

455

455

950

960

information
eller instruktion
p312
vid
munhälsorelate‐
rade sjukdomar
eller problem

36

37

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

485

485

1 095

1 095

1

p321

Icke‐operativ
behandling av
kariessjukdom

p322

Stegvis
excavering

485

485

1 095

1 095

p341

470

475

685

685

40

Behandling av
parodontal
sjukdom eller
periimplantit,
mindre
omfattning

p342

960

960

1 745

1 755

41

Behandling av
parodontal
sjukdom eller
periimplantit,
större
omfattning

p343

1 425

1 425

3 870

3 890

42

Behandling av
parodontal
sjukdom eller
periimplantit,
särskilt
tidskrävande

p362

Lustgassedering
, per gång

810

825

810

825

38

39

43

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p401

Tanduttagning
en tand

1 005

1 005

1 245

1 255

p402

Tanduttagning,
en tand, när
sep. eller
friläggning
krävs

1 655

1 660

2 045

2 060

p403

Tanduttagning
tillkommande
enkel

180

180

225

225

p404

Operativt
avlägsnande av
en eller flera
tänder eller
annan vävnad,
per
operationstillfäl

3 050

3 060

3 695

3 725

p405

Omfattande
dentoalveolär
kirurgi

4 070

4 080

4 935

4 965

p406

Tanduttagning
övertalig tand

1 005

1 005

1 245

1 255

44

45

46

47

48

49

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

407

Övrig
dentoalveolär
kirurgi eller
plastik

2 005

2 010

2 390

2 410

p420

Implantat, per
styck

2 545

2 620

2 545

2 620

p421

Operation
avseende
käkbensförankr
ade implantat,
en fixtur

3 510

3 525

4 160

4 190

p422

Kirurgisk
friläggning av
en fixtur vid
tvåstegsteknik

1 455

1 465

1 715

1 730

p423

Operation
avseende
käkbensförankr
ade implantat,
två eller tre
fixturer per
operationstillfäl

4 680

4 695

5 545

5 585

p424

Kirurgisk
friläggning av
två eller tre
fixturer vid
tvåstegsteknik

1 635

1 645

1 935

1 955

50

51

52

53

54

55

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p425

Operation
avseende
käkbensförankr
ade implantat,
fler än tre
fixturer

6 455

6 480

7 620

7 680

p426

Kirurgisk
friläggning av
fler än tre
fixturer vid
tvåstegsteknik

2 190

2 195

2 620

2 640

p427

Benaugmen‐
tation med
egen
benvävnad

3 865

3 875

4 640

4 675

p428

Benaugmen‐
tation med
benersättnings
material

4 635

4 665

5 325

5 375

p429

Borttagande av
frakturerad
fixtur
(implantat), per
fixtur

3 830

3 840

4 605

4 640

56

57

58

59

60

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p430

Benaugmentati
on med egen
vävnad i en
kvadrant i
samband med
benaug. I annan
kvadrant eller
implantat op i
samma
kvadrant

1 475

1 475

1 820

1 830

p431

Benaugmentati
on med
benersättnings‐
material i
samband med
benaugmentati
on eller
implantatop i
annan kvadrant

2 435

2 450

2 780

2 820

Benaugmentati
on med
benersättnings‐
material i
samband med
p 432
benaugmentati
on eller
implantatinstall
a‐tion i annan
kvadrant

1 815

1 825

2 070

2 090

Avlägsnande av
ett implantat

1 005

1 005

1 245

1 255

61

62

63

p435
64

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

225

225

1

p436

Avlägsnande av
implantat,
enkel

180

180

p441

Plastik, enklare
parodontalkirur
gi vid enstaka
tand eller vid
peri‐implantit
vid enstaka
implantat

2 475

2 485

2 995

3 015

p442

Kirurgisk
behandling av
tandlossnings‐
sjukdom

3 510

3 515

4 285

4 315

p443

Kirurgisk
behandling av
peri‐implantit

3 340

3 350

4 075

4 105

p444

Omfattande
kirurgisk
behandling av
parodontit vid
sju tänder eller
fler, eller vid tre
tänder eller
Omfattande

4 555

4 560

5 590

5 625

4 555

4 560

5 590

5 625

65

66

67

68

69

p445
70

kirurgisk
behandling av
periimplantit
vid fem
implantat eller
fler eller vid tre

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p446

71

p447
72

Rekonstuktiv
beh. med
membran el
emaljmatrix
protein
tilläggsåtg per
optillfälle
(material ingår)
Rekonstuktiv
beh. med
membran
tilläggsåtg per
optillfälle
(material ingår)

1 765

1 805

1 895

1 935

1 195

1 220

1 280

1 305

p448

Fritt bindvävs‐
transplantat vid
lambåop

730

735

905

910

p480

Kontroll
koagulation,
tilläggsåtgärd

315

315

315

315

p501

Upprensning
och rotfyllning,
en rotkanal

3 310

3 325

3 950

3 950

p502

Upprensning
och rotfyllning,
två rotkanaler

3 990

4 005

4 775

4 815

73

74

75

76

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p503

Upprensning
och rotfyllning,
tre rotkanaler

5 015

5 030

6 010

6 060

p504

Upprensning
och rotfyllning,
fyra eller fler
rotkanaler

5 465

5 485

6 550

6 600

p520
Ny

Akut
endodontisk
behandling,
annan
behandlare

p521

Akut
trepanation
och
kavumextirpati
on

780

785

955

960

p522

Kanallokalisatio
n vid
komplicerad
rotanatomi

785

785

955

965

p523

Stiftborttagning

1 145

1 150

1 405

1 415

77

78

79

80

890

1 085

81

82

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p541

Apikalkirurgi

3 580

3 590

4 355

4 385

p542

Apikalkirurgi
ytterligare tand
vid samma op
tillfälle

1 010

1 010

1 225

1 235

p601

Bettskena i
hård akrylat
utförd på
bettfysiologiska
indikationer ÖK

3 415

3 420

4 530

4 555

p602

Bettskena i
hård akrylat
utförd på
bettfysiologiska
indikationer UK

3 415

3 420

4 530

4 555

p603

Reponerings‐
skena

6 065

6 100

p604

Mjukplastskena
för
bettfysiologisk
behandling, per
skena

2 450

2 465

83

84

85

86

87

88

2 105

2 110

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p606

Motorisk
aktivering

480

480

600

600

p607

Bettslipning för
ocklusal
stabiliserng

735

735

905

915

p701

Fyllning på en
yta framtand
eller hörntand

595

595

595

595

p702

Fyllning av två
ytor på
framtand eller
hörntand

940

945

940

945

p703

Fyllning av tre
eller flera ytor
på framtand
eller hörntand

1 120

1 125

1 120

1 125

p704

Fyllning på en
yta premolar
eller molar

760

760

760

760

89

90

91

92

93

94

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p705

Fyllning av två
ytor på molar
eller premolar

1 115

1 115

1 115

1 115

p706

Fyllning av tre
eller flera ytor
på molar eller
premolar

1 490

1 490

1 490

1 490

p707

Krona i plastiskt
material,
klinikframställd

1 690

1 695

1 690

1 695

p708

Stiftförankring
vid
fyllningsterapi

535

540

535

540

p800

Laboratoriefra
mställd krona
en per käke

5 730

5 710

6 590

6 615

p801

Laboratoriefra
mställd krona
fler i samma
käke

4 350

4 395

5 040

5 105

95

96

97

98

99

100

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p802

Laboratoriefra
mställd pelare
med
intraradikulärt
stift

3 085

3 095

3 600

3 625

p803

Klinikframställd
pelare med
intraradikulärt
stift

1 465

1 470

1 765

1 785

p804

Hängande
broled, per led

2 195

2 190

2 370

2 365

p805

Emaljretinerad
konstruktion,
per stöd

1 745

1 750

2 005

2 020

p806

Radikulärför‐
ankring vid
avtagbar protes

3 355

3 370

3 875

3 900

p807

Semipermanent
krona/bro, per
led

2 315

2 350

2 575

2 615

101

102

103

104

105

106

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

Innerkrona för
teleskop‐ och
p808
konuskonstrukti
oner

3 290

3 300

3 810

3 835

p809

Långtids‐
temporär
laboratorie‐
framställd
krona eller
hängande led,
per led

985

990

1 115

1 125

p811

Cementering av
lossad
krona/fasad,
per
krona/fasad.

545

550

680

685

p812

Broreparation 1

1 445

1 445

1 790

1 800

p813

Broreparation 2

4 420

4 425

5 280

5 315

p814

Broreparation 3

7 635

7 650

9 010

9 070

107

108

109

110

111

112

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p815

Sadelkrona,
krona i befintlig
bro vid
reparation

5 310

5 145

5 905

5 940

p822

Partiell protes
för temporärt
bruk, en till tre
tänder
(proteständer
ingår 130101)

3 670

3 680

4 185

4 215

5 090

5 110

5 775

5 820

10 695

10 870

11 900

12 115

12 085

12 285

13 885

14 130

95

95

95

95

113

114

p823
115

p824
116

p825
117

p826
118

Partiell protes
för temporärt
bruk, fyra eller
fler tänder
(proteständer
ingår 130101)
Partiell protes
med gjutet
skelett,
klammer‐
förankrad
(proteständer
ingår
130101)
Komplicerad
partiell protes
med stöd av
urtagskrona,
innerkrona eller
attachments
(proteständer
Attachments,
per styck,
material

A

B

Åtgärd

1

p827

Hel
underkäksprote
s inklusive
erforderligt
antal
prefabricerade
tänder
Hel

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

9 010

9 080

10 870

10 985

9 010

9 080

10 870

10 985

p829 Immediatprotes

6 820

6 885

7 765

7 855

p831

Justering av
avtagbar protes

370

370

455

455

p832

Lagning av
protes och/eller
tillsättning av
protestand

1 235

1 240

1 405

1 415

p833

Rebasering av
protes

2 515

2 520

2 900

2 920

119

p828
120

överkäksprotes
inklusive
erforderligt
antal
prefabricerade
tänder

121

122

123

124

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p834

Lagning av
protes där
teknikerinsats
krävs
(proteständer
ingår 130101)

1 940

1 945

2 200

2 210

p835

Rebasering och
lagning av
protes

2 975

2 980

3 405

3 425

p836

Komplicerad
lagning av
protes där
svetsning av
nya fästen
behövs
(proteständer
Komplicerad

3 810

3 830

4 240

4 275

6 480

6 510

7 255

7 310

125

126

127

p837

128

lagning av
protes där
uppvaxning och
gjutning av ny
del utförs vilken
svetsas till
befintlig protes
(proteständer

p839

Inmontering av
förankringsele
ment

2 940

2 945

3 370

3 390

p845

Ocklusionskorri
gerande
bettslipning

1 910

1 910

2 255

2 265

129

130

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p846

Skena för
vertikal
platsberedning

5 300

5 315

5 905

5 935

p847

Klammerplåt

3 820

3 830

4 425

4 450

p848

Betthöjning
med
fyllningsmateria
l

535

535

665

670

7 695

7 780

8 730

8 845

5 930

6 000

6 705

6 800

2 195

2 190

2 370

2 365

131

132

133

Implantatförank
rad krona en
per käke Till
p850
detta pris läggs
alltid kostnaden
för en distans

134

Implantatförank
rad krona flera
per käke Till
p852

135

detta pris läggs
alltid kostnaden
för en
distans/krona

Hängande led
vid
p853
implantatförank
rad bro
136

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

2 350

2 385

425

435

1 330

1 340

375

380

1 125

1 155

1

p854
137

138

139

140

Fästskruv och
cylinder vid
semipermanent
p855
laboratoriefram
ställd krona, per
implantat
Långtids‐
temporär
laboratorie‐
p856
framställd
krona och
hängande
led per led
Fästskruv
och
cylinder vid
långtids‐
p857
temporär
laboratoriefram
ställd krona, per
implantat

p858

141

Semipermanet
laboratoriefram
ställd krona och
hängande led,
per led

Distans
inklusive
centrumskruv,
per styck Denna
åtgärd ska alltid
debiteras
tillsammans med
implantatkrona

2 095

2 120

425

435

1 155

1 160

375

380

1 125

1 155

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

Implantatförank
rad bro,
p861
överkäke, 4
fixturer (lägg till

31 085

31 440

33 670

34 105

32 990

33 400

35 575

36 060

34 455

34 905

35 575

37 565

30 075

30 435

32 400

32 830

18 830

19 085

4 distanser)
142

Implantatförank
rad bro,
p862
överkäke, 5
fixturer (Lägg till
5 distanser)
143

Implantatförank
rad bro,
p863
överkäke, 6
fixturer Lägg till
6 distanser

144

Implantatförank
rad bro,
p865
underkäke, 4
fixturer Lägg till4
distanser

145

p871

146

Implantatstödd
täckprotes, 2
fixturer . Lägg
till 2 distanser

16 975

17 180

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p872

Implantatstödd
täckprotes,
överkäke, 3
fixturer. Lägg till

18 920

19 175

20 770

21 080

21 480

21 790

23 330

23 695

p874

Tillägg för
alveolarbar vid
implantat, 2
fixturer

3 065

3 105

3 325

3 375

p875

Tillägg för
alveolarbar vid
implantat, 3
fixturer

3 395

3 440

3 650

3 705

p876

Tillägg för
alveolarbar vid
implantat, 4
fixturer

4 000

4 055

4 255

4 325

p877

Implantatstödd
täckprotes,
exklusive
fixturer,
implantatkom‐
ponenter och
förankringsele

13 905

14 010

15 755

15 920

3 distanser

147

p873

Implantatstödd
täckprotes,
överkäke, 4
fixturer Lägg till
4 distanser

148

149

150

151

152

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

275

280

1

153

Förankringsele
ment
p878
täckprotes,
tillägg, per styck
Faktura

275

280

Av‐ och
återmontering
av
implförankrade
konstruktioner
på 1 ‐ 2 impl

2 090

2 090

2 605

2 620

1 085

1 085

1 340

1 350

3 185

3 185

3 960

3 985

Reparation av
implantatförank
p883
rad bro med
tandtekniker‐
insats

5 550

5 575

6 370

6 415

Reparation av
implantat‐
förankrad bro
där omfattande
tandtekniker‐
insats krävs.

10 160

10 215

11 410

11 500

p880
154

p881
155

p882
156

157

p884
158

Reparation av
implantat‐
förankrad
konstruktion,
mindre
omfattande
Av‐ och
påmontering av
implantat‐
förankrad bro
på sammanlagt
tre eller fler
impl

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p888

Fästskruv, per
styck

175

180

175

180

p889

Distansskruv,
per styck

605

625

605

625

p901

Tandreglering,
en käke, enkel
behandling

16 120

16 340

p902

Tandreglering,
en käke,
okomplicerad
behandling

21 065

20 445

p903

Tandreglering,
en käke, normal
behandling

24 625

24 175

p904

Tandreglering,
en käke,
komplicerad
behandling

31 125

30 065
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160

161
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163

164

A

B

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

p905

Tandreglering
två käkar, enkel
behandling

21 355

1 460

p906

Tandreglering
två käkar,
okomplicerad
behandling

27 065

26 925

p907

Tandreglering
två käkar,
normal
behandling

31 005

31 030

p908

Tandreglering
två käkar,
komplicerad
behandling

38 835

37 545

Åtgärd

1

165

166

167

168

Rutin
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Egna åtgärder - är de åtgärder som inte ingår i det statliga tandvårdsstödet
Avgifter vid uteblivande från bokad patienttid
•
•
•
•

Uteblivande vuxna – tre nivåer beroende på hur lång tid som tandvården avsatt i tidboken 500 kronor, 750 kronor,
1 125 kronor
Uteblivande barn – 150 kronor
Uteblivande vuxna vid hälso- och sjukvårdstaxa, Mun- och Käkcentrum 300 kronor
Uteblivande vuxna vid hälso- och sjukvårdstaxa, allmän tandvård 200 kronor

Avgifter vid tandvård till hälso- och sjukvårdstaxa
•
•

Sjukvårdstaxa allmäntandvård 200 kronor
Sjukvårdstaxa Mun- och Käkcentrum 300 kronor

Avgifter – asylsökande
•

Över 18 år 50 kronor

Avgifter – intyg
•
•

Rättsintyg 1 000 kronor
Intyg 700 kronor

Avgifter – tidsdebiterade
•
•

tidsdebiterad åtgärd allmäntandvård 2 000 kronor/timme (höjd)
tidsdebiterad åtgärd Mun- och käkcentrum 2 500 kronor/timme (höjd)

Åtgärder där tidsdebitering används
•
•

extra åtgärder vid narkos
Explorativ endodonti - används vi de tillfällen när det är tveksamt om rotfyllningen kan fullföljas. Om tanden rotfylls

•
•
•

bettinslipning
åtgärder efter avslutad tandreglering
estetisk tandvård (momsbelagd)

betalas beloppet tillbaka. Rotfyllningen debiteras som vanligt

Avgifter – enskilda åtgärder
•
•
•

Behandling av snarkning/sömnapné 7 950 kronor (höjd) (åtgärden debiteras Tandvårdsenheten - patienten betalar
hälso- och sjukvårdsavgift)
Läkdistans 814 kronor
Tandfärgade brackets 1 500 kronor (används endast om patient så kräver vid tandreglering i överkäken)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 16

Förslag till taxa för prövning- och
tillsynsavgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 326
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-27
• Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-10-18
− Förslag till taxa för prövning- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen
− Förslag till taxa för avgifter enligt tobakslagen m.m.
Bilaga
−
−

Nuvarande taxa för prövning- och tillsynsavgifter enligt
alkohollagen
Nuvarande taxa enligt tobakslagen m.m.

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 326

Taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt
alkohollagen samt lagen om e-cigaretter och
påfyllnadsbehållare

RS 2017/821

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Taxan för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen(2010:1622) fastställs
enligt regionstyrelseförvaltningens förslag. Förändrad taxa träder i kraft
2018-01-01.
 Taxan för prövnings- och tillsynsavgifter enligt tobakslagen(1993:581), lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel(2009:730) samt lagen om e-cigaretter och
påfyllnadsbehållare(2017:425) fastställs enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Förändrad taxa träder i kraft 2018-01-01.


Enheten för livsmedel och alkoholtillstånd/tillståndsmyndigheten för alkohol- och
tobak, vid samhällsbyggnadsförvaltningen, har föreslagit justering av avgiftsnivån
avseende taxan för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen
och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Verksamheten är intäktsfinansierad och motivet för justeringarna är verksamhetsanpassning samt en rättvisare taxa.
Ny lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare trädde i kraft
2017-07-01. Lagen innebär en anmälningsplikt till kommuner för de verksamheter
som vill sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Region Gotland har tillsynsansvar
och kontroll av egentillsyn. Avgiften för Regionens handläggning av anmälan och
tillsyn av försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare föreslås ligga på samma
nivå som anmälan av tobak, 1 700 kronor och följa samma modell med nedsättning
vid försäljning av fler produkter (tobak, folköl, läkemedel).
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-27

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/821
27 oktober 2017

Cora Juniwik

Regionstyrelsen

Taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen,
tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
samt lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare
Förslag till beslut

•
•

Taxan för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen(2010:1622) ändras
på föreslaget sätt från och med 1 januari 2018.
Taxan för prövnings- och tillsynsavgifter enligt tobakslagen(1993:581), lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel(2009:730) samt lagen om e-cigaretter och
påfyllnadsbehållare(2017:425) antas enligt förslaget från och med 1 januari 2018.

Sammanfattning

Enheten för livsmedel och alkoholtillstånd/tillståndsmyndigheten för alkohol- och
tobak har föreslagit justering av avgiftsnivån avseende taxan för prövnings- och
tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel. Verksamheten är intäktsfinansierad och motivet för
justeringarna är verksamhetsanpassning samt en rättvisare taxa.
Ny lag om e-cigaretter och påfyllningsbehållare
Ny lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare trädde i kraft 1
juli 2017. Lagen innebär en anmälningsplikt till kommuner för de verksamheter som
vill sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Region Gotland har tillsynsansvar och
kontroll av egentillsyn. Avgiften för Regionens handläggning av anmälan och tillsyn
av försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare föreslås ligga på samma nivå
som anmälan av tobak, 1 700 kronor och följa samma modell med nedsättning vid
försäljning av fler produkter (tobak, folköl, läkemedel).
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/821

Bilagor
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse från enheten Livsmedel och alkoholtillstånd,
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bilaga 2: Taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen
Bilaga 3: Taxan för avgifter enligt tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Bilaga 4: Befintlig taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen
Bilaga 5: Befintlig taxa för avgifter enligt tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel
Skickas till
Enheten Livsmedel och alkoholtillstånd, Samhällsbyggnadsförvaltningen

2 (2)

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

|RS 2017/821
18 oktober 2017

Bilaga 1

Förslag till ändring av taxor enligt alkohollagen,
tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

Inom enheten för livsmedel och alkoholtillstånd ryms tillståndsmyndigheten för
alkohol- och tobak (tillståndsmyndigheten), vilken i sin helhet är en
intäktsfinansierad verksamhet. Tillståndsmyndigheten ansvarar för att utföra
tillsyn samt handlägga ärenden enligt alkohol-, tobakslagen samt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel. Verksamheten har tre handläggartjänster. Därtill
kommer ytterligare inspektörer som genomför tillsyn på öns restauranger under
högsäsongen.
Tillståndsmyndigheten föreslår en översyn av taxan för prövnings- och
tillsynsavgifter enligt alkohollagen för att harmonisera avgifterna så att de speglar
den tid handläggare lägger ned på ärendena. Därför föreslår tillståndsmyndigheten
att det under 2 § läggs till ansökningsavgifter för permanent och tillfälligt
provsmakningstillstånd. Provsmakning innebär att en dryck ges i en mycket liten
mängd, ofta en matsked eller mindre. Det finns inget krav på ett kök som vid ett
serveringstillstånd. Kostnaden föreslås bli 4 500 kr för ett stadigvarande tillstånd
och 1 000 kr för ett tillfälligt. I dagsläget hanteras även stadigvarande tillstånd
under övriga ärenden, vilket kostar den sökande 1 000 kr. Tillståndsmyndigheten
beräknar att det kommer att påverka ca 5 stycken ärenden under 2018.
Under 4 § föreslås att tillsynsavgiften för alkoholservering till slutna sällskap tas
bort. De verksamheter som idag har denna tillsynsavgift är vitt skilda, från
sockenföreningar till hotell. En större rättvisa uppnås om alla verksamheterna
med stadigvarande tillstånd får betala efter sin årsomsättning.
Den 1:a juli i år trädde lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
(2017:425) i kraft. Den nya lagen gäller alla elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare med undantag för de elektroniska cigaretter utan nikotin som
inte går att fylla på. Enheten föreslår att taxan för avgifter enligt tobakslagen och
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel kompletteras till att även
innehålla lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Detta för att

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

tillståndsmyndigheten ska kunna ta ut en tillsynsavgift för att kontrollera
försäljningen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Tillsynsavgiften
föreslås till 1 700 kr vilket är samma som tillsynsavgiften för tobakslagen och
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
ENHET LIVSMEDEL OCH ALKOHOL

Andreas Larsson
Enhetschef
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Bilaga 2
Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR PRÖVNINGS- OCH TILLSYNSAVGIFTER ENLIGT ALKOHOLLAGEN
Antagen av regionfullmäktige/kommunfullmäktige 1995-11-27. Ändrad 1997-11-24, 2000-11-27,
2002-10-14, 2003-11-24, 2006-11-27, 2008-11-24 och 2011- 10-24, § 182. Gäller fr.o.m. 1 januari
2018.
Region Gotland föreskriver följande taxa med tillämpningsregler för ansöknings- respektive
tillsynsavgifter med stöd av 8 kap. 10 § och 9 kap. alkohollagen (SFS 2010:1622).
1 § Avgift för kommunens arbete med serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen skall
betalas av den som ansöker om serveringstillstånd och den som beviljats sådant tillstånd.
2 § Utöver vad som är föreskrivet 1 § gäller att en årlig tillsynsavgift om 1 700 kronor skall tas ut
av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med folköl enligt
alkohollagen. Avgiften gäller för ett kalenderår och skall i stället för vad som är föreskrivet 6 §
första stycket erläggas i förskott eller i samband med anmälningstillfället om nyanmälan görs
under ett kalenderår.
3 § Ansökningsavgifter:
1 Nyansökningar

9000 kr

2 Ändringar i gällande tillstånd

4 500 kr

3 Stadigvarande provsmakningstillstånd

4 500 kr

4 Tillfälligt provsmakningstillstånd (max 7 dagar)

1 000 kr

5 Anmälan om ändring av ägarförhållande och uppgifter om nya
personer med betydande inflytande

2 000 kr

6 Tillfälligt utökad serveringstid, per tillfälle

1000 kr

7 Tillfälliga tillstånd allmänheten; ansökan om servering 1 dag
2 500 kr
+ 1 000 kr/dag upp till 7 dagar. Fler än 7 dagar nyansökningsavgift
enligt p.1
8 Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap, per serveringsdag

700 kr

9 Avgift för kunskapsprov, per provtillfälle

1 000 kr

10 Övriga ärenden

1 000 kr
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Bilaga 2

4 § Årlig tillsynsavgift uttas som fast och för vissa tillståndshavare som en rörlig årsavgift, där den
rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser beroende på serveringsställets årsomsättning
av alkoholdrycker. Dessutom skall en årlig avgift på 1 700 kr per timme beviljad serveringstid tas
ut av de tillståndshavare som beviljats serveringstid efter kl. 01.00. För tillståndshavare med
stadigvarande serveringstillstånd uttas årlig tillsynsavgift enligt följande:
Alkoholservering till allmänheten - fast tillsynsavgift 1 700 kronor samt rörlig tillsynsavgift
beroende på omsättning av alkoholdrycker enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Årsomsättning, kr
0 – 25 000
25 001 – 125 000
125 001 – 250 000
250 001 – 500 000
500 001 - 1 000 000
1 000 001 – 2 000 000
2 000 001 – 4 000 000
4 000 001 – 8 000 000
8 000 001 -

Avgift, kr
0 kr
1 200 kr
2 500 kr
4 000 kr
6 500 kr
8 700 kr
11 000 kr
13 000 kr
15 000 kr

5 § En förutsättning för att ansökan skall behandlas är att avgiften inbetalts till kommunen. Om
inbetalning inte skett skall sökanden anmodas att betala in avgiften inom viss tid. En sådan
anmodan får sändas till sökanden per post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte
anmodan skall ansökan avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i anmodan. Om särskilda skäl
föreligger får undantag göras från kravet att avgiften skall ha inbetalts för att ansökan skall
behandlas. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås. Om det finns synnerliga skäl
får dock ansökningsavgiften helt eller delvis återbetalas.
6 § Restaurangrapport skall inlämnas årligen till kommunen senast i följebrev angivet datum.
Därefter tas förseningsavgift ut med 500 kr per påbörjad fyraveckorsperiod. Om
restaurangrapport inte inkommit inom åtta veckor, debiteras högsta taxa för tillsynsavgift.
7 § Tillsynsavgifter tas årligen ut efter varje kalenderårs utgång och avser samma tidsperiod.
Avgiften skall ha erlagts senast 30 dagar efter räkning utsänts. Underlåtenhet att betala
tillsynsavgift kan medföra att tillståndshavarens personliga lämplighet för innehav av tillståndet
tas upp till omprövning.
8 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och
övriga omständigheter får tillsynsavgiften sättas ned.

Bilaga 3
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Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR AVGIFTER ENLIGT TOBAKSLAGEN, LAGEN OM HANDEL
MED VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL OCH LAGEN OM
ELEKTRONISKA CIGARETTER OCH PÅFYLLNINGSBEHÅLLARE
Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-21. Ändrad 2010-02-22 och 2011-10-24, § 182.
Gäller fr.o.m. 1 januari 2018.
Region Gotland föreskriver följande taxa med tillämpningsregler för avgifter enligt av 19 b §
tobakslagen (SFS 1993:581), 23 § lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS
2009:730) och 46 § lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).
1 § Avgift för arbete med uppgifter enligt tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare skall betalas av
näringsidkare som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror, elektroniska
cigaretter eller påfyllningsbehållare eller detaljhandel med vissa receptfria läkemedel.
Näringsidkare med försäljning enligt tobakslagen skall inge anmälan till senast när försäljning
påbörjas.
Näringsidkare med försäljning enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel skall göra
anmälan till Läkemedelsverket enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Näringsidkare som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige får inte tillhandahålla
elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter utan att först
ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.
2 § För varje försäljningsställe i kommunen uttas en årlig tillsynsavgift om 1700 kronor vid
försäljning av tobaksvaror, 1700 kronor vid försäljning av receptfria läkemedel och 1700 kronor
vid försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Sker försäljning av 2 produkter nämnda ovan uttas full avgift för ett produktslag och för det andra
reduceras avgiften till 850 kronor.
Sker försäljning av alla 3 produkter nämnda ovan uttas full avgift för ett produktslag, för det andra
reduceras avgiften till 850 kronor och för det tredje reduceras avgiften till 850 kronor.
För näringsidkare som erlägger avgift för tillsyn enligt alkohollagen reduceras avgiften till 850
kronor för vardera av ovanstående produktslag.
1 produkt
2 produkter
3 produkter
4 produkter

1700 kronor
2550 kronor
3400 kronor
4250 kronor

3 § Årsavgiften avser kalenderår och skall betalas i förskott eller vid nyanmälan. Årsavgiften skall
betalas senast 30 dagar efter det att räkning utsänts.
4 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och
övriga omständigheter får avgiften sättas ned eller helt efterskänkas.

Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR PRÖVNINGS- OCH TILLSYNSAVGIFTER ENLIGT
ALKOHOLLAGEN
Antagen av regionfullmäktige/kommunfullmäktige 1995-11-27. Ändrad 1997-11-24,
2000-11-27, 2002-10-14, 2003-11-24, 2006-11-27, 2008-11-24 och 2011- 10-24, § 182.
Gäller fr.o.m. 1 januari 2012.
Region Gotland föreskriver följande taxa med tillämpningsregler för ansökningsrespektive tillsynsavgifter med stöd av 8 kap. 10 § och 9 kap. alkohollagen
(SFS 2010:1622).
1 § Avgift för kommunens arbete med serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
skall betalas av den som ansöker om serveringstillstånd och den som beviljats sådant
tillstånd.
2 § Utöver vad som är föreskrivet 1 § gäller att en årlig tillsynsavgift om 1 700 kronor
skall tas ut av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med
öl enligt alkohollagen. Avgiften gäller för ett kalenderår och skall i stället för vad som
är föreskrivet 6 § första stycket erläggas i förskott eller i samband med anmälningstillfället om nyanmälan görs under ett kalenderår.
3 § Ansökningsavgifter:
1

Nyansökningar

9000 kr

2

Ändrat tillstånd (avgift tas ut för varje begärd ändring)

4 500 kr

3

Anmälan om ändring av ägarförhållande och uppgifter om nya
personer med betydande inflytande

2 000 kr

4

Tillfälligt utökad serveringstid, per tillfälle

1000 kr

5

Tillfälliga tillstånd allmänheten; 3 dagar i följd på samma plats
(nyansökningsavgift gäller för ansökan längre tid)

4 500 kr

6

Tillfälliga tillstånd allmänheten; 2 dagar i följd på samma plats

3 500 kr

7

Tillfälliga tillstånd allmänheten; ansökan om servering 1 dag

2 500 kr

8

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap, per serveringsdag

9

Avgift för kunskapsprov, per provtillfälle

1 000 kr

10

Övriga ärenden

1 000 kr

700 kr

4 § Årlig tillsynsavgift uttas som fast och för vissa tillståndshavare som en rörlig
årsavgift, där den rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser beroende på
serveringsställets årsomsättning av alkoholdrycker. Dessutom skall en årlig avgift på
1 700 kr per timme beviljad serveringstid tas ut av de tillståndshavare som beviljats
serveringstid efter kl. 01.00.
För tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd uttas årlig tillsynsavgift
enligt följande:
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Författningssamling för Region Gotland

Taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen

1. Alkoholservering till allmänheten - fast tillsynsavgift 1 700 kronor samt rörlig
tillsynsavgift beroende på omsättning av alkoholdrycker enligt följande:
Årsomsättning, kr

Avgift, kr

0 – 25 000

0 kr

25 001 – 125 000

1 200 kr

125 001 – 250 000

2 500 kr

250 001 – 500 000

4 000 kr

500 001 - 1 000 000

6 500 kr

1 000 001 – 2 000 000

8 700 kr

2 000 001 – 4 000 000

11 000 kr

4 000 001 – 8 000 000

13 000 kr

8 000 001 -

15 000 kr

2. Alkoholservering till slutna sällskap

1 000 kr

§ 5 En förutsättning för att ansökan skall behandlas är att avgiften inbetalts till
kommunen. Om inbetalning inte skett skall sökanden anmodas att betala in avgiften
inom viss tid. En sådan anmodan får sändas till sökanden per post eller förmedlas på
annat lämpligt sätt. Följs inte anmodan skall ansökan avvisas. Sökanden skall upplysas
om detta i anmodan.
Om särskilda skäl föreligger får undantag göras från kravet att avgiften skall ha inbetalts
för att ansökan skall behandlas.
Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås. Om det finns synnerliga skäl
får dock ansökningsavgiften helt eller delvis återbetalas.
§ 6 Restaurangrapport skall inlämnas årligen till kommunen senast i följebrev angivet
datum. Därefter tas förseningsavgift ut med 500 kr per påbörjad fyraveckorsperiod.
Om restaurangrapport inte inkommit inom åtta veckor, debiteras högsta taxa för
tillsynsavgift.
§ 7 Tillsynsavgifter tas årligen ut efter varje kalenderårs utgång och avser samma
tidsperiod. Avgiften skall ha erlagts senast 30 dagar efter räkning utsänts.
Underlåtenhet att betala tillsynsavgift kan medföra att tillståndshavarens personliga
lämplighet för innehav av tillståndet tas upp till omprövning.
§ 8 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning,
tillsynsbehovet och övriga omständigheter får tillsynsavgiften sättas ned.
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Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR AVGIFTER ENLIGT TOBAKSLAGEN OCH LAGEN OM
HANDEL MED VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL
Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-21. Ändrad 2010-02-22 och 2011-10-24, § 182.
Gäller fr.o.m. 1 januari 2012.
Region Gotland föreskriver följande taxa med tillämpningsregler för avgifter enligt av 19 b §
tobakslagen (SFS 1993:581) och 23 § lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS
2009:730).
1 § Avgift för arbete med uppgifter enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel skall betalas av näringsidkare som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med
tobaksvaror eller detaljhandel med vissa receptfria läkemedel.
Näringsidkare med försäljning enligt tobakslagen skall inge anmälan till senast när försäljning
påbörjas.
Näringsidkare med försäljning enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel skall göra
anmälan till Läkemedelsverket enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
2 § För varje försäljningsställe i kommunen uttas en årlig tillsynsavgift om 1700 kronor vid
försäljning av tobaksvaror och 1700 kronor vid försäljning av receptfria läkemedel.
Sker försäljning av både tobaksvaror och receptfria läkemedel uttas full avgift för ett produktslag
och för det andra reduceras avgiften till 850 kronor.
För näringsidkare som erlägger avgift för tillsyn enligt alkohollagen reduceras avgiften till 850
kronor för vardera av ovanstående produktslag.
3 § Årsavgiften avser kalenderår och skall betalas i förskott eller vid nyanmälan. Årsavgiften skall
betalas senast 30 dagar efter det att räkning utsänts.
4 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och
övriga omständigheter får avgiften sättas ned eller helt efterskänkas.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 17

Taxa för vattenanalyser
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 298
− Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-18
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 416
− Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2017-08-18
• Taxa för vattenanalyser

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 298

Prissättning vattenanalyser

RS 2017/901
AU § 328

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Priser för vattenanalyser fastställs enligt hälso- och sjukvårdsnämndens föreslagna
prislista.
 Priserna gäller från och med 2018-01-01.


Regionfullmäktige beslutade 2016-02-22 om nya uppräknade priser för vattenanalyser
utförda vid Laboratoriemedicinskt centrum Gotland (LMCG). Detta på grund av att
priserna inte blivit justerade på flertalet år. Samtidigt beslutade regionfullmäktige att
prisjusteringen årligen ska ske med LPIK (landstingsprisindex med kvalitetsjusterade
löner) enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden. Sedan beslutet har behovet av
nya prover identifierats för LMCG att hantera, varför dessa prover behöver prissättas. Detta gäller bland annat laboratorieanalyser gällande Bor.
Samtidigt som nya prover behöver prissättas behöver de tidigare priserna revideras.
Revideringen krävs av flera skäl, bland annat beroende på att de olika provpaketen
behöver förändras gällande vilka prover som ingår och därmed behöver justeras
prismässigt. Även provteknik behöver i vissa fall förändras och därmed också självkostnaden.
Regionstyrelseförvaltningen bifaller hälso- och sjukvårdsnämndens begäran om
justering av prislistan. Vattenanalyser köps av privatpersoner eller teknikförvaltningen. Privatpersoner betalar enligt prislistan då priset är inklusive moms. Då
teknikförvaltningen debiteras för vattenanalyser justeras priset genom att momsen
dras av.
Justeringen av priser är gjord på två sätt. Den ena är indexuppräkning av befintliga
priser med 2,4 procent. Den andra är fastställande av priser som tidigare inte funnits.
Indexuppräkningen kan göras av hälso- och sjukvårdsnämnden enligt tidigare beslut i
regionfullmäktige, men för att helheten ska bli tydlig så väljer nämnden att ta med
hela listan för beslut.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 416
Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-18

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/901
18 oktober 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Prissättning vattenanalyser
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Priser för vattenanalyser fastställs enligt hälso- och sjukvårdsnämndens
föreslagna prislista.

•

Priserna gäller från och med 2018-01-01.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2016-02-22 om nya uppräknade priser för vattenanalyser
utförda vid Laboratoriemedicinskt centrum Gotland (LMCG). Detta på grund av att
priserna inte blivit justerade på flertalet år. Samtidigt beslutade regionfullmäktige att
prisjusteringen årligen ska ske med LPIK (landstingsprisindex med kvalitetsjusterade
löner) enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden. Sedan beslutet har behovet av
nya prover identifierats för LMCG att hantera, varför dessa prover behöver
prissättas. Detta gäller bland annat laboratorieanalyser gällande Bor.
Samtidigt som nya prover behöver prissättas behöver de tidigare priserna revideras.
Revideringen krävs av flera skäl, bland annat beroende på att de olika provpaketen
behöver förändras gällande vilka prover som ingår och därmed behöver justeras
prismässigt. Även provteknik behöver i vissa fall förändras och därmed också
självkostnaden.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bifaller hälso- och sjukvårdsnämndens begäran om
justering av prislistan. Vattenanalyser köps av privatpersoner eller
teknikförvaltningen. Privatpersoner betalar enligt prislistan då priset är inklusive
moms. Då teknikförvaltningen debiteras för vattenanalyser justeras priset genom att
momsen dras av.
Justeringen av priser är gjord på två sätt. Den ena är indexuppräkning av befintliga
priser med 2,4 procent. Den andra är fastställande av priser som tidigare inte funnits.
Indexuppräkningen kan göras av hälso- och sjukvårdsnämnden enligt tidigare beslut i
regionfullmäktige, men för att helheten ska bli tydlig så väljer nämnden att ta med
hela listan för beslut.
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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 2017/901

Beslutsunderlag

HSN § 416, 2017-09-20
Tjänsteskrivelse HSN 2017/234 samt Prislista 2018

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tekniska nämnden
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Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

HSN § 416

Prissättning vattenanalyser

HSN 2017/234
HSN-AU § 431

Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till regionstyrelsen

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att fastställa priser för
vattenanalyser enligt förvaltningens förslag till prislista.
• Priserna gäller från och med 2018-01-01.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2016-02-22 om nya uppräknade priser för vattenanalyser
utförda vid Laboratoriemedicinskt centrum Gotland (LMCG). Detta på grund av att
priserna inte blivit justerade på flertalet år. Samtidigt beslutade regionfullmäktige att
prisjusteringen årligen ska ske med LPIK (landstingsprisindex med kvalitetsjusterade
löner) enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden. Sedan beslutet har behovet av
nya prover identifierats för LMCG att hantera, varför dessa prover behöver prissättas. Detta gäller bland annat laboratorieanalyser gällande Bor.
Samtidigt som nya prover behöver prissättas behöver de tidigare priserna revideras.
Revideringen krävs av flera skäl, exempelvis beroende på att de olika provpaketen
behöver förändras gällande vilka prover som ingår och därmed behöver justeras
prismässigt. Även provteknik behöver i vissa fall förändras och därmed också självkostnaden.
De som köper vattenanalystjänster från LMCG är antingen tekniska förvaltningen
eller privatpersoner. Privatpersoner betalar pris inklusive moms. Prislistan är
konstruerad så att alla priser är inklusive moms, vilken sedan tas bort om det är
tekniska förvaltningen som är köpare. Föreslagen prislista är uppräknad till 2018 års
nivå.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att den nu framtagna prislistan täcker alla priser utifrån
de vattenanalyser som LMCG hanterar. Vid nya behov av analyser kommer prislistan
återigen att behöva kompletteras. Det är också nödvändigt med den revidering som
är gjord utifrån förändrade provpaket med mera.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2017
Prislista vattenanalyser.
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, ekonomichef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Bakgrund HSN-AU § 431
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att fastställa priser för
vattenanalyser enligt bifogad prislista.
• Priserna gäller från och med 2018-01-01.
Skickas till
Michele Silvestri, enhetschef Laboratoriemedicinskt centrum Gotland
Regionfullmäktige

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2017/234
18 augusti 2017

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Prissättning vattenanalyser
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att fastställa priser för
vattenanalyser enligt bifogad prislista.
• Priserna gäller from 2018-01-01.
•

Sammanfattning

2016-02-22 beslutade regionfullmäktige om nya uppräknade priser för vattenanalyser
utförda vid Laboratoriemedicinskt centrum Gotland. Detta på grund av att priserna
inte blivit justerade på flertalet år. Samtidigt beslutade regionfullmäktige att
prisjusteringen årligen ska ske med LPIK enligt beslut i hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Sedan beslutet har behovet av nya prover identifierats för Laboratoriemedicinskt
centrum att hantera, varför dessa prover behöver prissättas. Detta gäller bland annat
laboratorieanalyser gällande Bor.
Samtidigt som nya prover behöver prissättas behöver de tidigare priserna revideras.
Revideringen krävs av flera skäl, exempelvis beroende på att de olika provpaketen
behöver förändras gällande vilka prover som ingår och därmed behöver justeras
prismässigt. Även provteknik behöver i vissa fall förändras och därmed också
självkostnaden.
De som köper vattenanalystjänster från Laboratoriemedicinskt centrum är antingen
tekniska förvaltningen eller privatpersoner. Privatpersoner betalar pris inklusive
moms.
Prislistan är konstruerad så att alla priser är inklusive moms, vilken sedan tas bort om
det är tekniska förvaltningen som är köpare.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/234

Vissa provpaket/analyser köps endast av privatpersoner och visa provpaket/analyser
köps endast av tekniska förvaltningen och vissa analyser beställs av såväl
privatpersoner som tekniska förvaltningen. Att det ibland är skillnad på analyserna
om det är privatpersoner eller tekniska förvaltningen som beställt provet beror på att
det är olika regelverk som styr analyserna. Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS
2001:30 styr bedömningen av offentligt och kommersiellt vatten, och det som styr
bedömningen av privata enskilda brunnar är livsmedelsverkets råd om enskild
dricksvattenförsörjning.
Föreslagen prislista är uppräknad till 2018 års nivå.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att den nu framtagna prislistan är framtagen för att
täcka alla priser utifrån de vattenanalyser som Laboratoriemedicinskt centrum
Gotland hanterar. Vid nya behov av analyser kommer prislistan återigen att behöva
kompletteras. Det är också nödvändigt med den revidering som är gjord utifrån
förändrade provpaket med mera.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse prissättning vattenanalyser daterad 18 augusti 2017
Prislista vattenanalyser.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Michele Silvestri, enhetschef Laboratoriemedicinskt centrum Gotland
Regionfullmäktige
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Analysnamn
Bakteriologi Bassängbad
Bakteriologi ledningsvatten
Bakteriologi ledningsvatten + N2
Bakteriologi ledningsvatten + N3
Bakteriologi ledningsvatten + N3+TOC
Bakteriologi ledningsvatten utökad
Bakteriologi ledningsvatten utökad + N2 + TOC
Bakteriologi ledningsvatten utökad + N3
Bakteriologi ledningsvatten utökad + N3+TOC
Bakteriologi och kemi, Enskild vattentäkt
Bakteriologi Renvatten
Bakteriologi Renvatten + N2 +TOC
Bakteriologi Renvatten + N3 + TOC
Bakteriologi Råvatten
Bakteriologi Råvatten + N2 + TOC
Bakteriologi Råvatten + N3
Bakteriologi Råvatten + N3 + TOC
Bakteriologi Råvatten utökad
Bakteriologi Råvatten utökad + N2 +TOC
Bakteriologi Råvatten utökad + N3
Bakteriologi Råvatten utökad + N3 + TOC
Bakteriologi Strandbad Havsvatten
Bakteriologi Strandbad Sötvatten
Bakteriologi, enskild vattentäkt
Bassänbad Kemi
Bassänbad Kemi + TOC
Bassängbad Bakt + Kem
Bassängbad Bakt + Kem + TOC
Mikrobiologi utökad analys
N1 Rutin kontroll kemi
N2 Rutin kontroll kemi
N3 Rutin kontroll kemi
N3X Rutin kontroll kemi
Tillägg provhantering av enskilda analyser
Avgift för leverans av provtagningsmaterial
Jourtillägg per påbörjad timma
Aktinomyceter
Ammonium
Antal långsamväxande bakterier (7dygn 22°C)
CODMn, Kemisk syreförbrukning
Fluorid
Fosfor totalt
Intestinala enterokocker
Kalcium
Kalium
Klorid
Kväve totalt
Magnesium
Mikrosvamp

Prislista 2018
inklu moms

655 kr
839 kr
1 609 kr
1 631 kr
1 835 kr
1 250 kr
2 085 kr
2 108 kr
2 311 kr
1 908 kr
688 kr
1 491 kr
1 717 kr
822 kr
1 625 kr
1 647 kr
1 851 kr
1 320 kr
2 114 kr
2 458 kr
2 340 kr
927 kr
927 kr
822 kr
592 kr
822 kr
830 kr
1 059 kr
588 kr
857 kr
1 186 kr
1 412 kr
1 556 kr
289 kr
76 kr
755 kr
203 kr
142 kr
118 kr
138 kr
79 kr
230 kr
105 kr
79 kr
79 kr
79 kr
297 kr
79 kr
203 kr

Natrium
Nitrat
Nitrit
pH vid 25°C
Pres. Clostridium perfringens
Sulfat
Transmittans vid 254 nm, kyvettlängd 10 mm
Turbiditet
Hemofiltrationsvätska Diaverum - 290
Vatten för tillredning Diaverum - 290
Bor

79 kr
79 kr
118 kr
105 kr
92 kr
79 kr
66 kr
98 kr
619 kr
594 kr
440 kr

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 18

Reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 311
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-25
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-06-26 – Remiss till nämnderna
Reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
•
nämnder

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 311

Reglemente med allmänna bestämmelser för
regionstyrelsen och övriga nämnder

RS 2017/580

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga nämnder
antas för att träda i kraft 2018-01-01.
 Riktlinjer vid konkurrensutsättning upphävs per utgången av år 2017.


Utifrån de moderniseringsbehov en ny kommunallag (2017:725) väcker och allmänna
önskemål om att nämnderna så långt möjligt bör sträva efter enhetliga arbetsformer,
remitterades övriga nämnder möjligheten att lämna synpunkter på följande:
1. Ett gemensamt reglemente föreslås för styrelsen och nämnderna.
2. Reglementet föreslås innehålla tre delar: en första orienterande del, en andra
gemensam del och en tredje nämndspecifik del.
3. Den gemensamma delen föreslås bygga på regionstyrelsens gällande reglemente
avseende 2 kap. Allmänna bestämmelser om ansvar och arbetsformer, med
anpassningar till den nya lagen.
4. Den nämndspecifika föreslås basera sig på nämndernas kompetens enligt nu
gällande reglementen (oftast angiven i 1-2 §§ i befintliga reglementen), med
anpassningar till den nya lagen. Idén är att i reglementet regleras mer ansvar för
verksamhetsområden (typ 1 §) än aktiviteter (typ 2 §). Nämnderna ska här bidra
med synpunkter på uppdateringar av sådant som tillkommit eller som ska utgå.
Valnämnden och kultur- och fritidsnämnden har inte yttrat sig. Övriga nämnder har
tillstyrkt en strävan mot det gemensamma, även om skolnämnderna försett sina
yttranden med förbehåll.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att föreslå fullmäktige att anta
gemensamt reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder. De individuella nämndreglementena kommer att behandlas i separata
ärenden.
Riktlinjerna för konkurrensutsättning har i relevanta delars inarbetats i gemensamma
bestämmelser om avtal, upphandling och privata utförare. Riktlinjerna föreslås därför
att upphävas.
Regleringen av undertecknande av handlingar uppmärksammas också. Ordningen
med kontrasignatur av sekreteraren föreslås överges och att det istället blir en fråga
för högsta tjänstgörande tjänsteman under det ärende avtalet etc. beslutades.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 311 forts
RS 2017/580
Arbetsutskottet föreslog mindre förändringar som inarbetats i förslag till reglemente
som bifogats kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
Arbetsutskottets föreslog också att regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i
uppdrag att utreda frågan om behov av och struktur för en särskild krisledningsnämnd. Frågan om krisledningsnämnd behandlas i särskilt ärende vid dagens
sammanträde och utgår alltså ur detta ärende.
Arbetsutskottet föreslog även regionstyrelsen att uppmana nämnderna att kontrollera
sina reglementen. Regionstyrelsen beslutar stryka denna beslutspunkt.
Regionstyrelsen instämmer i regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet fördras av Patrik Pettersson, chefsjurist, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-25

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/580
25 oktober 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen
och övriga nämnder
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

1. Regionfullmäktige antar Reglemente med allmänna bestämmelser för
regionstyrelsen och övriga nämnder att träda i kraft den 1 januari 2018.
2. Regionfullmäktige upphäver Riktlinjer vid konkurrensutsättning per utgången av
år 2017.

Ärendet

Utifrån de moderniseringsbehov en ny kommunallag (2017:725) väcker och allmänna
önskemål om att nämnderna så långt möjligt bör sträva efter enhetliga arbetsformer,
remitterades övriga nämnder möjligheten att lämna synpunkter på följande:
1. Ett gemensamt reglemente föreslås för styrelsen och nämnderna.
2. Reglementet föreslås innehålla tre delar: en första orienterande del, en andra gemensam del
och en tredje nämndspecifik del.
3. Den gemensamma delen föreslås bygga på regionstyrelsens gällande reglemente avseende 2
kap. Allmänna bestämmelser om ansvar och arbetsformer med erforderliga anpassningar till den
nya lagen.
4. Den nämndspecifika föreslås basera sig på nämndernas kompetens enligt nu gällande
reglementen (oftast angiven i 1-2 §§ i befintliga reglementen ) med erforderliga anpassningar till
den nya lagen. Idén är här att i reglementet mera söka reglera ansvar för verksamhetsområden
(typ 1 §) än aktiviteter (typ 2 §). Här förväntas nämnderna bidra med synpunkter på
uppdateringar av sådant som tillkommit eller fallit ur bruk.

Valnämnden och kultur- och fritidsnämnden har inte yttrat sig. Övriga nämnder har
som det får förstås tillstyrkt en strävan mot det gemensamma, även om
skolnämnderna försett sina yttranden med förbehåll.
I sagda strävan råder regionstyrelseförvaltningen regionstyrelsen att föreslå
fullmäktige att anta ett gemensamt reglemente med allmänna bestämmelser för
regionstyrelsen och övriga nämnder. De individuella nämndreglementena kommer
vidare att behandlas i separata ärenden, i vilka det i undantagsfall finns möjlighet att
göra avsteg från det gemensamma.
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Tjänsteskrivelse
RS 2017/580

Riktlinjerna för konkurrensutsättning har i relevanta delars inarbetats i gemensamma
bestämmelser om avtal, upphandling och privata utförare. Riktlinjerna föreslås därför
att upphävas.
Vidare kan regleringen av undertecknande av handlingar uppmärksammas, att
ordningen med kontrasignatur av sekreteraren överges och att det istället blir en fråga
för högsta tjänstgörande tjänsteman under det ärende avtalet etc. beslutades.
Upplysningsvis finns regionens nu gällande reglementen att ta del av i
författningssamlingen på regionens hemsida, se http://www.gotland.se/49215.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
Nämnderna
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Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/580
26 juni 2017

Nämnderna i Region Gotland

Remiss: Nytt reglemente för styrelse och nämnder
Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta en ny kommunallag att träda i
kraft den 1 januari 2018.1 Detta föranleder att våra lokala reglementen anpassas
till den nya lagen och i övrigt anpassas till den verksamhet nämnderna ansvarar
för. Det är ett omfattande arbete med deadline senast den 27 oktober 2017 för
beslut i regionfullmäktige före årsskiftet och ikraftträdande samtidigt som den
nya lagen.
Reglementen används för att reglera vilka frågor en nämnd har behörighet
(kompetens) att besluta om. För en ändamålsenlig organisation krävs att
gränssnitten vertikalt mot fullmäktige och horisontellt nämnderna sinsemellan
är klara för att undvika ineffektivt dubbelarbete eller icke-arbete. Det är alltså
mot ett sådant klargörande som reglementena strävar.
Med hänsyn till den korta tidsfristen ges nämnderna tillfälle att lämna
synpunkter snarast möjligt och senast per utgången av september 2017 på
följande skissartade förslag till lösning.
Remissförslag

1. Ett gemensamt reglemente föreslås för styrelsen och nämnderna.
2. Reglementet föreslås innehålla tre delar: en första orienterande del, en
andra gemensam del och en tredje nämndspecifik del.
3. Den gemensamma delen föreslås bygga på regionstyrelsens gällande
reglemente2 avseende 2 kap. Allmänna bestämmelser om ansvar och arbetsformer
med erforderliga anpassningar till den nya lagen.
4. Den nämndspecifika föreslås basera sig på nämndernas kompetens enligt
nu gällande reglementen (oftast angiven i 1-2 §§ i befintliga reglementen3)
med erforderliga anpassningar till den nya lagen. Idén är här att i
reglementet mera söka reglera ansvar för verksamhetsområden (typ 1 §) än
aktiviteter (typ 2 §). Här förväntas nämnderna bidra med synpunkter på
uppdateringar av sådant som tillkommit eller fallit ur bruk.
Frågor med anledning av denna remiss besvaras av chefsjuristen Patrik
Pettersson (ankn. 9227).

1
2
3

Se https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-ny-kommunallag_H403171
Se http://www.gotland.se/88307
Se http://www.gotland.se/49215

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

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

När remissvaren inkommit avser regionstyrelseförvaltningen att utarbeta ett
sammanhållet förslag, naturligtvis även med beaktande av vad Sveriges
Kommuner och Landsting kan ha lämnat för bidrag till reglementsfrågan.
__________________
Patrik Pettersson
chefsjurist
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BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE MED ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR
REGIONSTYRELSEN OCH ÖVRIGA NÄMNDER
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, §
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1 kap. Övergripande bestämmelser
Reglementets omfattning

1 § Region Gotland är en kommun (Gotlands kommun) med ansvar för landstingsuppgifter
och för regional utveckling. Regionfullmäktige i Region Gotland (fullmäktige) är beslutande
församling. Regionstyrelsen och övriga nämnder är kommunala förvaltningsmyndigheter. I
detta reglemente används den övergripande beteckningen nämnd även för styrelsen, om inte
annat anges eller framgår av sammanhanget.
2 § Utöver vad som är föreskrivet i för varje nämnd fastställt reglemente gäller i detta
reglemente meddelade allmänna bestämmelser. Om ett nämndreglemente eller ett särskilt
beslut i regionfullmäktige innehåller bestämmelse som avviker från vad som föreskrivs i detta
reglemente, gäller den bestämmelsen.
3 § Inom sitt verksamhetsområde beslutar respektive nämnd i frågor som rör förvaltningen, i
frågor som den enligt lag eller annan författning ska ha hand om och i frågor som fullmäktige
har delegerat till den samt bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges
beslut verkställs.
Uppdrag och verksamhet

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

5 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
Utöver detta reglemente och regionfullmäktiges beslut utfärdar nämnden de närmare
instruktioner som behövs för arbetet inom förvaltningen.
Nämnden ska löpande pröva om den kan effektivisera verksamheten genom att delegera
beslutanderätt till presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en anställd.
Mandattider för nämnder samt ordförande och vice ordförande (presidium)

6 § Regionfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i andra nämnder än regionstyrelsen
väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har
hållits i hela landet.
För samma tid väljs ordförande, förste vice ordförande och i förekommande fall andra vice
ordförande i nämnden.
Presidium

7 § Nämnden presidium består av ordförande och förste vice ordförande samt i de fall sådan
valts även av andre vice ordförande.
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Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i
den mån ordföranden anser att det behövs.
Ordföranden

8 § Det åligger ordföranden att
1. leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är
beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
Härutöver åligger det regionstyrelsens ordförande att under styrelsen
1. ha uppsikt över regionens hela nämndförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för regionens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan styrelsen, regionens övriga nämnder och fullmäktige samt
4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden
om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

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

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

11 § Nämnden är, om inte annat anges i dessa bestämmelser, anställningsmyndighet för
personal vid sina förvaltningar utom för förvaltningschefen som anställs av regionstyrelsen.

4 (10)

Författningssamling för Region Gotland
Reglemente med allmänna bestämmelser för
regionstyrelsen och övriga nämnder

Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
verksamhetsområde med undantag för de personalpolitiska frågor som regionstyrelsen enligt
dess reglemente har att svara för.
Nämnden ska verka för att den anställda personalen genom fortbildning och andra åtgärder
ges tillfälle till personlig utveckling samt utveckling av den egna kompetensen
Arkiv

12 § Varje nämnd ska svara för vården av sitt arkiv, om inte arkivmyndigheten
(regionstyrelsen) har övertagit detta ansvar.
Personuppgifter

13 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

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

15 § Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en
viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.
Medborgarförslag

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

17 § En nämnd får utan bemyndigande träffa avtal om anställning av personal, hyra av
utrustning, leverans av tjänster och förbrukningsmateriel och liknande som medför utgifter
under längre tid än tilldelat anslag avser, om detta är nödvändigt för att nämndens löpande
verksamhet ska fungera tillfredsställande.
Upphandling, koncessioner och valfrihetssystem

18 § Varje nämnd är upphandlande myndighet inom sitt verksamhetsområde. Nämnden är i
förekommande fall inköpscentral visavi regionens övriga myndigheter. Regionstyrelsen svarar
för regionens gemensamma ramavtal.
Nämnden får efter överenskommelse med en inköpscentral uppdra åt anställda i
inköpscentralen att i en upphandling besluta på nämndens vägnar.
Privata utförare

19 § För skötseln av en angelägenhet inom nämndens verksamhetsområde får nämnden
upphandla privata utförare. När skötseln genom avtal har lämnats över till en privat utförare,
ska nämnden kontrollera och följa upp verksamheten.
Om nämnden sluter avtal med en privat utförare, ska nämnden genom avtalet tillförsäkra sig
information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

20 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs
enligt gällande bestämmelser.
Nämnden ska underrätta regionstyrelsen så snart en uppdatering av regionens
författningssamling bedöms nödvändig.
Delgivningsmottagare

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

22 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden. Handlingen ska kontrasigneras av högsta tjänstgörande
tjänsteman när nämnden beslutade handlingens innehåll, som huvudregel regiondirektören i
regionstyrelsen och förvaltningschefen i annan nämnd.
Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot
som nämnden utser. Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
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Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande
fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Processbehörighet

23 § I alla mål och ärenden inom nämndens verksamhetsområde utför nämnden, själv eller
genom ombud, regionens talan, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan
författning eller beslut av regionfullmäktige. Nämnden får därvid med bindande verkan för
regionen, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och
sluta annat avtal.
I mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, ska regionstyrelsen föra
regionens talan, om inte fullmäktige beslutar annat.
Information

24 § Nämnden ska informera om sin verksamhet.
När enskilda kan välja mellan olika utförare av nämndens tjänster ska nämnden lämna
information om samtliga utförare, om inte annat framgår av lag eller annan författning. Sådan
information ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.
Jämkning av taxor

25 § I det enstaka fall en strikt tillämpning av en regionens taxebestämmelse leder till ett
uppenbart orättvist eller oskäligt resultat, är nämnden bemyndigad att tolka bestämmelsen i
ljuset av grundläggande kommunalrättsliga principer och de principer som i övrigt gäller för
taxan och tillämpa bestämmelsen i enlighet med denna tolkning. Nämnden ska i omedelbar
anslutning till ett sådant fall även föreslå fullmäktige att ändra taxan i enlighet med den
tolkning nämnden gjort i det enstaka fallet.

2 kap. Allmänna bestämmelser om nämndernas arbetsformer
Tidpunkt för sammanträden

1 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på
det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslutet.
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Kallelse

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

3 § Nämnden får med de begränsningar som följer av lag besluta om offentliga sammanträden.
Sammanträde på distans

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

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

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

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

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

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

10 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
Elektronisk justering får ske, om omständigheterna medger ett säkerställande av justeringen.
Utskott

11 § Om inte annat bestämts, får en nämnd inrätta de utskott nämnden finner behövliga. För
utskott gäller följande.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en
ordförande och en vice ordförande.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en del av
ett sammanträde, får utskottet utse en annan ledamot som ersättare för dessa.
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Ordförandeuppgiften fullgörs av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens uppgifter.
Om ordföranden eller vice ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda
ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska
fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning
behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 19

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 312
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-23
• Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-19, § 91
• Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 312

Nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden

RS 2017/948

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Reglemente för barn- och utbildningsnämnden antas för att träda i kraft
2018-01-01, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Barn- och utbildningsnämnden har tillstyrkt att reglementena
baseras på en gemensam del. Nämnden, som erinrat om att fullmäktige 2015-12-14,
§ 313 uppdragit om en översyn i elevhälsofrågor, har vidare velat ha ytterligare
möjligheter att yttra sig över ett slutförslag.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det inte finns några formella hinder mot att
efter redan genomförd remiss besluta ifråga om nytt reglemente. Det nya reglementet
kompletteras av reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och
övriga nämnder. Av det senare reglementet framgår av 1 kap. 5 § att det är nämnden
som utifrån lag och mål svarar för en tydlig och ändamålsenlig organisation samt
utfärdar de närmare instruktioner som behövs för verksamheten.
För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan skall det enligt 2 kap. 25 § skollagen
finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser.
Regionstyrelseförvaltningen finner att det finns anledning att ha en upplysande
bestämmelse om elevhälsa i barn- och utbildningsnämndens reglemente. Hur elevhälsoverksamheten närmare skall organiseras är en uppgift för nämnden.
Vidare saknas idag en tydlig reglering av ansvaret för särskild utbildning för vuxna
enligt 21 kap. skollagen (s.k. särvux eller lärvux). Därför har det inarbetats i förslaget.
Regionstyrelsen rekommenderas sålunda att föreslå fullmäktige att anta förslag till
reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
Arbetsutskottet begärde en mindre förändring i reglementet för barn- och utbildningsnämnden och överlämnade ärendet utan eget yttrande. Ny version har bifogats
kallelse till dagens sammanträde.
Ärendet föredras av Patrik Pettersson, chefsjurist, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-09, § 91
Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-23

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/948
23 oktober 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige antar reglemente för barn- och utbildningsnämnden att träda i
kraft den 1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Ärendet

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Barn- och utbildningsnämnden har tillstyrkt att reglementena
baseras på en gemensam del. Nämnden, som erinrat om att fullmäktige den 14
december 2015, § 313 uppdragit om en översyn i elevhälsofrågor, har vidare velat ha
ytterligare möjligheter att yttra sig över ett slutförslag.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det inte finns några formella hinder mot att
efter redan genomförd remiss besluta ifråga om nytt reglemente. Det nya reglementet
kompletteras av reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och
övriga nämnder. Av det senare reglementet framgår av 1 kap. 5 § att det är nämnden
som utifrån lag och mål svarar för en tydlig och ändamålsenlig organisation samt
utfärdar de närmare instruktioner som behövs för verksamheten.
För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan,
specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan skall det enligt 2 kap. 25 §
skollagen finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska,
psykosociala och specialpedagogiska insatser.
Regionstyrelseförvaltningen finner att det finns anledning att ha en upplysande
bestämmelse om elevhälsa i barn- och utbildningsnämndens reglemente. Hur
elevhälsoverksamheten närmare skall organiseras är en uppgift för nämnden.
Vidare saknas idag en tydlig reglering av ansvaret för särskild utbildning för vuxna
enligt 21 kap. skollagen (s.k. särvux eller lärvux). Därför har det inarbetats i förslaget.
Regionstyrelsen rekommenderas sålunda att föreslå fullmäktige att anta bilagt förslag
till reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens remiss den 26 juni 2017
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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 2017/948

Barn- och utbildningsnämndens remissvar den 19 september 2017, § 91
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
Barn- och utbildningsnämnden
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BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § XXX
Inledning

1 § För Barn- och utbildningsnämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i
detta reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder.
Verksamhetsområde

2 § Barn- och utbildningsnämnden har utifrån tilldelade resurser ansvar för att fullgöra
regionens uppgifter inom det offentliga skolväsendet vad avser utbildning i form av
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna.
Barn- och utbildningsnämnden svarar för elevhälsan inom sitt verksamhetsområde.
Nämnden har också ansvar för pedagogisk verksamhet och pedagogisk omsorg i form av
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.
Nämnden har också ansvar för Region Gotlands kulturskola och Science centret
Fenomenalen.
Nämnden ansvarar även för de uppgifter skollagen ålägger regionen när det gäller fristående
skolor, vars verksamhet riktar sig mot den personkrets som ryms inom nämndens
verksamhetsområde, samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser.
Organisation

3 § Barn- och utbildningsnämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
förvaltningsorganisation är utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Den leds av en
förvaltningschef som inför respektive nämnd är ansvarig för verksamheten.
Barn- och utbildningsnämnden är anställningsmyndighet för personal anställda i utbildningsoch arbetslivsförvaltningens centrala förvaltningsorganisation.
Sammansättning

4 § Barn- och utbildningsnämnden består av tretton ledamöter och lika många ersättare.
Utskott

5 § Inom barn- och utbildningsnämnden ska finnas ett arbetsutskott.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 20

Reglemente för byggnadsnämnden
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 313
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-23
• Byggnadsnämnden 2017-09-13, § 151
• Förslag till reglemente för byggnadsnämnden

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 313

Nytt reglemente för byggnadsnämnden

RS 2017/949

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Reglemente för byggnadsnämnden antas för att träda i kraft 2018-01-01, varvid
det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Byggnadsnämnden har tillstyrkt att reglementena baseras på
en gemensam del. Nämnden har vidare förtjänstfullt analyserat nämndens uppdrag
och föreslagit vissa ändringar. Därutöver har nämnden föreslagit att utöver hänvisningen till plan- och bygglagen (PBL) bör det även övergripande hänvisas till planoch byggförordningen.
Regionens skyldigheter skall regleras i lag. Regionstyrelseförvaltningen anser därför
att det räcker med en hänvisning till PBL på övergripande nivå. I övrigt moderniseras
uppgiftskatalogen enligt byggnadsnämnden analys förutom att göra skyddsområden
enligt 7 kap. MB exklusiv för byggnadsnämnden, då t.ex. vattenskyddsområdesfrågor
bereds av tekniska nämnden. Smärre redaktionella grepp har vidare tagits. Däremot
har den otympliga framställningen i tabeller fått bestå vid denna översyn.
Regionstyrelsen rekommenderas sålunda att föreslå fullmäktige att anta förslag till
reglemente för byggnadsnämnden.
Ärendet föredras av Patrik Pettersson, chefsjurist, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Byggnadsnämnden 2017-09-13, § 151
Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-23

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/949
23 oktober 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Nytt reglemente för byggnadsnämnden
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige antar reglemente för byggnadsnämnden att träda i kraft den
1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Ärendet

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Byggnadsnämnden har tillstyrkt att reglementena baseras på
en gemensam del. Nämnden har vidare förtjänstfullt analyserat nämndens uppdrag
och föreslagit vissa ändringar. Därutöver har nämnden föreslagit att utöver
hänvisningen till plan- och bygglagen (PBL) bör det även övergripande hänvisas till
plan- och byggförordningen.
Regionens skyldigheter skall regleras i lag. Regionstyrelseförvaltningen anser därför
att det räcker med en hänvisning till PBL på övergripande nivå. I övrigt moderniseras
uppgiftskatalogen enligt byggnadsnämnden analys förutom att göra skyddsområden
enligt 7 kap. MB exklusiv för byggnadsnämnden, då t.ex. vattenskyddsområdesfrågor
bereds av tekniska nämnden. Smärre redaktionella grepp har vidare tagits. Däremot
har den otympliga framställningen i tabeller fått bestå vid denna översyn.
Regionstyrelsen rekommenderas sålunda att föreslå fullmäktige att anta bilagt förslag
till reglemente för byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens remiss den 26 juni 2017
Byggnadsnämndens remissvar den 13 september 2017, § 151
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
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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 2017/949

Byggnadsnämnden
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BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, §
Inledning

1 § För Byggnadsnämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i detta
reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder.
Ansvarsområde

2 § Byggnadsnämnden fullgör Region Gotlands uppgifter inom plan- och bygglagen (PBL).
Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet samt vissa uppgifter som åvilar
Region Gotland enligt annan lagstiftning vilket framgår av 3 §.
Verksamhetens mål och innehåll

3 § Målet för byggnadsnämndens verksamhet är att verka för en lämplig användning av mark
och vatten och för ett ändamålsenligt samhällsbyggande. Genom erforderliga insatser skall
nämnden också verka för en långsiktigt god hushållning med våra naturresurser och
därigenom värna de specifika värden som kännetecknar den gotländska natur- och
kulturmiljön.
Byggnadsnämnden ska
1. genomföra plan-/programarbetet utifrån de planbesked/uppdrag som ges av ansvarig
nämnd enligt tabeller nedan,
2. handha Region Gotlands mätningstekniska verksamhet,
3. övervaka att ägare till byggnader fullgör sina skyldigheter om funktionskontroll av
ventilationssystem,
4. ansvara för energi- och klimatrådgivning i enlighet med förordningen (1997:1322) om
bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning,
5. ansvara för tillsynsuppgifter enligt lag (2006:985) om energideklaration för byggnader,
6. handlägga namnsättning av gator och kvarter samt adressnumrering,
7. handha uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister,
8. besluta om Region Gotlands besked i vindkraftärenden enligt 16 kap. 4 § miljöbalken,
9. svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på Region Gotland i
den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd,
10. svara för att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområden enligt 7 kap.
miljöbalken som är påkallade, i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd,
11. besluta i ärenden om strandskyddsdispens och ha tillsyn över efterlevnaden av
strandskyddet,
12. svara för prövning av ansökningar om tillstånd till eller dispens för skyltning enligt
lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
4 § Byggnadsnämnden får utan regionfullmäktiges särskilda bemyndigande besluta om
antagande av detaljplaner enligt tabellerna 1 och 2.
Tabell l och 2. Ansvarsfördelningen avseende Beslut om antagande mellan nämnder och
styrelser i planfrågor skall vara följande för de ärendetyper som regleras i PBL. I övriga delar
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utgör tabellerna en huvudinriktning i ärendehanteringen (färgade kolumner). För ärendehanteringen behöver en praxis utarbetas. (för program se tabell 3).
Tabell 1, Ärenden påbörjade före den 2 maj 2011(PBL 1987:10) och mellan den 2 maj
2011 och 31 december 2014 (PBL 2010:900)
Delmoment/Ärendetyp

Beslut om
planbesked/
uppdrag

Beslut om
samråd,
granskning
(utställning) och
godkännande

Beslut om
antagande

Översiktsplan och fördjupade
översiktsplaner (FÖP)

RS

RS

RF

Detaljplan/områdesbestämmelser

RS/BN

BN

RF*/BN

BN

BN

BN

- normalt planförfarande
Detaljplan/områdesbestämmelser
- enkelt planförfarande
Tabell 2, Ärenden påbörjade från den l januari 2015 (PBL 2010:902)
Delmoment/Ärendetyp

Beslut om
Beslut om
planbesked/u samråd,
ppdrag
granskning och
godkännande

Beslut om
antagande

Översiktsplan och fördjupade
översiktsplaner (FÖP)

RS

RS

RF

Detaljplan/områdesbestämmelser
- utökat förfarande

RS/BN

BN

RF*/BN

Detaljplan/områdesbestämmelser
- standardförfarande, begränsat förfarande
och samordnat planförfarande

BN

BN

BN

RF = Regionfullmäktige RS = Regionstyrelsen BN = Byggnadsnämnden
*RF beslutar om antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser som är av stor vikt eller
har principiell betydelse, vilket avser, detaljplaner eller områdesbestämmelser som:
1. står i strid med översiktsplanen, viket innebär att ärendet inte överensstämmer med de
intentioner som kommit till direkt uttryck i översiktsplanen i frågor om ett områdes
användning och utformning
2. strider mot länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen, vilket innebär att
länsstyrelsen har motsatt sig översiktsplanens utformning när det gäller de delar som har
betydelse i ärendet
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3. är av betydande intresse för allmänheten, vilken omfattning ärendet kan antas angå en
större krets människor som inte redan kommer att underrättas om detaljplanen eller
områdesbestämmelserna i egenskap av sakägare eller boende i eller i anslutning till ett
planområde
4. i övrigt är av stor betydelse, vilket avser ärenden som:
-

omfattar större områden,
reglerar många motstridiga intressen,
utgör särskilt känsliga miljöer,
är av principiellt intresse,
medför större ekonomiska eller andra åtaganden för kommunen.

Tabell 3, Ansvarsfördelningen mellan nämnder och styrelser för PBL program
Delmoment-/Ärendetyp

Beslut om uppdrag

Beslut om samråd och
godkännande

Program av principiell beskaffenhet
eller av större vikt

RS

RS

Övriga program

BN

BN

Sammansättning

4 § Byggnadsnämnden består av elva ledamöter och lika många ersättare.
Utskott

5 § Inom byggnadsnämnden ska finnas ett arbetsutskott.
Organisation

6 § Under byggnadsnämnden finns en samhällsbyggnadsförvaltning som leds av en
förvaltningschef som med sin personal utför de uppgifter som enligt reglemente åvilar
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Förvaltningschefen ska även leda samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag att åt tekniska
nämnden och regionstyrelsen utföra uppdragsstyrd och uppdragsfinansierad verksamhet inom
områdena samhällsbyggande.
Byggnadsnämnden är anställningsmyndighet för övrig personal inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Byggnadsnämndens delegering av beslutanderätt i personalärenden får endast ske i samråd
med miljö- och hälsoskyddsnämnden vilket innebär att delegering endast får ske om
nämnderna är överens om beslutets innehåll.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 21

Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 314
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-23
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2017-09-20, § 92
• Förslag till reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 314

Nytt reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

RS 2017/950

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antas för att träda i kraft
2018-01-01, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tillstyrkt att
reglementena baseras på en gemensam del. Nämnden, som erinrat om att fullmäktige
2015-12-14, § 313 uppdragit om en översyn i elevhälsofrågor, har vidare velat ha
ytterligare möjligheter att yttra sig över ett slutförslag.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det inte finns några formella hinder mot att
efter redan genomförd remiss besluta ifråga om nytt reglemente. Det nya reglementet
kompletteras av reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och
övriga nämnder. Av det senare reglementet framgår av 1 kap. 5 § att det är nämnden
som utifrån lag och mål svarar för en tydlig och ändamålsenlig organisation samt
utfärdar de närmare instruktioner som behövs för verksamheten.
För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan skall det enligt 2 kap. 25 § skollagen
finnas elevhälsa. Elevhälsan skall omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Av 2 kap. 26 § skollagen framgår att det är frivilligt att
ordna elevhälsa för kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna.
Regionstyrelseförvaltningen finner att det finns anledning att ha en upplysande
bestämmelse om elevhälsa i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente.
Hur elevhälsoverksamheten närmare skall organiseras är en uppgift för nämnden.
Med anledning av avskaffandet av kultur- och fritidsnämnden skall gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ha ansvar för ungdomsverksamhet i form av ungdomsgårdar m.m. samt bidrag till studieförbund (se regionfullmäktige 2017-09-25, § 117).
Detta har inarbetats i förslaget.
Vidare noteras att regionfullmäktige 2017-03-27, §§ 32 och 33 bl.a. uttalade i sig om
ansvarsfrågor rörande mottagning och bostadsförsörjning för nyanlända. Dessa
beslut har i detta ärende för gymnasie- och vuxenutbildnings del främst uppfattats
vara klarlägganden eller preciseringar av nämndens uppdrag. Någon ändring är inte
avsedd med föreliggande förslag.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 314 forts
RS 2017/950
Regionstyrelsen rekommenderas sålunda att föreslå fullmäktige att anta förslag till
reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Ärendet föredras av Patrik Pettersson chefsjurist, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2017-09-20, § 92
Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-23

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/950
23 oktober 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Nytt reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Förslag till beslut

•

Regionfullmäktige antar reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
att träda i kraft den 1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för
nämnden.

Ärendet

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tillstyrkt att
reglementena baseras på en gemensam del. Nämnden, som erinrat om att fullmäktige
den 14 december 2015, § 313 uppdragit om en översyn i elevhälsofrågor, har vidare
velat ha ytterligare möjligheter att yttra sig över ett slutförslag.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det inte finns några formella hinder mot att
efter redan genomförd remiss besluta ifråga om nytt reglemente. Det nya reglementet
kompletteras av reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och
övriga nämnder. Av det senare reglementet framgår av 1 kap. 5 § att det är nämnden
som utifrån lag och mål svarar för en tydlig och ändamålsenlig organisation samt
utfärdar de närmare instruktioner som behövs för verksamheten.
För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan,
specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan skall det enligt 2 kap. 25 §
skollagen finnas elevhälsa. Elevhälsan skall omfatta medicinska, psykologiska,
psykosociala och specialpedagogiska insatser. Av 2 kap. 26 § skollagen framgår att det
är frivilligt att ordna elevhälsa för kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning
för vuxna. Regionstyrelseförvaltningen finner att det finns anledning att ha en
upplysande bestämmelse om elevhälsa i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
reglemente. Hur elevhälsoverksamheten närmare skall organiseras är en uppgift för
nämnden.
Med anledning av avskaffandet av kultur- och fritidsnämnden skall gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ha ansvar för ungdomsverksamhet i form av
ungdomsgårdar m.m. samt bidrag till studieförbund (se regionfullmäktige den 25
september 2017, § 117). Detta har inarbetats i förslaget.
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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 2017/950

Vidare noteras att regionfullmäktige den 27 mars 2017, §§ 32 och 33 bl.a. uttalade i
sig om ansvarsfrågor rörande mottagning och bostadsförsörjning för nyanlända.
Dessa beslut har i detta ärende för gymnasie- och vuxenutbildnings del främst
uppfattats vara klarlägganden eller preciseringar av nämndens uppdrag. Någon
ändring är inte avsedd med föreliggande förslag.
Regionstyrelsen rekommenderas sålunda att föreslå fullmäktige att anta bilagt förslag
till reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens remiss den 26 juni 2017
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens remissvar den 20 september 2017, § 92
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

GVN § 92

Nytt reglemente för styrelse och nämnder

GVN 2017/114
GVN AU § 82

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
•

Nämnden beslutar att inge förvaltningens tjänsteskrivelse som eget yttrande

Regionstyrelseförvaltningen har till samtliga nämnder remitterat förslag om nytt
reglemente för styrelse och nämnder. Bakgrunden till förslaget är att riksdagen
beslutade att anta en ny kommunallag som träder i kraft den 1 januari 2018.
Nämndernas reglementen behöver anpassas till den nya lagen och i övrigt till den
verksamhet som nämnderna ansvarar för.
Remissförslaget omfattar fyra frågor, se kursiv text.
Bedömning/svar på remissfrågor.

Ett gemensamt reglemente föreslås för styrelsen och nämnderna
- Nämnden har inga synpunkter. Dock vill vi understryka vikten av att varje nämnds
reglemente ska finnas tillgängligt som ett eget dokument.
Reglementet föreslås innehålla tre delar; en fösta orienterande del, en andra gemensam del och en
tredje nämndspecifik del.
- Nämnden ställer sig bakom den föreslagna strukturen, vilken tydliggör både det
gemensamma och nämndgemensamma. Se även svar fråga ett.
Den gemensamma delen föreslås bygga på regionstyrelsens gällande reglemente avseende
2 kap. Allmänna bestämmelser om ansvar och arbetsformer med erforderliga anpassningar till den
nya lagen.
- Nämnden avstår att yttra sig på denna punkt och avvaktar remissförslag från
regionstyrelsen.
Den nämndspecifika föreslås basera sig på nämndernas kompetens enligt nu gällande reglementen
(oftast angiven i 1-2 §§ befintliga reglementen) med erforderliga anpassningar till den nya lagen.
Idén är här att i reglementet mera söa reglera ansvar för verksamhetsområden (typ 1 §) än
aktiviteter (typ 2 §). Här förväntas nämnderna bidra med synpunkter på uppdateringar av sådant
som tillkommer eller fallit ur bruk.
- Från utbildningsnämndernas sida har vi noterat det uppdrag som regionfullmäktige
den 14 december 2015 § 313 gett regionstyrelsen (ledningskontoret) om att utreda
hanteringen av elevhälsan i nämndernas respektive reglementen. Nämnden avstår
därför att yttra sig över denna punkt i avvaktan på remissförslag från regionstyrelsen,
då nämnden avser att yttra sig.

Forts…

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Forts.. GVN § 92

Beslutsunderlag

Remiss. Nytt reglemente för styrelse och nämnder.
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-21
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande, Saga Carlgren (V), föreslår i enlighet med förvaltningen att nämnden
beslutar att inge förvaltningens tjänsteskrivelse som eget yttrande.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § XXX
Inledning

1 § För Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Region Gotland gäller utöver vad som
föreskrivs i detta reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen
och övriga nämnder.
Verksamhetsområde

2 § Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fullgör Region Gotlands utbildning inom det
offentliga skolväsendet för gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, svenska för
invandrare (sfi), uppdragsutbildning och yrkeshögskola samt för regionens
arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå.
Nämnden svarar för elevhälsan inom sitt verksamhetsområde.
Nämnden ansvarar för Region Gotlands mottagande av flyktingar med undantag av
ensamkommande flyktingbarn, för vilka socialnämnden ansvarar.
Nämnden utgör styrelse för Gotlands folkhögskola.
Nämnden ansvarar för Region Gotlands uppföljningsansvar enligt skollagen avseende
ungdomar under 20 år som fullgjort sin skolplikt men som inte genomför eller fullföljt
utbildning på nationella program i gymnasieskola eller motsvarande utbildning, i syfte att
kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.
Nämnden ansvarar även för de uppgifter skollagen ålägger Region Gotland när det gäller
fristående skolor vars verksamhet riktar sig mot den personkrets som ryms inom nämndens
verksamhetsområde.
Nämnden svarar för ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet.
Nämnden svarar för handläggning av bidrag till studieförbund.
Organisation

3 § Barn- och utbildningsnämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
förvaltningsorganisation är utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Den leds av en
förvaltningschef som inför respektive nämnd är ansvarig för verksamheten.
Sammansättning

4 § Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden består av nio ledamöter och lika många
ersättare.
Utskott

5 § Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska finnas ett arbetsutskott.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 22

Reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 315
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-24
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 412
• Förslag till reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 315

Nytt reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden

RS 2017/951

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden antas för att träda i kraft 2018-0101, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.
 Regionfullmäktige upphäver från och med 2018-01-01 dess beslutade reglemente
för läkemedelskommittén.


Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Hälso- och sjukvårdsnämnden har tillstyrkt att reglementet
baseras på en gemensam del. Beträffande nämndens egna uppgifter har den framfört
önskemål om tydligare gränsdragning mellan regionstyrelsen och nämnden, om att
samverkansnämnden omnämns även om den regleras i ett annat sammanhang och att
formellt görs även läkemedelskommitténs reglemente till en fråga för nämnden. I
frågan om läkemedelskommittén har nämnden även väckt ett förslag om revidering
av innehållet (se RS 2017/905).
Vad gäller frågan om samverkansnämnden föreslås här att nämnden ska biträda
regionens ledamöter i samverkansnämnden.
När det gäller gränssnittet mellan regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden
pågår vid sidan av denna översyn ett utredningsarbete. Alltså föreslås inte nu någon
ny skrivning.
Av 1 § lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer framgår att regionen bestämmer
hur många sådana kommittéer som skall finnas och vilket organ inom regionen som
skall tillsätta en kommitté. Således kan en nämnd vara det organet. Regionstyrelseförvaltningen delar bedömningen att läkemedelskommittén formellt bör underställas
hälso- och sjukvårdsnämnden. Detta sker lämpligast genom att nämnden enligt 6 §
lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer även får fastställa behövliga
styrdokument för kommittén.
Vidare föreligger överlappande skrivningar om sjukresor i hälso- och sjukvårdsnämndens och tekniska nämndens reglementen. I detta förslag anges att hälso- och
sjukvårdsnämnden även fortsättningsvis skall ha ansvaret för sjukresor till utomlänsvård medan ansvaret för sjukresor inom länet, som idag hanteras av tekniska
nämnden, även reglementsenligt föreslås förtydligas i tekniska nämndens reglemente.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 315 forts
RS 2017/951

Sammanfattningsvis rekommenderas regionstyrelsen föreslå fullmäktige att anta
förslag till reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden och att upphäva reglementet
för läkemedelskommittén.
Ärendet föredras av Patrik Pettersson, chefsjurist, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 412
Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-24

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/951 och 2017/905
24 oktober 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Nytt reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

1. Regionfullmäktige antar reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden att träda i
kraft den 1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.
2. Regionfullmäktige upphäver från och med den 1 januari 2018 dess beslutade
reglemente för läkemedelskommittén.

Ärendet

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Hälso- och sjukvårdsnämnden har tillstyrkt att reglementet
baseras på en gemensam del. Beträffande nämndens egna uppgifter har den framfört
önskemål om tydligare gränsdragning mellan regionstyrelsen och nämnden, om att
samverkansnämnden omnämns även om den regleras i ett annat sammanhang och att
formellt görs även läkemedelskommitténs reglemente till en fråga för nämnden. I
frågan om läkemedelskommittén har nämnden även väckt ett förslag om revidering
av innehållet (se RS 2017/905).
Vad gäller frågan om samverkansnämnden föreslås här att nämnden ska biträda
regionens ledamöter i samverkansnämnden.
När det gäller gränssnittet mellan regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden
pågår vid sidan av denna översyn ett utredningsarbete. Utan att föregripa det arbetet,
får dock noteras att denna fråga varit levande under lång tid utan att det resulterat i
någon upplösning. Förutom de enkla och uppenbara fallen kan vagheten bero på
olika perspektiv och deras inverkan på funktionärernas perceptionsförmåga och vilja
att kommunicera frågeställningar utan givna svar. För att fånga upp strategiska frågor
i tid kan framgång då snarare ligga i att främja flexibla arbetssätt och mindre i att
hoppas på att formulera en algoritm för all framtida ärendesortering. Således föreslås
inte nu någon ny skrivning.
Av 1 § lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer framgår att regionen bestämmer
hur många sådana kommittéer som skall finnas och vilket organ inom regionen som
skall tillsätta en kommitté. Således kan en nämnd vara det organet.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/951 och 2017/905

Regionstyrelseförvaltningen delar bedömningen att läkemedelskommittén formellt
bör underställas hälso- och sjukvårdsnämnden. Detta sker lämpligast genom att
nämnden enligt 6 § lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer även får fastställa
behövliga styrdokument för kommittén.
Vidare föreligger överlappande skrivningar om sjukresor i hälso- och
sjukvårdsnämndens och tekniska nämndens reglementen. I detta förslag anges att
hälso- och sjukvårdsnämnden även fortsättningsvis skall ha ansvaret för sjukresor till
utomlänsvård medan ansvaret för sjukresor inom länet, som idag de facto hanteras av
tekniska nämnden, även reglementsenligt föreslås förtydligas i tekniska nämndens
reglemente.
Sammanfattningsvis rekommenderas regionstyrelsen föreslå fullmäktige att anta
bilagt förslag till reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden och att upphäva
reglementet för läkemedelskommittén.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens remiss den 26 juni 2017
Hälso- och sjukvårdsnämndens remissyttrande den 20 september 2017, § 412
Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag den 20 september 2017, § 418 (RS 2017/905)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

HSN § 412

RS Remiss - Nytt reglemente för styrelse och
nämnder

HSN 2017/309
HSN-AU § 419

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden antar förvaltningens förslag till remissvar och lämnar
det som sitt eget.

Sammanfattning

Region Gotlands styrelse och nämnder har idag egna nämndspecifika reglementen
som styr bland annat nämndens uppdrag, sammansättning och uppdrag.
Regionfullmäktige fastställer reglementena. Den 20 juni 2017 antog riksdagen en ny
kommunallag som träder i kraft den 1 januari 2018 vilket innebär att reglementena
behöver ses över och anpassas efter den nya lagstiftningen. Enligt planeringen ska
regionfullmäktige fatta beslut om det nya reglementet den 18 december 2017.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har liksom övriga nämnder mottagit remiss gällande
nytt reglemente för regionens styrelse och nämnder. Syftet är att istället för
nämndspecifika reglementen övergå till ett gemensamt reglemente men med
nämndspecifika avsnitt. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anser att det är positivt
med ett gemensamt reglemente ur flera perspektiv, och då främst att likställa
tillämpningen av reglementet ur ett koncernperspektiv, undvika otydlighet i
ansvarsfördelning mellan styrelsen och nämnderna samt likställa
nämndadministrationen.
I samband med att det nya gemensamma reglementet tas fram är det önskvärt att
gränssnittet mellan regionstyrelsens roll som landstingsstyrelse och hälso- och
sjukvårdsnämnden tydliggörs.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anser att det är positivt med ett gemensamt
reglemente. Förslaget med två övergripande avsnitt som berör styrelsen och
nämnderna och därefter nämndspecifika avsnitt leder förhoppningsvis till att likställa
tillämpningen av reglementet ur ett koncernperspektiv samt undvika otydlighet i
ansvarsfördelning mellan styrelsen och nämnderna. Ett gemensamt reglemente
förväntas även likställa nämndadministrationen samt undvika dubbelarbete.
Hälso- och sjukvårdsnämndens nuvarande reglemente överensstämmer till stor del
med regionstyrelsens nuvarande reglemente. Eftersom regionstyrelsens reglemente
föreslås bli utgångspunkt för det nya gemensamma reglementet är bedömningen att
det inte blir allt för stora förändringar avseende de gemensamma avsnitten. Däremot
blir det sannolikt förtydliganden och en mer koncis skrivning under det nämndspecifika avsnittet under verksamhetsområdet och verksamhetens innehåll för att på
ett tydligare sätt motsvara det ansvarsområde som åligger hälso- och sjukvårdsnämnden.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Önskvärt är att gränssnittet mellan regionstyrelsens roll som landstingsstyrelse och
hälso- och sjukvårdsnämnden tydliggörs i det gemensamma reglementet för att
undvika att ärenden faller mellan stolarna, skickas till fel nämnd eller att dubbelarbete
sker.
Region Gotland är en del av Samverkansnämnden Stockholm-Gotland som är lagstadgad genom sjukvårdsregionerna i Sverige. Regionfullmäktige utser ledamöter till
Samverkansnämnden, för tillfället ledamöter som sitter i hälso- och sjukvårdsnämnden. Att Region Gotland är en del av Samverkansnämnden Stockholm-Gotland
bör framgå i det gemensamma reglementet i någon av de övergripande delarna, dock
styrs nämnden av ett annat reglemente.
Läkemedelskommittén är organiserad under hälso- och sjukvårdsnämnden och enligt
beslut i regionstyrelsen utser hälso- och sjukvårdsnämnden läkemedelskommitténs
ordförande och ledamöter. Kommitténs reglemente fastställs av regionfullmäktige. I
samband med att det gemensamma reglementet antas vore det lämpligt att ge hälsooch sjukvårdsnämnden det formella ansvaret att utse läkemedelskommitténs
ordförande och ledamöter samt fastställa reglementet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 24 augusti 2017
Utkast Reglemente för regionstyrelsen och övriga nämnder daterat 23 augusti 2017
Hälso- och sjukvårdsnämndens nuvarande reglemente daterat 2010-12-13
Ärendets behandling under mötet

Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 419
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden antar förvaltningens förslag till remissvar och lämnar
det som sitt eget.
Skickas till
Regionfullmäktige
Patrik Pettersson, chefsjurist RSF

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § XXX
Inledning

1 § För Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i
detta reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder.
Verksamhetsområde

2 § Hälso- och sjukvårdsnämnden skall utöva ledningen av hälso- och sjukvården enligt hälsooch sjukvårdslagen, (HSL), dock ej sådan hälso- och sjukvård som ankommer på kommun
enligt bestämmelserna HSL, för vilken socialnämnden ansvarar. Nämnden fullgör även de
uppgifter som enligt tandvårdslagen åvilar regionen.
I nämndens uppdrag ingår bland annat att
 säkerställa kommuninnevånarnas tillgång till hälso- och sjukvård på läns- och regionnivå,
 besluta om vilka öppettider som skall gälla för allmänhetens tillgång till nämndens olika
verksamheter,
 ansvara för omhändertagande av avlidna,
 tillhandahålla insatser för särskilt stöd och service enligt 9 § 1. enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS), efter socialnämndens beslut om insats.
 ansvara för fullgörandet av beredskapsförberedelser m.m. för verksamheten under höjd,
beredskap, och
 ansvara för de speciella ansvarsområden som anges i 8 kap. 7 § HSL,
1. habilitering och rehabilitering,
2. hjälpmedel för funktionshindrade och
3. tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och
hörselskadade. Nämndens ansvar omfattar dock inte sådan habilitering, rehabilitering och
hjälpmedel som socialnämnden har ansvar för enligt HSL.
Nämnden ska vid sjukresor utom länet handlägga frågor om resekostnadsersättning enligt
lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor och fullmäktiges riktlinjer.
Organisation

3 § Under hälso- och sjukvårdsnämnden lyder hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Förvaltningen leds av en förvaltningschef som inför nämnden är ansvarig för verksamheten.
Hälso- och sjukvårdsnämnden är det organ inom regionen som tillsätter och beslutar om
reglemente för läkemedelskommitté enligt lagstiftningen om sådana kommittéer.
Sammansättning

4 § Hälso- och sjukvårdsnämnden består av tretton ledamöter och lika många ersättare.
Utskott

5 § Inom hälso- och sjukvårdsnämnden ska finnas ett arbetsutskott.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 23

Reglemente för miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 316
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-23
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-09-18, § 105
• Förslag till reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 316

Nytt reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden

RS 2017/952

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden antas för att träda i kraft
2018-01-01, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillstyrkt att reglementena baseras på en gemensam del. Nämnden har även framhållit att en redaktionell
översyn av nämndens ansvarsområden kunde vara befogad.
Inom ramen för denna översyn har nämndens uppdrag inte varit föremål för någon
djupare analys i regionstyrelseförvaltningen. Emellertid noteras att lagen (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor ersatt tidigare lagstiftning på området. Ändringar
till följd av detta har inarbetats i reglementet
Regionstyrelsen rekommenderas sålunda att föreslå fullmäktige att anta förslag till
reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Ärendet föredras av Patrik Pettersson. chefsjurist, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-09-18, § 105
Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-23

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/952
23 oktober 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Nytt reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige antar reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden att träda
i kraft den 1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Ärendet

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillstyrkt att
reglementena baseras på en gemensam del. Nämnden har även framhållit att en
redaktionell översyn av nämndens ansvarsområden kunde vara befogad.
Inom ramen för denna översyn har nämndens uppdrag inte varit föremål för någon
regionstyrelseförvaltningens djupare analys. Emellertid noteras att lagen (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor ersatt tidigare lagstiftning på området. Ändringar
till följd av detta har inarbetats i reglementet
Regionstyrelsen rekommenderas sålunda att föreslå fullmäktige att anta bilagt förslag
till reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens remiss den 26 juni 2017
Miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar den 18 september 2017, § 105
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Protokollsutdrag

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-18

MHN § 105

RS remiss - Nytt reglemente för styrelse och
nämnder

MHN 2017/2447

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som
sitt eget.

Sammanfattning

Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta en ny kommunallag att träda i kraft
den 1 januari 2018. Detta föranleder att våra lokala reglementen anpassas till den nya
lagen och i övrigt anpassas till den verksamhet nämnderna ansvarar för. Det är ett
omfattande arbete med deadline senast den 27 oktober 2017 för beslut i
regionfullmäktige före årsskiftet och ikraftträdande samtidigt som den nya lagen.
Med anledning av detta vill regionstyrelsen inhämta nämndernas yttrande gällande
förslaget att upprätta ett för nämnderna och regionstyrelsen gemensamt reglemente
med tre olika delar. En första orienterande del, en gemensam del och en tredje
nämndspecifik del. Den nämndspecifika delen föreslås baseras på nämndernas
kompetens enligt det nu gällande reglementet (samlat under § 1-2 i befintligt
reglemente). Idén är att här söka reglera nämndernas verksamhetsområden ( typ 1 §)
snarare än aktiviteter (typ 2 §). Nämnderna ges möjlighet att bidra med synpunkter på
uppdateringar av sådant som kommit till eller fallit bort från nämndernas faktiska
verksamhet.
Eftersom synpunkter gällande nu gällande reglementes aktualitet och
ändamålsenlighet efterfrågas särskilt har förvaltningen internt granskat nu gällande
reglemente och lämnar nedan en övergripande kommentar av förslaget.
Bedömning

Det är inte ovanligt att både tjänstepersoner och förtroendevalda inom Region
Gotland kommer att arbeta mot olika nämnder. Ett gemensamt reglemente
underlättar navigering genom de kommunala beslutsprocesserna över
nämndgränserna vilket i sin tur bidrar till ökad förutsebarhet och rättssäkerhet inom
Region Gotlands verksamheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig därför
positiv till att samtliga nämnders reglementen samlas i ett gemensamt dokument.
Av missivet framgår att målsättningen är att den nämndspecifika delen av
reglementet i huvudsak ska ange respektive nämnds verksamhetsområden och i
mindre grad ange hur uppgifterna inom verksamhetsområdet ska organiseras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på förslaget även i denna del. För att
kunna bedriva en så effektiv verksamhet och flexibel verksamhet som möjligt bör
Miljö- och hälsoskyddsnämnden vara fri att organisera verksamheten, men med
tydlig förankring i reglementet.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-18

Sammantaget är förvaltningens bedömning att nuvarande reglemente i huvudsak
återspeglar den faktiska verksamheten och är ändamålsenligt formulerat, men att det
med fördel kan genomgå redaktionella ändringar. Förvaltningen ser ingen anledning
till att utöka eller förändra Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområden jämfört
med nu gällande reglemente.
Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som
sitt eget.

Beslutsunderlag

Handling
Nytt reglemente för
styrelse och nämnder
Miljö- och
hälsoskyddsnämndens
reglemente

Datum
2017-06-27
2011-09-12

Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenterades av nämndsekreterare Lisa Tunegård.
Skickas till
Registrator-rs@gotland.se

Sökande
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR MILJÖ-OCH HÄLSKOSKYDDSNÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, §
Inledning

1 § För Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i
detta reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder.
Ansvarsområde

2 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör de uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den
kommunala nämnden (här Region Gotland) inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt
miljöbalken.
Nämnden ska fullgöra vissa av Region Gotlands uppgifter enligt lagen med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och vissa uppgifter enligt lagen (2003:278) om
skydd mot olyckor.
Nämnden fullgör Region Gotlands uppgifter enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor.
Nämnden ska även
1. svara för prövning och tillsyn som ankommer på Region Gotland inom miljö- och
hälsoskyddsområdet (inkluderande förorenade områden samt kemiska produkter och
biotekniska organismer),
2. svara för tillsyn som ankommer på Region Gotland vad gäller vattenverksamhet,
vattenskyddsområden, skötsel av jordbruksmark,
3. svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad
som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall, i den mån
detta inte ankommer på tekniska nämnden, och för den tillsyn som ankommer på Region
Gotland vad gäller avfallshantering, producentansvar, nedskräpning och dumpning av
avfall,
4. följa utvecklingen inom Region Gotland i miljö- och hälsoskyddshänseende och andra
frågor inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag som är påkallade,
5. medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens
ansvarsområde berörs,
6. utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av Region
Gotland och svara för provtagning som ålagts Region Gotland med anledning av
miljökvalitetsnormer,
7. vara för den tillsyn avseende gaturenhållning som ankommer på Region Gotland enligt
lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, och
8. svara för de uppgifter som ingår i Region Gotlands förebyggande verksamhet enligt lag
och förordning om skydd mot olyckor.
Verksamhetens mål och innehåll

3 § Målet för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet är bland annat att
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Författningssamling för Region Gotland
Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden

1. genom att förebygga och undanröja olägenheter som kan påverka människors och djurs
hälsa såväl fysiskt som psykiskt, skapa god total miljö och därmed minska all form av
ohälsa,
2. minimera effekterna på miljön av sådana verksamheter som kan medföra olika störningar,
3. vid planering och utveckling av samhället stor hänsyn skall tas till konsekvenserna för
miljön på lång sikt, dvs. för kommande generationer, och att ett ekologiskt synsätt skall
eftersträvas.
Organisation

4§
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har verksamhetsansvaret för de uppgifter som följer av detta
reglemente. Nämndens uppgifter utförs av personal som är anställd vid byggnadsnämndens
samhällsbyggnadsförvaltning som också är anställningsmyndighet för personalen.
Närmare beskrivning av den organisatoriska ansvarsfördelningen finns i byggnadsnämndens
reglemente. Byggnadsnämndens delegering av beslutanderätt i personalärenden får endast ske i
samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden vilket innebär att
delegering endast får ske om nämnderna är överens om beslutets innehåll.
Sammansättning

5 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden består av nio ledamöter och lika många ersättare.
Utskott

6§
Inom miljö- och hälsoskyddsnämnden ska finnas ett arbetsutskott.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 24

Reglemente för socialnämnden
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 317
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-24
• Socialnämnden 2017-09-20, § 128
• Förslag till reglemente för socialnämnden

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 317

Nytt reglemente för socialnämnden

RS 2017/953

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Reglemente för socialnämnden antas, efter att sista stycket § 2 i regionstyrelseförvaltningens förslag 2017-10-24 utgår. Reglementet träder i kraft 2018-01-01,
varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Socialnämnden har tillstyrkt ett gemensamt reglemente samt
lämnat synpunkter på utformning. Vidare har nämnden anfört att nämnden inte
längre yttrar sig regelmässigt i ärende enligt alkohollagen, hemvärnsförordningen och
om anordnande av visst automatspel, varför dessa frågor bör tas bort ur reglementet.
Överförmyndarnämnden har upprepade gånger föreslagit (se RS 2014/519,
2016/706 och RS 2017/957) att uppgiften att administrera och arvodera särskilt
förordnade vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn som inte tidigare har
varit i familjehem flyttas över till socialnämnden. Skälet för detta är att socialnämnden kan påverka vem som utses till sådan vårdnadshavare. Det kan inte
överförmyndarnämnden. Socialnämnden har avstyrkt förslaget (se RS 2016/706).
Socialnämnden menar sammanfattningsvis att verksamheten inte alltid har närmare
koppling till socialnämnden och att det kan finnas fördelar med överförmyndarnämnden fortsatt sköter uppgiften.
Enligt regionstyrelseförvaltningen bör en styrningsprincip för organisationen vara att
så långt möjligt internalisera de kostnader som följer på en nämnds olika val eller
beslut. Härav följer att socialnämnden bör svara för de följdeffekter dess val av
sådana vårdnadshavare kan ha. Regionstyrelseförvaltningen anser således att överförmyndarnämndens förslag skall följas. Det påverkar överförmyndarnämndens och
socialnämndens reglementen.
Vidare under handläggningen har förvaltningen väckt frågor om hur ersättare bör
kallas in vid förhinder. Av 2 kap. 6 § förslaget till reglemente med allmänna
bestämmelserna för regionstyrelsen och övriga nämnder framgår att förhinder anmäls
till kansliet som sedan ombesörjer resten. Det har emellertid framkommit att t.ex.
hälso- och sjukvårdsnämnden frivilligt tillämpar en rutin där ledamoten med förhinder i första hand ombesörjer inkallande av ersättare. Det kan ha fördelar med att
ledamöter, ersättare och kansli utvecklar kompletterande rutiner. Däremot är det inte
ett tillräckligt skäl för att ändra nuvarande skrivning i reglementet.
I enlighet ovanstående rekommenderas regionstyrelsen föreslå fullmäktige att anta
förslag till reglemente för socialnämnden.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 317 forts
RS 2017/953

Ärendet föredras av Patrik Pettersson, chefsjurist, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Socialnämnden 2017-09-20, § 128
Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-24
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande med anledning av diskussion
kring gränssnitt mellan socialnämnden och överförmyndarnämnden.
Håkan Ericsson (S) anför, med instämmande av Lars Thomsson (C), att oavsett
principfrågan är det inte visat att det skulle vara en för regionen bättre lösning att
socialnämnden från överförmyndarnämnden tar över ansvarar för administration av
och ersättningen till särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommet flyktingbarn som tidigare inte varit familjehem, varpå han yrkar att sista stycket 2 § i förslaget
till reglemente för socialnämnden utgår och i stället införs i sista stycket 2 § i förslaget
till reglemente för överförmyndarnämnden.
Ordförande föreslår att regionstyrelsen beslutar i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag men med den ändringen som föranleds av Håkan Ericssons yrkande.
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/953 och 2016/706
24 oktober 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Nytt reglemente för socialnämnden
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige antar reglemente för socialnämnden att träda i kraft den
1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Ärendet

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Socialnämnden har tillstyrkt ett gemensamt reglemente samt
lämnat synpunkter på utformning. Vidare nämnden anfört att nämnden inte längre
yttrar sig regelmässigt i ärende enligt alkohollagen, hemvärnsförordningen och om
anordnande av visst automatspel, varför dessa frågor bör tas bort ur reglementet.
Överförmyndarnämnden har upprepade gånger föreslagit (se RS 2014/519,
2016/706 och RS 2017/957) att uppgiften att administrera och arvodera särskilt
förordnade vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn som inte tidigare har
varit i familjehem flyttas över till socialnämnden. Skälet för detta är att
socialnämnden kan påverka vem som utses till sådan vårdnadshavare. Det kan inte
överförmyndarnämnden. Socialnämnden har avstyrkt förslaget (se RS 2016/706).
Socialnämnden menar sammanfattningsvis att verksamheten inte alltid har närmare
koppling till socialnämnden och att det kan finnas fördelar med
överförmyndarnämnden fortsatt sköter uppgiften.
Enligt regionstyrelseförvaltningen bör en styrningsprincip för organisationen vara att
så långt möjligt internalisera de kostnader som följer på en nämnds olika val eller
beslut. Härav följer att socialnämnden bör svara för de följdeffekter dess val av
sådana vårdnadshavare kan ha. Regionstyrelseförvaltningen anser således att
överförmyndarnämndens förslag skall följas. Det påverkar överförmyndarnämndens
och socialnämndens reglementen.
Vidare har under handläggningen har förvaltningen väckt frågor om hur ersättare bör
kallas in vid förhinder. Av 2 kap. 6 § förslaget till reglemente med allmänna
bestämmelserna för regionstyrelsen och övriga nämnder framgår att förhinder anmäls
till kansliet som sedan ombesörjer resten. Det har emellertid framkommit att t.ex.
hälso- och sjukvårdsnämnden frivilligt tillämpar en rutin där ledamoten med
förhinder i första hand ombesörjer inkallande av ersättare. Det kan ha fördelar med
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att ledamöter, ersättare och kansli utvecklar kompletterande rutiner. Däremot är det
inte ett tillräckligt skäl för att ändra nuvarande skrivning i reglementet.
I enlighet ovanstående rekommenderas regionstyrelsen föreslå fullmäktige att anta
bilagt förslag till reglemente för socialnämnden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens remiss den 26 juni 2017
Socialnämndens remissyttrande den 20 september 2017, § 128
Socialnämndens remissyttrande den 20 april 2017, § 59 (RS 2016/706)
Överförmyndarnämndens initiativ den 11 oktober 2016, § 133 (RS 2016/706)

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
Socialnämnden
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Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

SON § 128

Nytt reglemente för styrelse och nämnder

SON 2017/234
SON/AU § 67

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden överlämnar förvaltningens svar på remissen som sitt eget yttrande.

Sammanfattning

Riksdagen beslutade den 20 juni 2017 att anta en ny kommunallag som ska träda i
kraft den 1 januari 2018. Det innebär att de lokala reglementena för nämnderna
måste anpassas både till den nya lagen samt i övrigt till nämndernas ansvarsområden.
Regionstyrelseförvaltningen (RSF) ger i remissen ett skissartat förslag på lösning
vilket nämnderna ska lämna synpunkter på. Efter inkomna synpunkter ska RSF
utarbeta ett sammanhållet förslag.
Bedömning

Beslut om nytt reglemente måste fattas av Regionfullmäktige innan årsskiftet
2017/2018. Det innebär en kort tidsfrist för handläggning av ärendet. Förvaltningen
har därför fått möjlighet att i ett första skede lämna synpunkter på ett utkast av
reglementet under tiden det är under uppbyggnad. Socialförvaltningen har i juli och
augusti 2017 lämnat språkliga kommentarer, korrekturförslag samt andra synpunkter
på innehållet utifrån det utkast (daterat 2017-07-11) som regionstyrelseförvaltningen
presenterat.
Förslaget innehåller tre delar; en första orienterande del, en andra gemensam del och
en tredje nämndspecifik. Socialnämnden anser det vara en tydlig och bra uppdelning
samt att man därigenom, på ett enklare sätt, får en inblick i andra nämnders
ansvarsområden.
Socialnämnden har tagit del av ett korrigerat utkast (ett arbetsmaterial daterat 201708-23) till ett nytt reglemente. Utifrån arbetsmaterialet föreslås socialnämnden att
besluta meddela regionstyrelseförvaltningen ett antal synpunkter om tillägg och
borttag av uppgifter som redovisas i tjänsteskrivelsen.
Beslutsunderlag

Remiss: Nytt reglemente för styrelser och nämnder (RS 2017/580) daterad 26
juni 2017.
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 25 augusti 2017.
Utkast/arbetsmaterial: Reglemente för Regionstyrelsen och övriga nämnder, daterat
23 augusti 2017.
Nuvarande reglemente för socialnämnden, senast ändrat 2 mars 2015.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Ärendets behandling under mötet

Helena Eskedahl, nämndsekreterare presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Skickas till
Registrator- RS, ärende RS 2017/580

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § XXX
Inledning

1 § För Socialnämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente
även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga nämnder.
Verksamhetsområde

2 § Socialnämnden ska fullgöra regionens uppgifter inom socialtjänsten och vad som sägs i
annan lag om socialnämnd, samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
med undantag av faktiskt tillhandahållande av insatser enligt 9 § 1. sistnämnda lag, som åvilar
hälso- och sjukvårdsnämnden. Nämnden ansvarar också för den kommunala hälso- och
sjukvårdsverksamheten enligt Avd. IV. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Nämnden ansvarar för Region Gotlands mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
Socialnämnden ansvarar enligt socialtjänstlagen och lagen stöd och service till vissa
funktionshindrade också för behov av arbetsmarknadsinsatser på individ- och gruppnivå.
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m.m.
Nämnden ansvarar för att de beredskapsförberedelser vidtas som behövs för verksamheten
under höjd beredskap.

Verksamhetens innehåll

3 § Socialnämnden ska bland annat
 upprätta bedömningar av behovet av hemtjänst samt vård och omsorg i övrigt inom
nämndens ansvarsområde och verka för ett bra och allsidigt utbud inom kommunen,
 besluta i ärenden som enligt socialtjänstlagen, annan lag eller författning eller som i övrigt
ankommer på socialnämnd och som avser vård eller någon annan åtgärd beträffande
enskild person och som inte har ålagts annan nämnd,
 kunna ge riktat stöd till inrättningar, organisationer och enskilda eller grupper av enskilda,
vilka är verksamma inom nämndens ansvarsområde, och
 medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer,
föreningar och enskilda utveckla verksamheten inom socialnämnden.
Organisation

4 § Under socialnämnden lyder socialförvaltningen. Socialförvaltningen leds av en
förvaltningschef som inför nämnden är ansvarig för verksamheten.
Sammansättning

5 § Socialnämnden består av tretton ledamöter och lika många ersättare.
Utskott

6 § Inom socialnämnden ska finnas ett arbetsutskott.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 25

Reglemente för tekniska nämnden
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 318
−

Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-25

• Tekniska nämnden 2017-09-20, § 222
• Förslag till nytt reglemente

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 318

Nytt reglemente för tekniska nämnden

RS 2017/954

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Reglemente för tekniska nämnden antas att träda i kraft 2018-01-01, varvid det
ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Regionstyrelsens beslut


Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över gränssnitt och ansvar för
lokaler, bostäder och fastigheter m.m.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:25) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Tekniska nämnden har tillstyrkt att reglementet baseras på en
gemensam del. När det gäller nämndens eget uppdrag har nämnden lämnat synpunkter på om nämnden fortsatt har ett allmänt bostadsförsörjningsansvar eller om
det ligger på bostadsbolaget, om ändrad lydelse om ansvaret för enskilda vägar, om
regleringen om redovisning av investeringar ses över och om förvaltningens
uppdragsstyrda verksamhet.
Regionstyrelseförvaltningens bedömer att tekniska nämnden har en poäng i att
bostadsförsörjningen på övergripande nivå är en uppgift för regionstyrelsen. Det
övergripande perspektivet skall sedan via bl.a. ägarstyrning av AB Gotlandshem
omsättas i operativ verksamhet. Bostadsförsörjning är dock mer än bara egen
produktion av bostadstjänster. Tekniska nämnden sköter bl.a. in- och uthyrning av
bostadslägenheter. Därför föreslås att bostadsförsörjningsfrågor som kompetensskapande grund för nämndens åtgärder kvarstår i reglementet.
Nämndens förslag till förtydligande av förutsättningar och beslut i fråga om enskilda
vägar godtas. Med hänsyn till att regionstyrelsen den 16 juni 2016, § 147 antagit riktlinjer för redovisning av investeringar som i avsnitt 15 innehåller regler för slutredovisning, bör motsvarande reglering i tekniska nämndens reglemente inte vara kvar.
När det gäller förvaltningens uppdragsstyrda verksamhet handlar det som tekniska
nämnden framhåller i praktiken om samspelet mellan nämnder och förvaltningar på
samhällsbyggnadsområdet. Regionstyrelseförvaltningen finner att en ytterligare
formalisering av samspelet i reglementsform inte nödvändigtvis leder framåt.
Samspelet bör snarare växa i fram i flexibla arbets- och förhållningssätt berörda
emellan.
I samband med att regionstyrelsens nu gällande reglemente behandlades i styrelsen,
påtalades behovet av en översyn om gränssnittet i frågor om egendomsförvaltning
mellan styrelse och tekniska nämnden.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 318 forts
RS 2017/954

Se regionstyrelsens beslut den 29 oktober 2015, § 330. Det handlar om köp- och
försäljning samt löpande administrativ (ekonomisk-juridisk) och faktisk fastighetsförvaltning. Sedan dess har tydliggjorts att det är regionfullmäktige eller, på delegation från fullmäktige, regionstyrelsen eller som beslutar i försäljningsärenden. Se
regionfullmäktiges beslut den 27 februari 2017, 28. Därför bör alla bestämmelser om
försäljning tas bort ur tekniska nämndens reglemente (se nuvarande 1 § 15.). Förslag
till reglemente har beaktat detta.
Enligt regionstyrelseförvaltningen får det på sikt anses önskvärt med en reglering om
att tekniska nämnden inom vissa beloppsramar t.ex. kan verkställa försäljningar
inklusive beslut enligt försäljningslista fastställd av fullmäktige. Det kan i så fall
beslutas i andra riktlinjer än reglementet.
Vidare finns skillnad i behörigheten mellan nämnderna angiven så att i strategiska
frågor beslutar regionstyrelsen om t.ex. upplåtelser med i andra fall beslutas de av
tekniska nämnden. Enligt regionstyrelseförvaltningen utgör ett så vagt begrepp som
strategisk inte någon tydlig vattendelare mellan nämndernas ansvarsområden, varför
dubbelarbete eller icke-arbete kan befaras beroende på ärendets allmänna attraktionskraft. Regionstyrelsen får emellertid anses ha rätten och skyldigheten att vid behov
avgöra om något är strategiskt eller inte. Någon tid för att utarbeta mera klargörande
fördelningsmekanismer saknas, varför något förslag inte läggs här.
Vidare föreligger överlappande skrivningar om sjukresor i tekniska nämndens och
hälso- och sjukvårdsnämndens reglementen. I detta förslag anges att ansvaret för
sjukresor inom länet, som idag hanteras av tekniska nämnden mer än bara övergripande, även reglementsenligt föreslås förtydligas i tekniska nämndens reglemente
(2 § 18.)
En annan fråga är den om tomträttsavgälder, d.v.s. en ekonomisk förvaltningsfråga
om avkastningen på jordägande. Här har för närvarande regionstyrelsen ansvaret
medan i praktiken sköts uppgiften huvudsakligen av teknikförvaltningen. Här kunde
man överväga att flytta ansvaret för avkastningen till tekniska nämnden. Här
diskuteras bara möjligheten men något förslag har inte inarbetats.
I egenskap av förvaltare av regionens offentliga platser avger tekniska nämnden
yttranden på remiss från polisen. Regionstyrelseförvaltningen inarbetar i förslaget ett
förtydligande av den uppgiften (förslagets 2 § 15).
Sammanfattningsvis rekommenderas regionstyrelsen föreslå fullmäktige att anta
förslag till reglemente för tekniska nämnden.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 318 forts
RS 2017/954

Arbetsutskottet beslutade även föreslå regionstyrelsen att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över gränssnitt och ansvar för lokaler, bostäder och
fastigheter m.m.
Ärendet föredras av Patrik Pettersson, chefsjurist, regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2017-09-20, § 222
Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-25

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/954
25 oktober 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Nytt reglemente för tekniska nämnden
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige antar reglemente för tekniska nämnden att träda i kraft den 1
januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Ärendet

Med anledning av en ny kommunallag (2017:25) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Tekniska nämnden har tillstyrkt att reglementet baseras på en
gemensam del. När det gäller nämndens eget uppdrag har nämnden lämnat
synpunkter på om nämnden fortsatt har ett allmänt bostadsförsörjningsansvar eller
om det ligger på bostadsbolaget, om ändrad lydelse om ansvaret för enskilda vägar,
om regleringen om redovisning av investeringar ses över och om förvaltningens
uppdragsstyrda verksamhet.
Regionstyrelseförvaltningens bedömer att tekniska nämnden har en poäng i att
bostadsförsörjningen på övergripande nivå är en uppgift för regionstyrelsen. Det
övergripande perspektivet skall sedan via bl.a. ägarstyrning av AB Gotlandshem
omsättas i operativ verksamhet. Bostadsförsörjning är dock mer än bara egen
produktion av bostadstjänster. Tekniska nämnden sköter bl.a. in- och uthyrning av
bostadslägenheter. Därför föreslås att bostadsförsörjningsfrågor som
kompetensskapande grund för nämndens åtgärder kvarstår i reglementet.
Nämndens förslag till förtydligande av förutsättningar och beslut i fråga om enskilda
vägar godtas. Med hänsyn till att regionstyrelsen den 16 juni 2016, § 147 antagit
riktlinjer för redovisning av investeringar som i avsnitt 15 innehåller regler för
slutredovisning, bör motsvarande reglering i tekniska nämndens reglemente inte vara
kvar.
När det gäller förvaltningens uppdragsstyrda verksamhet handlar det som tekniska
nämnden framhåller i praktiken om samspelet mellan nämnder och förvaltningar på
samhällsbyggnadsområdet. Regionstyrelseförvaltningen finner att en ytterligare
formalisering av samspelet i reglementsform inte nödvändigtvis leder framåt.
Samspelet bör snarare växa i fram i flexibla arbets- och förhållningssätt berörda
emellan.
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I samband med att regionstyrelsens nu gällande reglemente behandlades i styrelsen,
påtalades behovet av en översyn om gränssnittet i frågor om egendomsförvaltning
mellan styrelse och tekniska nämnden. Se regionstyrelsens beslut den 29 oktober
2015, § 330. Det handlar om köp- och försäljning samt löpande administrativ
(ekonomisk-juridisk) och faktisk fastighetsförvaltning. Sedan dess har tydliggjorts att
det är regionfullmäktige eller, på delegation från fullmäktige, regionstyrelsen eller som
beslutar i försäljningsärenden. Se regionfullmäktiges beslut den 27 februari 2017, 28.
Därför bör alla bestämmelser om försäljning tas bort ur tekniska nämndens
reglemente (se nuvarande 1 § 15.). Förslag till reglemente har beaktat detta.
Enligt regionstyrelseförvaltningen får det på sikt anses önskvärt med en reglering om
att tekniska nämnden inom vissa beloppsramar t.ex. kan verkställa försäljningar
inklusive beslut enligt försäljningslista fastställd av fullmäktige. Det kan i så fall
beslutas i andra riktlinjer än reglementet.
Vidare finns skillnad i behörigheten mellan nämnderna angiven så att i strategiska
frågor beslutar regionstyrelsen om t.ex. upplåtelser med i andra fall beslutas de av
tekniska nämnden. Enligt regionstyrelseförvaltningen utgör ett så vagt begrepp som
strategisk inte någon tydlig vattendelare mellan nämndernas ansvarsområden, varför
dubbelarbete eller icke-arbete kan befaras beroende på ärendets allmänna
attraktionskraft. Regionstyrelsen får emellertid anses ha rätten och skyldigheten att
vid behov avgöra om något är strategiskt eller inte. Någon tid för att utarbeta mera
klargörande fördelningsmekanismer saknas, varför något förslag inte läggs här.
Vidare föreligger överlappande skrivningar om sjukresor i tekniska nämndens och
hälso- och sjukvårdsnämndens reglementen. I detta förslag anges att ansvaret för
sjukresor inom länet, som idag de facto hanteras av tekniska nämnden mer än bara
övergripande, även reglementsenligt föreslås förtydligas i tekniska nämndens
reglemente (2 § 18.)
En annan fråga är den om tomträttsavgälder, d.v.s. en ekonomisk förvaltningsfråga
om avkastningen på jordägande. Här har för närvarande regionstyrelsen ansvaret
medan i praktiken sköts uppgiften huvudsakligen av teknikförvaltningen. Här kunde
man överväga att flytta ansvaret för avkastningen till tekniska nämnden. Här
diskuteras bara möjligheten men något förslag har inte inarbetats.
I egenskap av förvaltare av regionens offentliga platser avger tekniska nämnden
yttranden på remiss från polisen. Regionstyrelseförvaltningen inarbetar i förslaget ett
förtydligande av den uppgiften (förslagets 2 § 15.).
Sammanfattningsvis rekommenderas regionstyrelsen föreslå fullmäktige att anta
bilagt förslag till reglemente för tekniska nämnden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens remiss den 26 juni 2017
Tekniska nämndens remissyttrande den 20 september 2017, § 222
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
Tekniska nämnden
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 222

Remiss: Nytt reglemente för styrelse och
nämnder

TN 2017/2081
TN AU § 167

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget om ett gemensamt reglemente för Region
Gotland med de synpunkter som angetts i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta en ny kommunallag att träda i kraft
den 1 januari 2018. Detta föranleder att Region Gotlands lokala reglementen
anpassas till den nya lagen och i övrigt anpassas till den verksamhet nämnderna
ansvarar för.
Regionstyrelseförvaltningen har remitterat ett nytt förslag till gemensamt reglemente
för regionstyrelsen och nämnderna. Det nya är att alla har samma gemensamma
första orienterande del i reglementet men även en gemensam del som rör allmänna
bestämmelser om ansvar och arbetsformer. Tekniska nämnden (TN) tillstyrker
förslaget i dessa delar.
För den nämndspecifika delen, dvs TNs uppdrag och verksamhetsområden, givna
enligt regionfullmäktiges beslut, har TN lämnat synpunkter och lyft frågeställningar
kring bland annat:
- uppdraget att handha bostadsförsörjningsfrågor,
- nya belopp rörande rapporteringen av slutredovisningar,
- förtydligande kring frivilligt underhåll av vägar med statsbidrag
- förvaltningschefens/teknikförvaltningens uppdrag att åt regionstyrelsen utföra
uppdragsstyrd och uppdragsfinansierad verksamhet inom områdena mark,
exploatering och byggande.
Därutöver har förslag på vissa redaktionella ändringar lämnats.
Bedömning

Teknikförvaltningen föreslår att förslaget till nytt gemensamt reglemente för
regionstyrelsen och nämnderna i Region Gotland tillstyrks. Det är positivt att regler,
mandat och ansvar som är gemensamma för nämnderna samlas i ett gemensamt
reglemente.
Synpunkter på nuvarande reglemente:
1 Under 1 § framgår att tekniska nämnden (TN) skall handha
bostadsförsörjningsfrågor enligt regionfullmäktiges riktlinjer.
Bostadsförsörjningsfrågorna har sedan tid tillbaka uppfattats vara ett uppdrag för det
kommunala bostadsbolaget och planeringsmässigt tillhörande regionstyrelseUtdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

förvaltningen. Förvaltningen föreslår att ett klargörande kring detta sker i samband
med översynen. (Denna synpunkt gäller inte det särskilda uppdrag förvaltningens
fastighetsförvaltningsavdelning för närvarande har rörande bostäder för nyanlända)
2 1 § punkt 16 har följande lydelse:
”besluta i ärenden angående bidragsgivning till enskild väghållning enligt av
regionfullmäktige antagna riktlinjer”
Ny lydelse föreslås:
”besluta i ärenden angående frivilligt underhåll av enskilda vägar med statsbidrag
enligt av regionfullmäktige antagna riktlinjer”
3 Under § 2 föreslås att punkterna 1-9 redaktionellt förbättras.
Under § 2 punkt 10 föreslås texten ersättas med en hänvisning till att nämnden skall
följa ”Riktlinjer för redovisning av investeringar”, som fastställts av Regionstyrelsen
2016-06-16 (RS 2016/351). Om ändringar av beloppsgränserna sker gäller detta för
nämnden utan att reglementet behöver revideras.
4 Under § 5, finns följande text:
”Utöver detta skall förvaltningschefen leda teknikförvaltningens uppdrag att åt
regionstyrelsen utföra uppdragsstyrd och uppdragsfinansierad verksamhet inom
områdena mark, exploatering och byggande.” (I remissförslaget föreslås den placeras
sist under § 1)
Förvaltningen tolkar innebörden i detta att förvaltningen skall kunna tillhandahålla
resurser för dessa uppdrag. Är det ett annat ansvar som avses bör ett förtydligande
ske. Uppdraget innebär i praktiken ett samspel mellan TKF, SBF och RSF med olika
ansvar.
Det har nyligen genomförts ett arbete kring arbetsgång, roller och ansvar i
exploateringsprocessen. Med utgångspunkt från hur den processen nu ser ut föreslås
reglementena för berörda förvaltningar bli justerade.
Arbetsutskottets beslut
Informationen godkänns.
Beslutsunderlag

Remiss: Nytt reglemente för styrelse och nämnder (RS2017/580)
Reglemente för Regionstyrelsen och övriga nämnder, utkast 2017-08-23
Tekniska nämndens reglemente (senast ändrat 2015-03-30)
Tjänsteskrivelse 2017-09-08
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Yrkanden:
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Eva Gahnström (C) föreslog att ordet ”frivilligt” stryks i stycket gällande underhåll av
enskilda vägar ((§ 1 punkt 16)
Ordföranden yrkande på att följa förvaltningens 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.
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

BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § XXX
Inledning

1 § För Tekniska nämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i detta
reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder.
Verksamhetsområde

2 § Tekniska nämnden, som tillika är trafiknämnd, handhar uppgifter avseende regionens
samtliga fastigheter, vatten- och avloppsverk med tillhörande ledningsnät, hamnar, gator och
allmänna platser, trafiksäkerhet, regional kollektivtrafik, renhållning samt
bostadsförsörjningsfrågor enligt regionfullmäktiges riktlinjer.
Tekniska nämnden ska
1. förvalta regionens vatten-, avlopps-, renhållnings-, hamn-, park- och gatuanläggningar
jämte regionens samtliga fastigheter,
2. tillse att anläggningar som förvaltas av tekniska nämnden underhålls på ett betryggande
sätt,
3. tillse att teknikförvaltningens verksamhetsplanering baseras på regionens gemensamma
planeringsförutsättningar och samordnas med den regionala planeringen i övrigt,
4. handlägga ärenden angående tillämpning av taxa, allmänna bestämmelser och reglemente
för brukande av regionens hamnanläggningar, allmänna vatten- och avloppsanläggningar
samt renhållningsverksamhet,
5. besluta i ärenden angående servitut eller tidsbegränsade upplåtelser av fastighet, byggnad
eller anläggningar, exempelvis utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse, såvida inte
detta gäller strategiska objekt vilket ankommer regionstyrelsen att besluta om
6. besluta i ärenden angående lokaler, bostäder samt arrendering av mark såvida inte detta
gäller strategiska objekt som ankommer på regionstyrelsen att besluta om,
7. svara för de uppgifter som följer av plan- och bygglagens bestämmelser om
fastighetsägares skyldigheter att betala för gatukostnader m.m.,
8. svara för avfallsplaneringen i regionen och utarbeta de förslag och bereda de ärenden som
är påkallade vad gäller renhållningsordning och annan reglering av avfallshanteringen i
regionen,
9. svara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på regionen
enligt miljöbalken,
10. handlägga frågor om renhållningsabonnemang, inklusive frågor om ändring av
abonnemang (t.ex. gemensam behållare eller förlängt hämtningsintervall), som inte kräver
tillstånd eller dispens från miljö- och hälsoskyddsnämnden, och svara för debitering av
renhållningsavgifter,
11. svara för gaturenhållning och för renhållning i övrigt utomhus där allmänheten får färdas
fritt som ankommer på regionen enligt lagen med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning,
12. handlägga frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbanerenhållning som kan
ha ålagts fastighetsinnehavare,
13. initiera och bereda ärenden om inrättande av vattenskyddsområden enligt 7 kap.
miljöbalken i den mån det är påkallat,
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14. handlägga ärenden som utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av inteckningar
samt utbyte och uttag av pantbrev samt andra därmed jämförliga åtgärder,
15. handlägga regionens yttranden till polismyndigheten i ärenden enligt ordningslagen
16. besluta i ärenden angående frivilligt underhåll av enskilda vägar med statsbidrag enligt av
regionfullmäktige antagna riktlinjer,
17. handha ärenden angående fyrar och sjömärken,
18. handha de uppgifter som ankommer regional kollektivtrafikmyndighet, handlägga ärenden
om färdtjänst, om parkeringstillstånd och om resekostnadsersättning för sjukresor inom
länet samt svara för övergripande frågor inom området, dock ej att besluta i ärenden som
ankommer på regionfullmäktige, och
19. svara för de uppgifter som ingår i regionens räddningstjänstverksamhet enligt lag och
förordning om skydd mot olyckor samt utse räddningschef.
Byggnads- och anläggningsverksamhet

3 § Såvida regionfullmäktige inte för visst fall beslutar annat eller det åvilar regionstyrelsen
eller annan nämnd, är tekniska nämnden regionens samordnande och verkställande organ och
ska företräda och bevaka dess rätt ifråga om regionens byggnads- och anläggningsverksamhet.
Tekniska nämnden ska, såvida inte regionfullmäktige beslutar annat,
1. på begäran av regionfullmäktige eller regionstyrelsen avge yttrande över
lokalbehovsprogram, eller väcka förslag om nybyggnad eller större om- och tillbyggnad,
sedan principbeslut i byggnadsärende fattats eller lokalprogram fastställts av regionfullmäktige
och medel anvisats,
2. svara för att byggnadsprogram och de övriga handlingar upprättas, som kan befinnas
erforderliga för slutlig bedömning av ärendet,
3. med redovisning av de under punkt 2 angivna handlingarna framlägga förslag till
regionfullmäktige i ärendet,
4. anhålla om anslag för projektets genomförande,
5. inhämta finansiellt igångsättningstillstånd från regionstyrelsens innan byggnads- eller
anläggningsobjekt med investeringsutgift överstigande 3 miljoner kronor igångsätts, och
6. upprätta likviditetsbudget och likviditetsprognoser att lämna till regionstyrelsen.
Organisation

4 § Under tekniska nämnden lyder teknikförvaltningen. Förvaltningen leds av en
förvaltningschef som inför nämnden är ansvarig för verksamheten. Härutöver leder
förvaltningschefen teknikförvaltningens uppdrag att åt regionstyrelsen utföra uppdragsstyrd
och uppdragsfinansierad verksamhet inom områdena mark, exploatering och byggande.
För den personal som ingår i nämndens räddningstjänstverksamhet är dock
Byggnadsnämnden anställningsmyndighet.
Sammansättning

5 § Tekniska nämnden består av elva ledamöter och lika många ersättare.
Utskott

6 § Inom tekniska nämnden ska finnas ett arbetsutskott.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 26

Reglemente för valnämnden
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 319
− Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-24
• Förslag till nytt reglemente för valnämnden

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 319

Nytt reglemente för valnämnden

RS 2017/955

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Reglemente för valnämnden antas att träda i kraft 2018-01-01, varvid det ersätter
tidigare reglemente för nämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Valnämnden har avstått ifrån att yttra sig.
Regionstyrelsen rekommenderas att föreslå fullmäktige att anta förslag till reglemente
för valnämnden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-24

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/955
24 oktober 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Nytt reglemente för valnämnden
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige antar reglemente för valnämnden att träda i kraft den 1 januari
2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Ärendet

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Valnämnden har avstått ifrån att yttra sig.
Regionstyrelsen rekommenderas sålunda att föreslå fullmäktige att anta bilagt förslag
till reglemente för valnämnden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens remiss den 26 juni 2017
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
Valnämnden
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BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § XXX
Inledning

1 § För Valnämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente
även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga nämnder.
Verksamhetsområde

2 § Valnämnden fullgör regionens uppgifter enligt vallagstiftningen.
Organisation

3 § Regionstyrelsen tillhandahåller åt valnämnden ett kansli med personal som handlägger
nämndens ärenden och verkställer dess beslut.
Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för kansliets personal.
Sammansättning

4 Valnämnden består av sju ledamöter och lika många ersättare.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 27

Reglemente för patientnämnden
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 320
− Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-24
• Patientnämnden 2017-09-14, § 36
• Förslag till nytt reglemente för patientnämnden

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 320

Nytt reglemente för patientnämnden

RS 2017/956

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Reglemente för patientnämnden antas att träda i kraft 2018-01-01, varvid det
ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Patientnämnden har tillstyrkt att reglementena baseras på en
gemensam del. Nämnden har även förtjänstfullt lämnat förslag på hur regleringen av
dess specifika uppgifter kan utformas.
Regionstyrelseförvaltningen följer med några mindre redaktionella ändringar patientnämndens förslag.
Regionstyrelsen rekommenderas sålunda att föreslå fullmäktige att anta förslag till
reglemente för patientnämnden.
Reviderad tjänsteskrivelse har bifogats kallelse till dagens sammanträde med
anledning av mindre redaktionell ändring.
Ärendet föredras av Patrik Pettersson, chefsjurist, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Patientnämnden 2017-09-27, § 36
Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-24

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/956
24 oktober 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Nytt reglemente för patientnämnden
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige antar reglemente för patientnämnden att träda i kraft den
1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Ärendet

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Patientnämnden har tillstyrkt att reglementena baseras på en
gemensam del. Nämnden har även förtjänstfullt lämnat förslag på hur regleringen av
dess specifika uppgifter kan utformas.
Regionstyrelseförvaltningen följer med några mindre redaktionella ändringar
patientnämndens förslag.
Regionstyrelsen rekommenderas sålunda att föreslå fullmäktige att anta bilagt förslag
till reglemente för patientnämnden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens remiss den 26 juni 2017
Patientnämndens remissvar den 27 september 2017, § 36
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR PATIENTNÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § XXX
Inledning

1 § För Patientnämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente
även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga nämnder.
Verksamhetsområde

2 § Patientnämnden fullgör regionens uppgifter enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål
mot hälso- och sjukvården och vad som i annan författning föreskrivs om patientnämnd.
Patientnämnden ska stödja och hjälpa patienter och närstående inom den:
1. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som bedrivs av Region
Gotland eller enligt avtal med Region Gotland och den allmänna omvårdnad enligt
socialtjänstlagen som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård, och
2. tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt eller delvis finansieras av
Region Gotland.
Patientnämnden ska bedriva sin verksamhet så att dess självständiga ställning upprätthålls.
För fullgörande av sina uppgifter har nämnden rätt att från verksamheter inom Region
Gotland som har verksamhetsansvar för sådana uppgifter som omfattas av patientnämndens
ansvarsområde och tjänstepersoner infordra de uppgifter, få de upplysningar och det biträde
som nämnden behöver.
Patientnämnden ska rapportera till de nämnder inom Region Gotland som har
verksamhetsansvar för sådana uppgifter som omfattas av patientnämndens ansvarsområde så
att slutsatserna av de analyser nämnden gör, i enlighet med 3 § i lagen (2017:372), tas om hand
så att de bidrar till hälso- och sjukvårdens utveckling.
Organisation

3 § Regionstyrelsen tillhandahåller åt patientnämnden ett kansli med personal som handlägger
nämndens ärenden och verkställer dess beslut.
Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för kansliets personal.
Sammansättning

4 § Patientnämnden består av tre ledamöter och lika många ersättare.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 28

Reglemente för överförmyndarnämnden
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 321
−

Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-24

• Överförmyndarnämnden 2017-09-19, § 109
• Förslag till nytt reglemente

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 321

Nytt reglemente för överförmyndarnämnden

RS 2017/957

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Reglemente för överförmyndarnämnden antas, med tillägg under § 2 med
”Nämnden ansvarar för administration av och ersättningen till särskilt förordnade
vårdnadshavare för ensamkommet flyktingbarn som tidigare inte varit
familjehem”.
 Reglementet träder i kraft 2018-01-01, varvid det ersätter tidigare reglemente för
nämnden.


Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Överförmyndarnämnden, som tidigare lämnat ett förslag på
ett nytt reglemente för egen del (se RS 2016/706), har tillstyrkt att reglementena
baserat på en gemensam del. Förutom redaktionella synpunkter har nämnden för
egen del framhållit att uppgiften att förordna gode män åt ensamkommande barn bör
framgå.
Vidare har nämnden har återkommit med förslaget (se RS 2014/519 och 2016/706)
att uppgiften att administrera och arvodera särskilt förordnade vårdnadshavare för
ensamkommande flyktingbarn som inte tidigare har varit i familjehem flyttas över till
socialnämnden. Skälet för detta är att socialnämnden kan påverka vem som utses till
sådan vårdnadshavare. Det kan inte överförmyndarnämnden. Socialnämnden har
avstyrkt förslaget (se RS 2016/706). Socialnämnden menar sammanfattningsvis att
verksamheten inte alltid har närmare koppling till socialnämnden och att det kan
finnas fördelar med överförmyndarnämnden fortsatt sköter uppgiften.
Enligt regionstyrelseförvaltningen bör en styrningsprincip för organisationen vara att
så långt möjligt internalisera de kostnader som följer på en nämnds olika val eller
beslut. Härav följer att socialnämnden bör svara för de följdeffekter dess val av
sådana vårdnadshavare kan ha. Regionstyrelseförvaltningen anser således att överförmyndarnämndens förslag skall följas. Det påverkar överförmyndarnämndens och
socialnämndens reglementen.
I enlighet ovanstående rekommenderas regionstyrelsen föreslå fullmäktige att anta
förslag till reglemente för överförmyndarnämnden.
Ärendet föredras av Patrik Pettersson, chefsjurist, regionstyrelseförvaltningen.

forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 321 forts
RS 2017/957
Beslutsunderlag

Överförmyndarnämnden 2017-09-19, § 109
Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-24
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande med anledning av diskussion
kring gränssnitt mellan socialnämnden och överförmyndarnämnden.
Håkan Ericsson (S) anför, med instämmande av Lars Thomsson (C), att oavsett
principfrågan är det inte visat att det skulle vara en för regionen bättre lösning att
socialnämnden från överförmyndarnämnden tar över ansvarar för administration av
och ersättningen till särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommet flyktingbarn som tidigare inte varit familjehem, varpå han yrkar att sista stycket 2 § förslaget
till reglemente för socialnämnden utgår och i stället införs i sista stycket 2 § förslaget
till reglemente för överförmyndarnämnden.
Ordförande föreslår att regionstyrelsen beslutar i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag men med den ändringen som föranleds av Håkan Ericssons
yrkande. Regionstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/957, 2016/706 och 2014/519
24 oktober 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Nytt reglemente för överförmyndarnämnden
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige antar reglemente för överförmyndarnämnden att träda i kraft
den 1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Ärendet

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Överförmyndarnämnden, som tidigare lämnat ett förslag på
ett nytt reglemente för egen del (se RS 2016/706), har tillstyrkt att reglementena
baserat på en gemensam del. Förutom redaktionella synpunkter har nämnden för
egen del framhållit att uppgiften att förordna gode män åt ensamkommande barn bör
framgå.
Vidare har nämnden har återkommit med förslaget (se RS 2014/519 och 2016/706)
att uppgiften att administrera och arvodera särskilt förordnade vårdnadshavare för
ensamkommande flyktingbarn som inte tidigare har varit i familjehem flyttas över till
socialnämnden. Skälet för detta är
att socialnämnden kan påverka vem som utses till sådan vårdnadshavare. Det kan
inte överförmyndarnämnden. Socialnämnden har avstyrkt förslaget (se RS
2016/706). Socialnämnden menar sammanfattningsvis att verksamheten inte alltid
har närmare koppling till socialnämnden och att det kan finnas fördelar med
överförmyndarnämnden fortsatt sköter uppgiften.
Enligt regionstyrelseförvaltningen bör en styrningsprincip för organisationen vara att
så långt möjligt internalisera de kostnader som följer på en nämnds olika val eller
beslut. Härav följer att socialnämnden bör svara för de följdeffekter dess val av
sådana vårdnadshavare kan ha. Regionstyrelseförvaltningen anser således att
överförmyndarnämndens förslag skall följas. Det påverkar överförmyndarnämndens
och socialnämndens reglementen.
I enlighet ovanstående rekommenderas regionstyrelsen föreslå fullmäktige att anta
bilagt förslag till reglemente för överförmyndarnämnden.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/957, 2016/706 och 2014/519

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens remiss den 26 juni 2017
Överförmyndarnämndens remissyttrande den 19 september 2017, § 109
Socialnämndens remissyttrande den 20 april 2017, § 59 (RS 2016/706)
Överförmyndarnämndens initiativ den 11 oktober 2016, § 133 (RS 2016/706)
Överförmyndarnämndens initiativ den 9 september 2014, § 126 (RS 2014/519)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
Överförmyndarnämnden
Socialnämnden
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BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § XXX
Inledning

1 § För Överförmyndarnämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i detta
reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder.
Verksamhetsområde

2 § Överförmyndarnämnd fullgör de ärenden som överförmyndaren enligt lag eller annan
författning skall handlägga.
Till överförmyndarnämndens uppgifter hör bland annat att
 besluta om förordnande och entledigande av vissa förvaltare och gode män,
 utreda förutsättningar för ställföreträdarskap
 utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet, och
 utbilda ställföreträdare
Tillsynen innebär bland annat att överförmyndarnämnden ska
 granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet med ledning av de
förteckningar, årsräkningar, sluträkningar samt andra handlingar och uppgifter angående
förvaltningen som har lämnats,
 se till att den enskildes tillgångar i skälig omfattning används för hans eller hennes nytta
och att tillgångarna i övrigt är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd
och så att de ger skälig avkastning, och
 rekrytera gode män och förvaltare.
Nämnden ansvarar för administration av och ersättningen till särskilt förordnade
vårdnadshavare för ensamkommet flyktingbarn som tidigare inte varit familjehem.
Organisation

3 § Regionstyrelsen tillhandahåller åt överförmyndarnämnden ett kansli med personal som
handlägger nämndens ärenden och verkställer dess beslut.
Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för kansliets personal.
Sammansättning

4 § Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter och lika många ersättare.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 29

Reglemente för regionstyrelsen m.m.
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 322
−

Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-25

• Förslag till nytt reglemente

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 322

Nytt reglemente för regionstyrelsen m.m.

RS 2017/962

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige






Reglemente för regionstyrelsen antas och träder i kraft 2018-01-01, varvid det
ersätter tidigare reglemente för styrelsen.
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden upphävs per utgången av år 2017,
varvid uppdragen som ledamot och ersättare i den nämnden återkallas.
Reglemente för Gotlands miljöråd upphävs per utgången av år 2018.
Reglemente för pensionärsrådet inom Region Gotland upphävs per utgången av år
2018.
Reglemente för Region Gotlands tillgänglighetsråd för personer med funktionsnedsättningar upphävs per utgången av år 2018.

Regionstyrelsens beslut


Förutsatt att regionfullmäktige beslutar om att upphäva reglementen för miljöråd,
pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet per utgången av år 2018, får regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på ny struktur för
samverkan gällande miljöfrågor, pensionärsfrågor och tillgänglighetsfrågor.
Uppdraget ska redovisas under 2018.

Med anledning av att en ny kommunallag (2017:725) träder i kraft 2018-01-01
initierade regionstyrelseförvaltningen en översyn av regionens reglementen och
nämnderna remitterades. Vidare har behovet av en lösning på avskaffandet av kulturoch fritidsnämnden påkallat översyn. Det finns även tidigare utredningsuppdrag om
gränssnittsfrågor mellan styrelsen och framförallt hälso- och sjukvårdsnämnden och
tekniska nämnden.
Nämndernas allmänna befogenheter, skyldigheter och arbetsformer grundar sig, i allt
väsentligt, på en gemensam bas. Det ökar möjligheten för förtroendevalda och
anställda att orientera sig i regionen. Vidare kan då mera fokus läggas på nämndernas
specifika uppdrag. Översynen presenteras därför i ett ärende om reglemente med
allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga nämnder och ett ärende per
nämnd som kan bedömas vara kvar efter utgången av år 2017. I fortsättningen
behandlas regionstyrelsens reglemente.

forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 322 forts
RS 2017/962

Enligt regionfullmäktiges beslut 2017-09-25, § 117 ska regionstyrelsen ta över kulturverksamhet (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och fritidsförvaltningen),
folk- och länsbiblioteksverksamhet (enligt bibliotekslagen), fritidsverksamhet
(motsvarande det som idag drivs inom kultur- och fritidsförvaltningen), handläggning
av tillstånds- och registreringsansökningar enligt lotterilagstiftningen och budget- och
skuldrådgivning till skuldsatta personer enligt socialtjänstlagen. Detta har inarbetats i
reglementet.
Ansvaret för funktionen tjänsteman i beredskap (s.k. TIB) har lagts till under
krisledning och beredskap.
I fråga om gränssnittet till hälso- och sjukvårdsnämnden pågår ett annat arbete.
Något förslag läggs inte här. Vad gäller gränssnittet till tekniska nämnden har vissa
ändringar rörande fastighetsförsäljning och anknytande frågeställningar behandlats i
ärendet om tekniska nämndens reglemente. Något förslag läggs inte här.
Regionfullmäktige beslutade 2017-03-27, §§ 32 och 33 i frågor om ansvar för
mottagande och bostadsförsörjning för nyanlända. Något förslag om inarbetning har
inte lagts här. Det kan dock diskuteras om ansvaret för bosättning (§ 32) bör
inarbetas.
Vad gäller miljörådet, pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet är det fråga om
samrådsorgan och inte nämnder eller nämndberedningar. Det kan dock skapa
oklarhet om det är fråga om en nämnd eller en fullmäktigeberedning när fullmäktige
tillsätter personer och fastställer reglementen. Denna oklarhet bör undanröjas genom
att samrådsfrågorna underordnas en nämnd. Under handläggningen har det framförts
att den nämnden i samtliga fall ska vara regionstyrelsen. Dessa reglementen föreslås
därför upphävas med utgången av denna mandatperiod (några nya val av
funktionärer ska inte göras). Det ankommer därefter på styrelsen att ta fram
ändamålsenliga instruktioner för samråden. Framställningarna från Aktiva seniorer
och PRO om att fullmäktige ska besluta om ändring av reglemente för
pensionärsrådet i fullmäktige (se RS 2015/463) lämnas därmed utan vidare åtgärd.
Även frågan om att fullmäktige fastställt reglemente för centrala
samverkanskommittén kan diskuteras. Det är rimligen frågan om ett avtal mellan
berörda parter och det är regionstyrelsen, regelmässigt genom direktören som
företräder regionen som part. Något färdigt förslag är dock inte utrett för att lägga
fram här.
Sammanfattningsvis rekommenderas regionstyrelsen föreslå fullmäktige att
anta regionstyrelseförvaltningens förslag till reglemente för regionstyrelsen m.m.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 322 forts
RS 2017/962

Arbetsutskottet begärde mindre komplettering av reglementet som bifogats kallelse
till dagens sammanträde.
Ärendet föredras av Patrik Pettersson, chefsjurist, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-25
Ärendets behandling under mötet

Med anledning av diskussion kring hantering av regionstyrelsens funktion som
krisledningsnämnd ajourneras ärendet 11.50. Ärendet återupptas 14.45.
Regionstyrelsen beslutar att frågan om regionstyrelsens funktion som krisledningsnämnd ska hanteras i särskild punkt vid dagens sammanträde, se § 346.
Stefaan De Maecker (MP) yrkar att, förutsatt att regionfullmäktige beslutar om att
upphäva reglementen för pensionärsrådet, tillgänglighetsrådet samt miljörådet per
utgången av år 2018, regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med
förslag på ny struktur för samverkan gällande miljöfrågor, pensionärsfrågor och
tillgänglighetsfrågor. Uppdraget ska redovisas under 2018.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
Regionstyrelsen beslutar i övrigt enligt regionstyrelseförvaltningens förslag gällande
justerat reglemente bifogat kallelse till dagens sammanträde.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/962 och 2015/463
25 oktober 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Nytt reglemente för regionstyrelsen m.m.
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

1. Regionfullmäktige antar reglemente för regionstyrelsen att träda i kraft den
1 januari 2018, varvid det ersätter tidigare reglemente för styrelsen.
2. Reglemente för kultur- och fritidsnämnden upphävs per utgången av år 2017,
varvid uppdragen som ledamot och ersättare i den nämnden återkallas.
3. Reglemente för Gotlands miljöråd upphävs per utgången av år 2018.
4. Reglemente för pensionärsrådet inom Region Gotland upphävs per utgången av
år 2018
5. Reglemente för Region Gotlands tillgänglighetsråd för personer med
funktionsnedsättningar upphävs per utgången av år 2018.

Ärendet

Med anledning av att en ny kommunallag (2017:725) träder i kraft den 1 januari 2018
initierade regionstyrelseförvaltningen en översyn reglementena och nämnderna
remitterades. Vidare har behovet av en lösning på avskaffandet av kultur- och
fritidsnämnden påkallat översyn. Det finns även tidigare och med detta arbete i viss
mån parallella utredningsuppdrag om gränssnittsfrågor mellan styrelsen och
framförallt hälso- och sjukvårdsnämnden och tekniska nämnden.
Nämnderna har i allt väsentligt att nämndernas allmänna befogenheter, skyldigheter
och arbetsformer grundar sig på en gemensam bas. Det ökar möjligheten för
förtroendevalda och anställda att orientera sig i regionen. Vidare kan då mera fokus
läggas på nämndernas specifika uppdrag. Översynen presenteras därför i ett ärende
om reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga nämnder
och ett ärende per nämnd som kan bedömas vara kvar efter utgången av år 2017. I
fortsättningen behandlas regionstyrelsens reglemente.
Enligt regionfullmäktiges beslut den 25 september 2017, § 117 skall regionstyrelsen ta
över, kulturverksamhet (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och
fritidsförvaltningen), folk- och länsbiblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen),
fritidsverksamhet (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och
fritidsförvaltningen), handläggning av tillstånds- och registreringsansökningar enligt
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lotterilagstiftningen och budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer enligt
socialtjänstlagen. Detta har inarbetats i reglementet.
Vidare har ansvaret för funktionen tjänsteman i beredskap (s.k. TIB) lagts till under
krisledning och beredskap.
I fråga om gränssnittet till hälso- och sjukvårdsnämnden pågår ett annat arbete.
Något förslag läggs inte här. Vad gäller gränssnittet till tekniska nämnden har vissa
ändringar rörande fastighetsförsäljning och anknytande frågeställningar behandlats i
ärendet om den nämndens reglemente. Något förslag läggs inte här.
Regionfullmäktige beslutade den 27 mars 2017, §§ 32 och 33 i frågor om ansvar för
mottagande och bostadsförsörjning för nyanlända. Något förslag om inarbetning har
inte lagts här. Det kan dock diskuteras om ansvaret för bosättning (§ 32) bör
inarbetas.
Vad så gäller miljörådet, pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet är det fråga om
samrådsorgan och inte nämnder eller nämndberedningar. Det är dock ägnat skapa
oklarhet om det är fråga om en nämnd eller en fullmäktigeberedning när fullmäktige
tillsätter personer och fastställer reglementen. Denna oklarhet bör undanröjas genom
att samrådsfrågorna underordnas en nämnd. Under handläggningen har det framförts
att den nämnden i samtliga skall vara regionstyrelsen. Dessa reglementen föreslås
därför upphävas med utgången av denna mandatperiod (några nya val funktionärer
skall inte göras). Det ankommer därefter på styrelsen att ta fram ändamålsenliga
instruktioner för samråden. Framställningarna från Aktiva seniorer och PRO om att
fullmäktige skall besluta om ändring av reglemente pensionärsrådet i fullmäktige (se
RS 2015/463) lämnas därmed utan vidare åtgärd.
Även frågan om att fullmäktige fastställt reglemente för centrala
samverkanskommittén kan diskuteras. Det är rimligen frågan om ett avtal mellan
berörda parter och det är regionstyrelsen, regelmässigt genom direktören som
företräder regionen som part. Något färdigt förslag är dock inte utrett för att lägga
fram här.
Sammanfattningsvis rekommenderas regionstyrelsen föreslå fullmäktige att anta
bilagt förslag till reglemente för regionstyrelsen m.m.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens remiss den 26 juni 2017
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
Fullmäktiges valberedning
Regionstyrelsen
Miljörådet
Pensionärsrådet
Tillgänglighetsrådet
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BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § XXX
Inledning

1 § För Regionstyrelsen i Region Gotland (styrelsen) gäller utöver vad som föreskrivs i detta
reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder.
Allmänt om styrelsens uppgifter

2 § Styrelsen är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion).
Styrelsen ska också ha uppsikt över den regionens verksamhet som bedrivs i kommunala
företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda regionens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det
arbetet med att ta fram styrdokument för regionen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på regionens utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och
återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ska ansvara för de uppgifter som följer av lagen om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län (SFS 2016:613) (det regionala utvecklingsansvaret).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte
lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som
framgår av KL och annan lagstiftning.
Ledningsfunktionen och styrfunktionen
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

3 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan
nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation
upprätthålls.
Styrelsens övergripande uppgifter

4 § Styrelsen ska
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål,
riktlinjer och ramar för styrningen av hela regionens verksamhet samt göra framställningar
i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
3. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i regionen,
4. ha hand om regionens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och
ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem,
skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister,
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5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som
behövs,
6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
7. ansvara för utformning och utveckling av regionens system för intern kontroll i enlighet
med vad fullmäktige särskilt beslutar,
8. ansvara för samordning med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana regionens angelägenheter
som utförs av privata utförare,
10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
11. verkställa fullmäktiges beslut inom styrelsens verksamhetsområde, om fullmäktige inte
beslutat annat.
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige
ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av
sådana ärenden.
Regionalt utvecklingsansvar

5 § Styrelsen ska
1. ansvara för övergripande regionala utvecklingsfrågor,
2. utarbeta och fastställa en strategi för Gotlands utveckling och samordna insatser för
genomförande av strategin,
3. besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete,
4. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala
tillväxtarbetet (SFS 2007:713),
5. utföra uppgifter inom ramen för EU:s stukturfondsprogram,
6. upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur,
7. samverka med länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter samt med företrädare
för berörda organisationer och näringslivet i länet och
8. ha ansvaret för näringslivs- och turismfrågor.
Företag och stiftelser

6 § Styrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som regionen helt
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av
betydelse för regionen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls
uppdaterade,
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3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och ledningen för företagen och
stiftelserna,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3–6 §§
KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser regionen äger eller har intresse i,
5. årligen, senast den 30 juni, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag
som regionen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister
förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6. svara för att tillvarata regionens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra
likartade sammanträden i de företag som regionen helt eller delvis äger eller annars har
intresse i.
Kommunalförbund

7 § Styrelsen ska ha uppsikt över regionens verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som regionen är medlem i.
Ekonomi och medelsförvaltning

8 § Styrelsen ska
1. ha hand om regionens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter
för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften
ingår också att bevaka att regionens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt
att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
 underhålla och förvalta regionens fasta och lösa egendom,
 se till att regionens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
 handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd
3. placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
4. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
5. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal
redovisning,
6. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal
redovisning,
7. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till
pensionsförpliktelser.
Delegering från fullmäktige

9 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
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2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade
verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta regionens fasta egendom,
4. köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd
kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
5. i mål och ärenden där styrelsen för regionens talan, med för regionen bindande verkan,
träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta
annat avtal,
6. tillstånd att använda regionens vapen,
7. avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460).
Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av
principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige.
Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
Personalpolitiken

10 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan regionen som arbetsgivare
och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att:
1. med bindande verkan för regionen genom kollektivavtal reglera frågor rörande
förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
2. förhandla å regionens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14
och 38 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders
verksamhetsområden,
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
4. besluta om stridsåtgärd,
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
6. företräda regionen i central samverkan.
Uppföljningsfunktionen
Styrelsens uppföljning

11 § Styrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att regionens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga regionens verksamheter utvecklas
mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
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5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda
program och direktiv,
6. före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och
medborgarförslag som kommit in till fullmäktige till och med året innan och som inte
slutligt handlagts av fullmäktige.
Särskilda uppgifter
Krisledning och höjd beredskap

12 § Styrelsen ansvarar för regionens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt
lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd).
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från regionens övriga nämnder i den
utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen.
Styrelsen svarar för tjänsteman i beredskap.
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Arbetslöshetsnämnd

13 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
Arkivmyndighet

14 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige
antaget arkivreglemente.
Anslagstavla och webbplats

15 § Styrelsen ansvarar för att det på regionens webbplats finns en anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för regionens externa och interna webbplats.
Författningssamling

16 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera regionens författningssamling och se till att denna
hålls tillgänglig i lagstadgad form.
Statistikverksamhet

17 § Regionstyrelsen ska bedriva särskild verksamhet för framställning av statistik.
Alkohol, tobak, receptfria läkemedel, lotteri och skuldrådgivning

18 § Regionstyrelsen fullgör regionens uppgifter enligt
1. alkohollagen (2010:1622),
2. tobakslagen (1993:581) samt lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare,
3. lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,
4. lotterilagen (1994:1000) och
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5. budget- och skuldrådgivning enligt 5 kap. 12 § socialtjänstlagen (2001:453) till skuldsatta.
Biblioteksverksamhet

19 § Regionstyrelsens svarar för regionens folkbiblioteksverksamhet och regionala
biblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen (2013:801).
Kultur- och fritidsverksamhet

20 § Regionstyrelsen svarar för regionens kultur- och fritidsverksamhet.
Värdmyndighet

21 § Regionstyrelsen tillhandahåller kanslier åt patientnämnden, valnämnden och
överförmyndarnämnden.
Sammansättning, mandattid och presidium

22 § Styrelsen består av femton ledamöter och lika många ersättare. Dessa väljs för fyra år
räknat från och med det fullmäktigesammanträde intill det sammanträde då val av styrelse hålls
nästa gång. För samma tid väljs ordförande, förste vice ordförande och andre viceordförande i
regionstyrelsen.
Regionråd

23 § Sedan val av styrelse skett utser fullmäktige regionråd.
Fullmäktige beslutar om regionrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad
Utskott

24 § Inom regionstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av sju
ledamöter och sju ersättare. Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Beredningar och kommittéer

25 § Styrelsen ska överväga behovet av beredningar eller kommittéer för vissa ärendetyper.
Organisation

26 § Under regionstyrelsen lyder regionstyrelseförvaltningen. Förvaltningen leds av
regiondirektören. För regiondirektören gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet om
förvaltningschef.
Instruktion för förvaltningen och regiondirektören

27 § Regionstyrelsen ska enligt KL i en instruktion fastställa hur regiondirektören ska leda
förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.
Samrådsorgan

28 § Regionstyrelsen svarar för övergripande samordning av regionens behov av samråd.
Styrelsen utser åt sig representanter i sådana samråd och fastställer vid behov erforderliga
styrdokument för samrådens arbetsformer.
Styrelsen ska särskilt beakta att samråd hålls inom miljöfrågor, pensionärsfrågor och
tillgänglighetsfrågor.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 30

Reglemente för krisledningsnämnden
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 346
− Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-23
• Förslag till nytt reglemente
Val av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden tas i samband med
ärende 40.

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 346

Ny krisledningsnämnd, reglemente, val m.m.

RS 2017/1072

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige









Regionfullmäktige antar reglemente för en ny krisledningsnämnd att träda i kraft
den 1 januari 2018.
Vad som anges om regionstyrelsens uppdrag såsom krisledningsnämnd i Region
Gotlands regler och planer på området gäller istället den nya krisledningsnämnden.
Regionfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till krisledningsnämnden samt
ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande enligt följande.
Ledamöter: Meit Fohlin, ordförande (S), Filip Reinhag, 1:e vice ordförande (S),
Eva Nypelius, 2:e vice ordförande (C), Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V),
Lars Thomsson (C) och Anna Hrdlicka (M).
Ersättare: Leif Dahlby (S), Tommy Gardell (S), Stefaan De Maecker (M), Saga
Carlgren (V), Stefan Nypelius (C), Karl-Johan Boberg (C) och Stefan Wramner
(M).
Regionstyrelsen svarar för planering, budget och personal åt krisledningsnämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Fråga har i samband med regionstyrelsens behandling av
reglementsförslagen väckts om att det vore lämpligare med en särskild krisledningsnämnd med sju ledamöter och lika många ersättare i stället för att fortsätta med hela
regionstyrelsen.
Krisledningsnämnden är reglerad i 2 kap. lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap. Utifrån lagen har regionstyrelseförvaltningen utarbetat ett förslag till
reglemente. I förslaget ligger att nämnden har mandattid från årsskifte till årsskifte.
En konsekvens härav är att regionstyrelsens tillikauppgift att vara krisledningsnämnd
skall upphöra och därmed utgå ur förslaget till regionstyrelsens reglemente (se 12 §) .
Önskemål om personunion med regionstyrelsens arbetsutskott har framförts. Det
ankommer dock enligt 3 kap. 9 § nu gällande kommunallag (och enligt 5 kap 1 § nya
kommunallagen) på fullmäktige att välja ledamöter och ersättare i nämnder och
beredningar m.m.
Budgetfrågan hinner inte utredas. Det bedöms inte var ett hinder för beslut.
Regionstyrelsen föreslås bistå krisledningsnämnden med erforderliga resurser. Det
föreslås uttryckas även i 12 § regionstyrelsens reglemente att den skall bistå krisledningsnämnden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-23

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/1072
23 november 2017

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Ny krisledningsnämnd, reglemente, val m.m.
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

1. Regionfullmäktige antar reglemente för en ny krisledningsnämnd att träda i kraft
den 1 januari 2018.
2. Vad som anges om regionstyrelsens uppdrag såsom krisledningsnämnd i Region
Gotlands regler och planer på området gäller istället den nya
krisledningsnämnden.
3. Regionfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till krisledningsnämnden samt
ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande enligt följande.
Ledamöter

Ersättare

Meit Fohlin, Ordförande (S)

Leif Dahlby (S)

Filip Reinhag, 1:e vice ordförande (S)

Tommy Gardell (S)

Eva Nypelius, 2:e vice ordförande (C)

Stefaan De Maecker (M)

Isabel Enström (MP)

Saga Carlgren (V)

Brittis Benzler (V)

Stefan Nypelius (C)

Lars Thomsson (C)

Karl-Johan Boberg (C)

Anna Hrdlicka (M

Stefan Wramner (M)

4. Regionstyrelsen svarar för planering, budget och personal åt
krisledningsnämnden.

Ärendet

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Fråga har i samband med regionstyrelsens behandling av
reglementsförslagen väckts om att det vore lämpligare med en särskild
krisledningsnämnd med sju ledamöter och lika många ersättare i stället för att
fortsätta med hela regionstyrelsen.
Krisledningsnämnden är reglerad i 2 kap. lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap. Utifrån lagen har regionstyrelseförvaltningen utarbetat ett förslag till
reglemente, se bilaga. I förslaget ligger att nämnden har mandattid från årsskifte till
årsskifte.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/1072

En konsekvens härav är att regionstyrelsens tillikauppgift att vara krisledningsnämnd
skall upphöra och därmed utgå ur förslaget till regionstyrelsens reglemente (se 12 §) .
Önskemål om personunion med regionstyrelsens arbetsutskott har framförts. Det
ankommer dock enligt 3 kap. 9 § nu gällande kommunallag (och enligt 5 kap 1 § nya
kommunallagen) på fullmäktige att välja ledamöter och ersättare i nämnder och
beredningar m.m.
Budgetfrågan hinner inte utredas. Det bedöms inte var ett hinder för beslut.
Regionstyrelsen föreslås bistå krisledningsnämnden med erforderliga resurser. Det
föreslås uttryckas även i 12 § regionstyrelsens reglemente att den skall bistå
krisledningsnämnden.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
Regionstyrelsen
Krisledningsnämnden
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BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § XXX
Inledning

1 § För Krisledningsnämnden i Region Gotland (nämnden) gäller utöver vad som föreskrivs i
detta reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder.
Uppdrag och verksamhet m.m.

2 § Krisledningsnämnden ansvarar för regionens uppgifter enligt lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att
nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall att så skall ske. Ordföranden får
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan
avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden. Har ordföranden i
krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden i dennes ställe.
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden
från övriga nämnder i regionen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den
extraordinära händelsens art och omfattning. När förhållandena medger det skall
krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder
skall återgå till ordinarie nämnd.
Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde.
Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för denna.
Regionstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den
extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten skall upphöra. Om
styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har
övertagit till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet skall
upphöra kan även fattas av fullmäktige.
Organisation

3 § Regionstyrelsen bistår krisledningsnämnden med personal och de övriga resurser som
nämndens uppdrag kräver. Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för personalen.
Sammansättning

4 § Krisledningsnämnden består av sju ledamöter och lika många ersättare.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 31

Försäljning av del av AB Gotlandshems
fastigheter
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 332
−

Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-25

• AB Gotlandshem 2017-10-24 – Hemställan om försäljning av fastigheter
Bilaga
−

Regionfullmäktige 2017-02-27, § 8

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 332

Hemställan - Försäljning av fastigheter,
GotlandsHem

RS 2016/804

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Köpeavtal för följande tre objekt godkänns.
- I bolag paketerade fastigheter Visby Bogen 1 och Stäven 1.
- Fastigheten När Mickelgårds 1:32.
- Fastigheterna Havdhem Spenarve 1:46, 1:51 och 1:52.

Reservation
Brittis Benzler (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.

AB Gotlandshem begärde i slutet av 2017 att få pröva marknaden för försäljning av
ett större fastighetsinnehav. Beslut togs av regionfullmäktige § 8, 2017-02-27 att AB
Gotlandshem fick tillstånd att pröva marknaden, att bilda ett dotterbolag för att
kunna genomföra försäljningen samt att återkomma till regionfullmäktige för slutligt
godkännande av försäljning.
Enligt ägardirektiven ska regionfullmäktige ta ställning i frågor av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt såsom större investeringar, bildande eller
förvärv av dotterbolag, planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
samt köp och försäljning av större fastighetsbestånd.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot föreslagen försäljning.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2017-02-27, § 8
Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-25
Ärendets behandling under mötet

Brittis Benzler (V) yrkar avslag i punkt 1. I bolag paketerade fastigheter Visby Bogen
1 och Stäven 1.
Ordförande yrkar bifall till regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att eget förslag vunnit bifall.
Votering begärs. I omröstning gäller ja-röst för ordförandes yrkande och nej-röst
för Brittis Benzlers yrkande. Omröstningen ger 14 ja-röster: Lena Eneqvist (S), Eva
Nypelius (C), Leif Dahlby (S), Tommy Gardell (S), Håkan Ericsson (S), Stefaan De
Maecker (MP), Isabel Enström (MP), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C), Anna
Hrdlicka (M), Stefan Wramner (M), Peter Wennblad (M) och Johan Thomasson (L),
samt 1 nej-röst från Brittis Benzler. Regionstyrelsen beslutar alltså enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/804
25 oktober 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Hemställan - Försäljning av fastigheter AB Gotlandshem
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

• Köpeavtal för följande tre objekt godkänns
1. I bolag paketerade fastigheter Visby Bogen 1 och Stäven 1
2. Fastigheten När Mickelgårds 1:32
3. Fastigheterna Havdhem Spenarve 1:46, 1:51 och 1:52

Sammanfattning

Ab Gotlandshem begärde i slutet av 2017 att få pröva marknaden för försäljning av
ett större fastighetsinnehav. Beslut togs av regionfullmäktige § 8, 2017-02-27 att AB
Gotlandshem fick tillstånd att pröva marknaden, att bilda ett dotterbolag för att
kunna genomföra försäljningen samt att återkomma till regionfullmäktige för slutligt
godkännande av försäljning.
Enligt ägardirektiven ska regionfullmäktige ta ställning i frågor av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt såsom större investeringar, bildande eller
förvärv av dotterbolag, planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
samt köp och försäljning av större fastighetsbestånd.
Ärendebeskrivning

AB Gotlandshem har efter godkännande i regionfullmäktige i februari drivit en
försäljningsprocess med hjälp av externt stöd. Styrelsen tog beslut den 24 oktober
om att godkänna bifogade köpeavtal.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot föreslagen försäljning.

Beslutsunderlag

RF § 8, 2017-02-27
Bilaga AB Gotlandshem inkl köpekontrakt
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Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
AB Gotlandshem
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Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 8

Försäljning av fastigheter, AB Gotlandshem
RS 2016/804

- AB Gotlandshem 2016-12-08
- Ledningskontoret 2016-12-09
- Regionstyrelsen 2017-02-02. § 17

Regionfullmäktiges beslut
•

AB Gotlandshem får tillstånd att pröva marknaden inför försäljning av fastigheter.

•

AB Gotlandshem får bilda dotterbolag för att kunna genomföra försäljning.

•

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

Reservation
Följande reserverade sig till förmån för Brittis Benzlers yrkande om avslag på
regionstyrelsens förslag: Brittis Benzler (V), Saga Carlgren (V), Per Edman (V), Anna- Maria
Bauer (V), Thomas Gustafson (V), Lars Bjurström (V) och Karin Wizén (V).

AB GotlandsHem har kommit in med en begäran att få pröva marknaden inför
försäljning av ett antal fastigheter i beståndet. Anledningen till detta är ett behov av att
avyttra ett antal fastigheter för att nå ekonomisk balans i uppdraget att främja bostadsförsörjningen på Gotland.
Bolaget har tagit fram en fastighetsstrategi som definierar åtgärder som ska skapa balans
i ekonomin 30 år framåt. I strategin har bolaget kategoriserat sina fastigheter efter
underhållsbehov och standard. Fastigheterna är klassificerade i tre olika klasser;
Avvecklingsfastighet, A

Rivning inom 30-50 år p.g.a. höga underhållskostnader samt bristande teknisk kvalitet
eller boendekvalitet.
Dessa fastigheter behåller en låg hyresnivå under resterande livslängd.
Utvecklingsfastighet, U

Bedömningen är att standardhöjningar och energibesparande åtgärder enligt underhållsplan är möjliga. Dessa fastigheter kommer efterhand de renoveras att få en högre
hyresnivå.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 8 forts.
Försäljningsfastighet, F

Grunder för ställningstagandet:
Mycket höga investeringar för omställning
Särskilda omständigheter som medför påfrestningar på organisationen
Högt driftnetto som medför ”bra betalt”
Skapa en större mångfald av hyresvärdar
Ledningskontoret (nuvarande regionstyrelseförvaltningen) bedömer att AB Gotlandshem bör få tillstånd att påbörja en process kring försäljning av fastighetsbestånd. Med
anledning av det stora behovet av nya bostäder framåt där hyresrätter är en viktig del av
beståndet så har bolaget behov av att kunna finansiera stora investeringar de närmaste
åren.
Det finns i dagsläget ingen annan större aktör på hyresrättsmarknaden på Gotland idag.
Genom att sälja större bestånd av hyresrätter är det sannolikt att det kan komma fler
stora aktörer till Gotland vilket i förlängningen gynnar nuvarande och potentiella
hyresgäster.
Regionstyrelsen har föreslagit att AB Gotlandshem får tillstånd att pröva marknaden inför
försäljning av fastigheter, att de får bilda dotterbolag för att kunna genomföra
försäljning och att de ska återkomma till regionfullmäktige för godkännande av eventuell
försäljning.
Yrkande
•

Brittis Benzler (V) yrkar, med instämmande av Lars Bjurström (V) och Hannes
Müller (SD), avslag på regionstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Brittis Benzlers
avslagsyrkande och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Expedieras:

AB Gotlandshem
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 32

Försäljning av fastigheten Visby
Kanonen 1
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 335
− Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-23
Köpeavtal m.m.
OBS!
Till Köpeavtalet finns det ca 20 bilagor.
Dessa, inte ingående bilagor kan fås genom fullmäktiges kansli.
Per Lundin
E-post: per.lundin@gotland.se
Telefon: 0498-26 93 55

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 335

Försäljning av Kanonen 1

RS 2017/374

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Hyresavtal avseende Almedalsbiblioteket godkänns, med en avtalstid om 25 år och
en bashyra om 5 172 000 kronor per år varav cirka 32 procent nyttjas av Uppsala
Universitet via nyttjanderättsavtal. Region Gotland har ensidig rätt att säga upp
avtalet för avflytt efter 15 år.
 Köpekontrakt med Uppsala Akademiförvaltning KB godkänns, angående köp av
fastigheten Visby Kanonen 1 för en köpeskilling om 187,5 miljoner kronor med
tillträde 2018-01-10.


Reservation
Centerpartiet och Liberalerna reserverar sig mot beslutet.

Regionstyrelsen beslutade 2016-11-24, § 282 att ge dåvarande ledningskontoret i
uppdrag att slutföra förhandling med Uppsala Akademiförvaltning om försäljningen
av fastigheten Visby Kanonen 1.
Regionstyrelseförvaltningen återkommer nu med förslag till köpekontrakt för
försäljning av fastigheten Visby Kanonen 1, innehållande lokaler för bibliotek
(Almedalsbiblioteket) samt undervisningslokaler och kontor (Campus Gotland). Den
aktuella fastigheten utgörs av tre separata men sammanbyggda byggnadskroppar och
har i huvudsak två hyresgäster, Uppsala Universitet (UU) samt kultur- och fritidsförvaltningen (KFF).
I anslutning till affären bildas två nya gemensamhetsanläggningar genom lantmäteriförrättning. Detta sker i syfte att säkerställa tillgång till, samt drift- och kostnadsansvar av, respektive anläggning då Region Gotland inte längre är ensam huvudman.
GA:1 avser Kaserngatan där ingående fastigheter blir Visby Kasernen 2, Visby
Kasernen 4 och Visby Kanonen 1. GA:2 avser sjövärmeanläggning där ingående
fastigheter är Visby Kasernen 4 och Visby Kanonen 1. En överenskommelse som
underlag till förrättningen utgör bilaga till köpeavtalet.
Fastighetens resultat/betalnetto efter driftnetto och kapitalkostnader var negativt
2013-2015, visade ett överskott på 53 000 kronor 2016 och i prognos för 2017
ligger resultatet på cirka 4,1 miljoner kronor (mnkr). Resultatförbättringen beror på
att internräntan sänktes från ca 4% till ca 2% fr.o.m. 2017-01-01. Fastighetens
driftnetto (resultat före kapitalkostnader) prognosticeras till cirka 12,2 mnkr för 2017.
Driftnettot för 2018 bedöms uppgå till 11,9 mnkr och betalnettot/resultatet till
3,8 mnkr. I betalnetto och driftnetto ingår internhyror för del av Almedalsbiblioteket
som uppgår till cirka 3,5 mnkr.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 335 forts
RS 2017/374

Argumenten för en försäljning kan sammanfattas enligt följande:
- Köparen har en stark koppling till Uppsala Universitet och att det finns ett
gemensamt intresse hos dessa båda parter att långsiktigt utveckla universitetets
lokaler och dess verksamheter,
- Köparen har intresse av och resurser för att vara med och utveckla hamnområdet,
- Region Gotland nyttjar själv endast ca 24 % av lokalytan, resterande del är uthyrd
till Campus Gotland,
- Region Gotlands del, som utgörs av Almedalsbiblioteket, säkras upp via ett 25årigt hyresavtal där Region Gotland har ensidig rätt att säga upp avtalet för avflytt
efter 15 år. Vidare har parterna i köpeavtalet kommit överens om, för det fall
Uppsala Akademiförvaltning KB vill avyttra fastigheten, att Region Gotland skall
ges ”möjlighet att återförvärva den del av Fastigheten (inklusive byggnad E eller
del av byggnad E) där biblioteksverksamheten bedrivs. Sådant förvärv ska ske till
marknadsmässig köpeskilling och på marknadsmässiga villkor i övrigt”,
- De äldre byggnaderna byggdes om för drygt 20 år sedan, vilket innebär att ytterligare behov av modernisering och därmed investeringar kommer att uppstå inom
en överskådlig framtid,
- En försäljning inbringar kapital på 187,5 mnkr som kan användas till att amortera
på låneskulden och/eller finansiera nya investeringar. Med nuvarande snittränta i
låneportföljen på 0,95 % uppgår räntekostnaden/besparingspotentialen till
1,8 mnkr per år.
- Försäljningen ger en reavinst på ca 96 mnkr. Samtidigt innebär en försäljning att
det betalnetto på ca 3,8 mnkr/år som fastigheten genererar för närvarande upphör. Det kompenseras delvis genom att kapital frigörs enligt ovan till ett värde av
ca 1,8 mnkr/år.
Överenskommen köpeskilling uppgår till 187,5 mnkr och fastighetens bokförda
värde uppgår per 2017-12-31 till 90,4 mnkr. Dessutom tillkommer försäljningsomkostnader om ca 600 000 kronor. Tillträde är satt till 2018-01-10. Sammantaget
medför föreslagen affär en reavinst om ca 96 mnkr för 2018.
En förutsättning för affären är att Region Gotland tecknar ett 25-årigt hyresavtal för
Almedalsbiblioteket. Bashyran uppgår till 5 172 000 kronor. Cirka 32 procent av
lokalen nyttjas av Uppsala Universitet via ett nyttjanderättsavtal.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar om godkännande
hyresavtalet och av köpeavtalet för försäljning av fastigheten Visby Kanonen 1 till
Uppsala Akademiförvaltning KB. För ett genomförande av affären skall köpekontraktet och hyresavtalet godkännas av regionfullmäktige.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 335 forts
RS 2017/374

Ärendet föredras av Åsa Linder och Anna Adler strateger, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-10
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar på avslag till regionstyrelseförvaltningens förslag. Johan
Thomasson (L) instämmer i Eva Nypelius yrkande.
Anna Hrdlicka (M) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. Meit Fohlin (S)
instämmer i Anna Hrdlickas yrkande.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Anna Hrdlickas förslag
vunnit bifall. Votering begärs. I omröstning gäller ja-röst för Anna Hrdlickas yrkande
och nej-röst för Eva Nypelius yrkande. Omröstningen ger 11 ja-röster: Lena
Eneqvist (S), Leif Dahlby (S), Tommy Gardell (S), Håkan Ericsson (S), Stefaan De
Maecker (MP), Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V), Anna Hrdlicka (M), Stefan
Wramner (M), Peter Wennblad (M) och Meit Fohlin (S), samt 4 nej-röster: Eva
Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C) och Johan Thomasson (L).
Regionstyrelsen beslutar alltså bifalla regionstyrelseförvaltningens förslag.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/374
10 november 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Visby Kanonen 1, försäljning
Förslag till beslut

Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
- att godkänna upprättat förslag till hyresavtal avseende Almedalsbiblioteket
med en avtalstid om 25 år och en bashyra om 5 172 000 kronor per år varav
cirka 32 procent nyttjas av Uppsala Universitet via nyttjanderättsavtal. Region
Gotland har ensidig rätt att säga upp avtalet för avflytt efter 15 år.
-

att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt med Uppsala
Akademiförvaltning KB angående köp av fastigheten Visby Kanonen 1 för
en köpeskilling om 187,5 miljoner kronor med tillträde 10 januari 2018.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen beslutade 2016-11-24 RS § 282 att ge dåvarande Ledningskontoret i
uppdrag att slutföra förhandling med Uppsala Akademiförvaltning om försäljningen
av fastigheten Visby Kanonen 1.
Regionstyrelseförvaltningen återkommer nu med förslag till köpekontrakt för
försäljning av fastigheten Visby Kanonen 1, innehållande lokaler för bibliotek
(Almedalsbiblioteket) samt undervisningslokaler och kontor (Campus Gotland). Den
aktuella fastigheten utgörs av tre separata men sammanbyggda byggnadskroppar och
har i huvudsak två hyresgäster, Uppsala Universitet (UU) samt Kultur- och
fritidsförvaltningen (KFF).
Byggnaderna uppfördes 1870, med omfattande ombyggnad 1994, respektive 2000
och omfattar drygt 10 400 kvm lokalyta, varav ca 2 500 kvm uthyrs till KFF och
resterande ca 7 900 kvm uthyrs till UU. Som en förutsättning för köpet, och i syfte
att skapa trygghet och förutsättningar för långsiktighet, tecknar Region Gotland
Gotland ett 25-årigt hyresavtal för Almedalsbiblioteket. Då biblioteket idag delas
mellan UU och KFF är avsikten att Region Gotland förhyr hela det s.k. E-huset och
sedan upplåter cirka 32 procent av lokalytan till UU via ett nyttjanderättsavtal.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/374

I anslutning till affären tillskapas två nya gemensamhetsanläggningar genom
lantmäteriförrättning. Detta sker i syfte att säkerställa tillgång till, samt drift- och
kostnadsansvar av, respektive anläggning då Region Gotland inte längre är ensam
huvudman. GA:1 avser Kaserngatan där ingående fastigheter blir Visby Kasernen 2,
Visby Kasernen 4 och Visby Kanonen 1. GA:2 avser sjövärmeanläggning där
ingående fastigheter är Visby Kasernen 4 och Visby Kanonen 1. En
överenskommelse som underlag till förrättningen utgör bilaga till köpeavtalet.
Fastighetens resultat/betalnetto efter driftnetto och kapitalkostnader var negativt
2013-2015, visade ett överskott på 53 tkr 2016 och i prognos för 2017 ligger
resultatet på cirka 2,1 mnkr. Resultatförbättringen beror på att internräntan sänktes
från ca 4% till ca 2% fr.o.m. 2017-01-01. Fastighetens driftnetto (resultat före
kapitalkostnader) prognosticeras till cirka 10,1 mnkr för 2017. Driftnettot för 2018
bedöms uppgå till 9,9 mnkr och betalnettot/resultatet till 1,8 mnkr. I betalnetto och
driftnetto ingår internhyror för del av Almedalsbiblioteket som uppgår till cirka 3,5
mnkr.

Argumenten för en försäljning kan sammanfattas enligt följande:
-

att köparen har en stark koppling till Uppsala Universitet och att det finns ett
gemensamt intresse hos dessa båda parter att långsiktigt utveckla
universitetets lokaler och dess verksamheter,

-

att köparen har intresse av och resurser för att vara med och utveckla
hamnområdet,

-

att Region Gotland själv endast nyttjar ca 24 % av lokalytan, resterande del är
uthyrd till Campus Gotland,

-

att Region Gotlands del, som utgörs av Almedalsbiblioteket, säkras upp via
ett 25-årigt hyresavtal där Region Gotland har ensidig rätt att säga upp avtalet
för avflytt efter 15 år. Vidare har parterna i köpeavtalet kommit överens om,
för det fall Uppsala Akademiförvaltning KB vill avyttra fastigheten, att
Region Gotland skall ges ”möjlighet att återförvärva den del av Fastigheten
(inklusive byggnad E eller del av byggnad E) där biblioteksverksamheten
bedrivs. Sådant förvärv ska ske till marknadsmässig köpeskilling och på
marknadsmässiga villkor i övrigt”

-

att de äldre byggnaderna byggdes om för drygt 20 år sedan, vilket innebär att
ytterligare behov av modernisering och därmed investeringar kommer att
uppstå inom en överskådlig framtid,

-

att en försäljning inbringar kapital på 187,5 mnkr som kan användas till att
amortera på låneskulden och/eller finansiera nya investeringar. Med
nuvarande snittränta i låneportföljen på 0,95 % uppgår
räntekostnaden/besparingspotentialen till 1,8 mnkr per år.

-

Att försäljningen ger en reavinst på ca 96 mnkr. Samtidigt innebär en
försäljning att det betalnetto på ca 1,8 mnkr/år som fastigheten genererar för
närvarande upphör. Det kompenseras delvis genom att kapital frigörs enligt
ovan till ett värde av ca 1,8 mnkr/år.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

A-huset

Tjänsteskrivelse
RS 2017/374

B-huset

E-huset

Uppsala Akademiförvaltning KB

Föreslagen köpare till fastigheten är Uppsala Akademiförvaltning KB (UAF), som är
organiserad som en förvaltningsorganisation med fyra verksamhetsgrenar –
stadsfastigheter, stiftelser, skog och jord. UAF förvaltar totalt fastigheter och andra
tillgångar uppgående till ca 11 miljarder kr. UAF förvaltar 601 stiftelser med
anknuten förvaltning till Uppsala Universitet. Förvaltningens uppgift är att generera
avkastning till stiftelserna samt att se till att stiftelserna använder medlen.
Förvaltningen har inget privat vinstintresse, utan all avkastning som genereras går till
stipendier, forskningsstödjande åtgärder samt till Uppsala Universitets egen
verksamhet.
Rektorsrådet Olle Jansson samt biträdande universitetsdirektör Therese IvebyGardell vid Uppsala Universitet har initierat den ursprungliga kontakten mellan UAF
och Region Gotland. Båda har löpande hållits informerade om de pågående
diskussionerna. Båda ställer sig positiva till den nu föreslagna affären och ser att den
kan förstärka och utveckla Uppsala Universitets etablering på Gotland.
Värdering och köpeskilling

Regionstyrelseförvaltningen har i dialog med UAF kommit överens om att parterna
ska arbeta för att genomföra en fastighetsaffär avseende den aktuella fastigheten.
Parterna har låtit utföra var sin oberoende värdering med hjälp av auktoriserade
värderingsinstitut. Vid fastighetstransaktion till en i förväg bestämd part är det
vedertaget att båda parter beställer var sin oberoende värdering. Köpeskillingen
bestäms sedan vanligtvis som snittet av de båda värderingarna. Anledningen till detta
är att man vill eliminera påverkan på köpeskillingen i det fall att värderarna låter sin
värdebedömning påverkas av vem som är beställare av värderingen. Med detta
förfaringssätt bedöms man kunna undvika såväl över- som undervärden. Respektive
värderingsmans ambition är att bedöma ett marknadsvärde, d.v.s. det mest sannolika
pris fastigheten skulle få på en fri och öppen marknad. Eftersom en
fastighetsvärdering består av en mängd olika bedömningar och ställningstaganden är
det inte sällan värderingarna skiljer sig åt. De båda värderingarna uppgår till 170 mnkr
respektive 209 mnkr. Genomsnittet av dessa värderingar ger 189,5 mnkr. Eftersom
en fastighetsaffär kommer att medföra en kostnad om ca 8 mnkr för lagfart, s.k.
stämpelskatt, har parterna diskuterat en fördelning av denna kostnadspost. I det
förslag som parterna enats om tar UAF 6 mnkr och Region Gotland 2 mnkr av
denna kostnad, resulterande i en köpeskilling om 187,5 mnkr.
Överenskommen köpeskilling villkoras från UAF’s sida av styrelsebeslut samt att
Region Gotland tecknar ett 25-årigt hyresavtal för de lokaler som
Almedalsbiblioteket omfattar.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/374

Region Gotlands riktlinjer för försäljning av fastigheter

Huvudregeln är att försäljning av bebyggda fastigheter, exempelvis gamla skolor eller
andra verksamhetslokaler som inte längre behövs inom Region Gotlands verksamhet,
alltid ska ske som en öppen försäljning i full konkurrens. I vissa fall, till exempel när
byggnad inom fastighet ägs av hyresgäst, arrendator eller annan, samt när fastighet
under lång tid förhyrts och disponerats av annan, kan direktförsäljning övervägas.
Försäljningspriset ska dock alltid baseras på en marknadsmässig värdering.
I aktuellt fall har den största hyresgästen, Uppsala Universitet Campus Gotland
informerat Region Gotland om att deras önskemål om köpare av fastigheten vid en
eventuell försäljning är UAF. Då UAF bedöms ha en långsiktighet tillsammans med
en ambition kring fortsatt utveckling samt återinvesterar vinsten i Universitetet ses
UAF som en mycket intressant aktör på den gotländska fastighetsmarknaden.
Köpeskillingen har tagits fram utifrån två oberoende fastighetsvärderingar i enlighet
med riktlinjerna.

Övrigt

En försäljning av fastigheten Visby Kanonen 1 innebär inte att det sker någon
verksamhetsövergång.
Bedömning

Överenskommen köpeskilling uppgår till 187,5 mnkr och fastighetens bokförda
värde uppgår per 31 december 2017 till 90,4 mnkr. Dessutom tillkommer
försäljningsomkostnader om ca 600 tkr. Tillträde är satt till 10 januari 2018.
Sammantaget medför föreslagen affär en reavinst om ca 96 mnkr för 2018.
En förutsättning för affären är att Region Gotland tecknar ett 25-årigt hyresavtal för
Almedalsbiblioteket. Bashyran uppgår till 5 172 000 kronor. Cirka 32 procent av
lokalen nyttjas av Uppsala Universitet via ett nyttjanderättsavtal.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar om godkännande
hyresavtalet och av köpeavtalet för försäljning av fastigheten Visby Kanonen 1 till
Uppsala Akademiförvaltning KB. För ett genomförande av affären skall
köpekontraktet och hyresavtalet godkännas av regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Köpekontrakt, bilaga
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TKF
KFF
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Bilaga 1.1 Gatuområdet
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Dnr UFV2017/

UPPSALA
UNIVERSITET
Region Gotland
Teknikforvaltningen
621 81 VISBY

Byggnadsavdelningen

Avsiktsforklaring
Uppsala universitet har for aysikt att inga nyttjanderattsavtal med
Region Gotland angaende Loka1501 i Visby Kanonen 1.
Forutsatt att affaren mellan Region Gotland och Uppsala
Akademiforvaltning blu av amnar Uppsala universitet att skriva ett nytt
nyttjanderattsavtal pa 10 ar, i enlighet med presenterat avtalsforslag.
I annat fall loper befintligt avtal vidare.

Dennis Nyman
Hyresavtalschef

Kopia: Byggnadsavdelningen
Campus Gotland
Registrator

Upplåtare

NYTTJANDERÄTTSAVTAL
Nr

REGION GOTLAND
Teknikförvaltningen
621 81 VISBY

01 157 01.607-03

Text vid ruta som kryssats i gäller

Nyttjare

Objekt

Uppsala universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Lokal 501 i Visby

Kanonen 1

Cramérgatan
621 57 Visby

Organisationsnummer

202100-2932
Totalyta, m2

Butik, m2

Kontor, m2

Lager, m2

Verkstad, m2

Övriga utrymmen, m2

Ca 3 726
Nr etc
Vindsutrymme
Lokalen upplåts i befintligt skick

Nr etc

Nr etc

Källarutrymme

Nr etc

Garage
plats

utan inredning

Biluppställningsplats

med inredning, se bilaga nr

Specifikation i övrigt

Lokalen nyttjas gemensamt med Region Gotland. Universitetet svarar för 32% av den
totala kostnaden för lokalen varav den totala hyran år 2017 är 5 172 000 kronor. Del i
personalrum på plan 4.
Lokalen upplåts att användas till

Bibliotek, arkiv, kontorsarbetsplatser
Upplåtelsetid (fr o m - t o m)

2018-01-10 –
2027-12-31

Uppsägningstid

Uppsägning av detta kontrakt skall ske skriftligen minst
I annat fall är kontraktet förlängt med 5

Kostnad per år, kronor
(med bokstäver)

9 månader före upplåtelsetidens utgång

år för varje gång.
per kvartal, kronor

(med siffror)

enmiljonsexhundrasextiotusen

1 660 000:-

415 000:År

100 % av ovan angiven kostnad ändras i enlighet
med indexklausulen på omstående sida
Betalning
Kostnaden erläggs utan anfordran senast sista vardagen före varje
kalenderkvartals början

kalendermånads början

Bastal

Baskostnaden är anpassad till
indextalet för oktober månad

2017

Bankgiro

Postgiro

5452-9243

Uppvärmning
Upplåtaren svarar för lokalens uppvärmning och för varmvatten
Bränslekostnad
ingår i kostnaden

Nyttjaren svarar för lokalens uppvärmning och för varmvatten
Svenska kommunförbundets bränsleklausul

ingår ej i hyran

gäller, se bilaga nr

gäller ej

Vatten och avlopp
ingår i kostnaden

ingår ej i hyran, avgift betalas enligt bilaga nr

Elektrisk ström (ej för uppvärmning)
ingår i hyran

bekostas av nyttjanderättshavaren

Om fastigheten drabbas av oförutsedda kostnader genom införande eller höjning av skatt på
fastigheten eller annan avgift skall nyttjanderättshavaren erlägga ersättning för på lokalen belöpande andel.
Moms
Upplåtaren är skattskyldig för moms vid uthyrning av
lokalen. Nyttjaren skall därför utöver kostnaden även erlägga moms med vid varje tid gällande skattesats

Upplåtaren kan bli skattskyldig för moms under upplåtelsetiden. Om
skattemyndigheten fattar beslut härom skall nyttjanderättshavaren,
utöver kostnaden, även erlägga moms med vid varje tid gällande
skattesats

Momsen skall beräknas på det totala vederlag som erläggs till upplåtaren enligt detta nyttjanderättsavtal,
dvs kostnaden samt andra skatter, tillägg eller ersättningar. Beloppet utges till upplåtaren samtidigt med kostnaden.
Trappstädning
ingår i hyran

ombesörjs och bekostas av nyttjaren

Snöröjning och sandning
ingår i kostnaden

ombesörjs och bekostas av nyttjaren

Underhåll av lokalerna och av upplåtaren tillhandahållen
inredning ombesörjs och bekostas av
upplåtaren

Nyttjarens underhållsskyldighet omfattar, se bilaga nr

nyttjaren

Skador på skyltfönster, entrédörrar och skyltar ombesörjs och bekostas av
upplåtaren
Emballage- och sophämtning
ingår i kostnaden

nyttjaren
ombesörjs och bekostas
av nyttjaren

Fastighetens soptunnor får användas endast för motsvarande
mängd och typ av avfall som kommer från bostadslägenheter

Åtgärder som försäkringsbolag, miljö- och hälsoskyddsnämnd, byggnadsnämnd eller annan myndighet
kan komma att kräva för lokalens nyttjande enligt detta avtal ombesörjs och bekostas av
upplåtaren

nyttjaren

Allmänna avtalsbestämmelser, se nedan
Övriga avtalsvillkor

Genom detta avtal upphör hyresavtal 01 157 01.607-02 avseende lokal om ca 4 000 m2 i Visby Kanonen 1 tecknat 2016-07-01 att gälla 2018-0110. Universitetet faktureras 32% av regionens elkostnader.
Nyttjanderättshavaren äger inte rätt att nyttja någon del av lokalen exklusivt, nyttjanderättsavtalet utgör därmed inte något hyresavtal enligt 12 kap.
jordabalken. Nyttjanderättshavaren är medveten om att hyresvärden hyr lokalen av fastighetsägaren, nyttjanderättshavaren åtar sig att iaktta
samma skyldigheter mot hyresvärden som hyresvärden har gentemot fastighetsägaren.
Biblioteksinredningen tillhör Regionen.
Detta avtal gäller endast under förutsättning av att regionfullmäktige i Region Gotland godkänner detta avtal.

Säkerhet för nyttjarens fullgörande av detta avtal har lämnats
i form av borgen, se bilaga nr

annan säkerhet

Kontraktet är upprättat i två exemplar av vilka vardera parten tagit ett
Datum och upplåtarens underskrift

Datum och nyttjarens underskrift

Indexklausul
Den på omstående sida angivna bashyran är anpassad till indextalet
för oktober månad angivet år (= bastalet) enligt konsumentprisindex
(totalindex) med 1980 som basår.
Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha ändrats i förhållande till bastalet, äger upplåtaren rätt att utan uppsägning av
kontraktet justera hyran med samma procenttal varmed indextalet
ändrats i förhållande till bastalet.

Vid tillämpning av index skall omräkning av hyran göras med hela
procenttal, varvid höjning respektive sänkning sker till närmast hela
tal. Hyran avrundas på samma sätt till heltal kronor. Hyresbeloppet
skall aldrig sättas lägre än bashyran.
Kostnadsändring sker alltid fr o m den 1 januari året efter det att oktoberindex föranlett omräkning.

Allmänna avtalsbestämmelser
1

Överlåtelse m m

Nyttjaren får inte utan särskilt tillstånd överlåta, upplåta i andra
hand eller inteckna hyresrätten.
2

6

Tillfälliga avbrott

Nyttjaren har inte rätt till ersättning eller nedsättning av hyran för
skada eller intrång i nyttjanderätten som förorsakas av tillfälliga avbrott i tillhandahållandet av värme, vatten, avlopp, elektricitet m m.

Användningsrätt
7

Ränta och betalningspåminnelse

Lokalens användningsrätt får inte ändras utan särskilt tillstånd.
3

Ombyggnad och kompletteringsarbeten

Ombyggnad, ändringar eller kompletteringsarbeten som nyttjanderättshavaren- på egen bekostnad önskar utföra får endast företas efter särskilt godkännande av upplåtaren och, i förekommande fall, av berörda myndigheter.
4

Skyltar etx

Nyttjaren har inte rätt att utan tillstånd av upplåtaren och, i
förekommande fall, av berörda myndigheter uppsätta skyltar, markiser och antenner etc.
Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering
åligger det nyttjaren att på egen bekostnad och utan ersättning
nedmontera och åter uppmontera sina skyltar, markiser och antenner.

Vid försenad hyresbetalning skall nyttjaren erlägga dels ränta
enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse
enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m m. Ersättning
för påminnelse tas ut med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt
förordningen om ersättning för inkassokostnader m m.
8

Återställningsskyldighet

Vid avflyttning skall nyttjaren bortföra sin egendom och återställa
lokalerna och fasaden i godtagbart skick samt rengöra lokalerna
noggrannt. Är nämnda åtgärder inte utförda senast vid nyttjarens
avflyttning får upplåtaren avhjälpa bristen på nyttjarens bekostnad. Nyttjaren skall dessutom ersätta upplåtaren för hyresförluster och andra skador som orsakas av nyttjarens underlåtenhet.
9

Nycklar

Nyttjaren är ansvarig för skada orsakad av honom uppsatta skyltar,
markiser och antenner etc.

Upplåtaren har rätt att inneha reservnyckel till lokalerna. Vid avflyttning skall nyttjaren utan ersättning överlämna samtiga port- och
dörrnycklar till upplåtaren, även om dessa anskaffats av nyttjaren.

5

10

Underhåll

Nyttjaren har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller
men i nyttjanderätten till följd av att upplåtaren låter utföra arbete
för att sätta lokalen i avtalat skick eller för att utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt.

Force majeure

Upplåtaren fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet
och från skyldighet att erlägga skadestånd om hans åtaganden inte
alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av
krig eller upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion,
ingrepp av offentlig myndighet eller annan därmed jämförlig händelse
som upplåtaren inte råder över och inte heller kunnat förutse.

Överenskommelse om avflyttning
På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontraktet att gälla fr o m
vidstående datum till vilken dag nyttjaren förbinder sig att avflytta
Datum och upplåtarens underskrift

Datum för upphörande

Datum och nyttjarens underskrift

Överlåtelse
Datum för överlåtelse
Ovanstående hyreskontrakt överlåtes fr o m
Datum och frånträdande nyttjars underskrift

Datum och frånträdande nyttjars underskrift

Datum och upplåtarens underskrift

Tillträdande nyttjars personnummer/organisationsnummer

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 33

Friköp av tomträtt till fastigheten
Norderstrand 1:21 i Visby
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 302
− Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-10
• Köpekontrakt 2017-10-08
• Brf. Resort Visby 2017-03-01 – Hemställan om friköp

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 302

Friköp av tomträtt. Norderstrand 1:21

RS 2017/225
AU § 332

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Köpekontrakt med Bostadsrättsföreningen Resort Visby angående köp av
fastigheten Visby Norderstrand 1:21 för en köpeskilling om 28 000 000 kronor
godkänns.

Reservation
Liberalerna och centerpartiet reserverar sig mot beslutet.

Fastigheten Visby Norderstrand 1:21 är i dagsläget upplåten med tomträtt till Brf
Resort Visby och inom området bedrivs hotellverksamhet i samarbete med
operatören Novi Resort Visby. Anläggningen har 125 uthyrningsenheter fördelade på
71 bungalows och 54 lägenheter i en hotellbyggnad.
Brf Resort Visby har i februari 2017 skickat en intresseanmälan till regionen i syfte att
utreda ett friköp av tomträtten till Visby Norderstrand 1:21. Ett friköp ses av Brf
Resort Visby som ett led i strävan efter att ytterligare utveckla attraktiviteten för
anläggningen.
Regionstyrelseförvaltningen har framlagt förslag till köpekontrakt med Brf Resort
Visby om friköp av tomträtten Gotland Visby Norderstrand 1:21. I regionens
riktlinjer anges att tomträttsinnehavare får efter ansökan och regionens medgivande
friköpa tomträtten till ett pris motsvarande marknadsvärdet. Förvaltning och tomträttshavare har enats om ett friköpspris i nivå med riktlinjerna.
Planerat tillträde är 2018-01-04 och tomträttsavgälden upphör att debiteras fr o m
årsskiftet.
Bostadsrättsföreningen har vid ordinarie stämma fattat beslut om att gå vidare med.
Som underlag för bedömning av marknadsvärdet av marken finns två oberoende
värderingar som indikerar 25 respektive 28 miljoner kronor. Köpeskillingen enligt
undertecknat köpeavtal uppgår till 28 miljoner kronor. Regionstyrelseförvaltningen
anser att köpeavtalet följer riktlinjerna och att köpeskillingen är marknadsmässig.
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget yttrande.
Ärendet föredras av Anna Adler och Åsa Linder, strateger, regionstyrelseförvaltningen.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 302 forts
RS 2017/225
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-10
Ärendets behandling under mötet

Lars Thomsson (C) yrkar på att ärendet återremitteras till regionstyrelseförvaltningen.
Johan Thomasson (L) instämmer i yrkandet.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras vid
dagens sammanträde. Ordförande finner att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Meit Fohlin (S) yrkar på bifall till regionstyrelseförvaltningens förslag. Anna Hrdlicka
(M) instämmer i yrkandet.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det vunnit bifall.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/225
10 oktober 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Friköp av tomträtten Gotland Visby Norderstrand 1:21
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
- att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt med Bostadsrättsföreningen
Resort Visby angående köp av fastigheten Visby Norderstrand 1:21 för en
köpeskilling om 28 000 000 (28 miljoner) kronor. För ett genomförande av
affären ska försäljningen godkännas av regionfullmäktige.

Sammanfattning

Fastigheten Visby Norderstrand 1:21 är i dagsläget upplåten med tomträtt till Brf
Resort Visby och inom området bedrivs hotellverksamhet i samarbete med
operatören Novi Resort Visby. Anläggningen har 125 uthyrningsenheter fördelade på
71 bungalows och 54 lägenheter i en hotellbyggnad.
Brf Resort Visby har i februari 2017 skickat en intresseanmälan till regionen i syfte att
utreda ett friköp av tomträtten till Visby Norderstrand 1:21. Ett friköp ses av Brf
Resort Visby som ett led i strävan efter att ytterligare utveckla attraktiviteten för
anläggningen (se Bilaga 1).
Fastigheten har en areal om 33 189 kvm. Detaljplanen för området är från 2007 och
anger hotell och camping, planen medger inte boende. Planen innehåller en byggrätt
om totalt 9 750 kvm BTA, vilken bedöms vara fullt utnyttjad. Planens ändamål
överensstämmer med Fördjupad översiktsplan Visby norr. Översiktsplanen utpekar
området för fortsatt inriktning mot turism pga. det attraktiva läget nära havet och
Visby och med tanke på målet att utveckla turism på Gotland.
Rådande tomträttsavtal är upplåtet 2007-07-01 med ändamål hotell eller camping.
Avtalet gäller i 40 år och får uppsägas till 2048-01-01. Uppsägs inte avtalet förlängs
det med 20 års perioder. Årlig avgäld har fastställts till 1 500 000 kronor att gälla i 40
år. Till avtalet är tecknat ett tilläggsavtal som anger att tomträttsavgälden är 0 kronor
år 1, 200 000 kronor år 2 och 400 000 kronor per år från år 3 till år 20 dvs 2027.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/225

Tilläggsavtalet innehåller följande kriterier vilka har bedömts vara uppfyllda:
-

tomträttshavaren har fullgjort sin byggnadsskyldighet i enlighet med vad som
anges i tomträttsavtalet

-

tomträtten utnyttjas i huvudsak i enlighet med bestämmelserna i detaljplanen

-

tomträtten nyttjas för hotell- och resortändamål

För att fastställa köpeskillingen har Regionstyrelseförvaltningen beställt en
marknadsvärdering av marken av FS Fastighetsstrategi AB. Marknadsvärdet på
marken i april 2017 bedöms till mellan 25 till 31 miljoner kronor med ett snitt på
28 miljoner kronor vilket motsvarar 844 kr/kvm tomtyta eller 2 872 kr/kvm BTA
byggrätt (se Bilaga 2). Brf Resort Visby har i sin tur tagit fram en värdebedömning av
Cushman & Wakefield som bedömde marknadsvärdet till mellan 23 och 27 miljoner
kronor med ett snitt på 25 miljoner kronor.
Utgångspunkten för värderingarna har varit att markanvändningen fortsättningsvis
ska vara oförändrad, hotell och camping. I övrigt gäller följande förutsättningar för
värderingarna:
- Endast marken värderas, byggnader och anläggningar ägs av tomträttshavaren
- Marken förutsätts inte kunna avstyckas
- I värderingen bortses från att det bara finns en möjlig köpare, ett marknadsvärde på
en fri och öppen marknad har eftersökts.
Regionstyrelseförvaltningen har framlagt förslag till köpekontrakt med Brf Resort
Visby om friköp av tomträtten Gotland Visby Norderstrand 1:21 (se Bilaga 3). I
regionens riktlinjer anges att tomträttsinnehavare får efter ansökan och regionens
medgivande friköpa tomträtten till ett pris motsvarande marknadsvärdet. Förvaltning
och tomträttshavare har enats om ett friköpspris i nivå med riktlinjerna.
I köpekontraktet har även reglerats att i det fall ytterligare byggrätter erhålls inom
Visby Norderstrand 1:21 utöver de 9 750 kvm BTA som gällande detaljplan anger
ska köparen betala en tilläggsköpeskilling motsvarande 2 872 kr/kvm BTA.
Tilläggsköpeskilling ska betalas även om avstyckning med byggrätt sker från
fastigheten eller om mark genom fastighetsbildning frånskiljs från fastigheten på
motsvarande sätt. Regionens rätt till tilläggsköpeskilling gäller i 15 år efter
tillträdesdagen. Vidare är reglerat i köpekontraktet en tilläggsköpeskilling om
maximalt 7 Mkr som utfaller om köparen initierar en planändring som medger
ändrad användning och som leder till ett ökat markvärde. Denna tilläggsköpeskilling
gäller i 10 år efter tillträdesdagen.
Planerat tillträde är 2018-01-04 och tomträttsavgälden upphör att debiteras fr o m
årsskiftet.
Bostadsrättsföreningen har vid ordinarie stämma fattat beslut om att gå vidare med
affären. För ett genomförande av affären ska avtalet beslutas av regionfullmäktige.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/225

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen med stöd av samhällsbyggnadsförvaltningen och
teknikförvaltningen, tog 2016 fram en Startpromemoria (förstudie) där möjligheterna
till utveckling av bl a den aktuella fastigheten studerades. Framtaget Start-PM
beslutades av regionstyrelsen 2016-04-28 (RS§96) och inriktningen när det gäller
möjligheter till friköp formulerades i beslutet enligt följande: ”Friköp av tomträtter
ska inte prövas. Området ska även i fortsättningen användas i enlighet med
detaljplan”.
Efter detta beslut har regionledningen gett regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
uppta en dialog med tomträttshavaren kring en möjlig affär. Förvaltningen har nu
tagit fram nödvändiga handlingar för genomförande av en affär.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/225

Som underlag för bedömning av marknadsvärdet av marken finns två oberoende
värderingar som indikerar 25 respektive 28 miljoner kronor. Köpeskillingen enligt
undertecknat köpeavtal uppgår till 28 miljoner kronor. Regionstyrelseförvaltningen
anser att köpeavtalet följer riktlinjerna och att köpeskillingen är marknadsmässig.

Beslutsunderlag

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Intresseanmälan
Värdebedömning FS Fastighetsstrategi AB
Köpekontrakt

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall

Regiondirektör

Skickas till
TKF, Mark och stadsmiljö
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Visby Norderstrand 1:21, Gotlands kommun

Sammanfattning
Allmänt
Värdebedömningen avser fastigheten Visby Norderstrand 1:21 i Gotlands kommun.
Tomten har en areal om 33 189 m 2. Läget är mycket attraktivt vid havet ca 1 km norr
om Ringmuren i Visby. Fastigheten är bebyggd med en resortanläggning med en
bostadsyta om 6 413 m² och lokalyta om 1 433 m². Bostäderna är upplåtna med
bostadsrätt och består av totalt 118 lägenheter, varav 71 bungalows och 47 lägenheter.
Fastigheten är upplåten med tomträtt som ägs av tomträttshavaren. Detaljplanen anger
hotell och camping och tillåter inte permanent- eller fritidsboende Fastigheten bedöms
vara fullt bebyggd enligt gällande detaljplan. Byggnadernas bruttoarea bedöms uppgå till
9 750 m² BTA och bedöms vara fördelad på 7 970 m² BTA bostäder och 1 780 m² BTA
lokaler.

Marknadsvärde
Marknadsvärdet har för Visby Norderstrand 1:21 (mark), Gotlands kommun,
beaktande av osäkerheten med fortsatt användning som fritidsboende, med en
tomtareal om 33 189 m² vid värdetidpunkten 4 april 2017 bedömts till mitten av ett
osäkerhetsintervall om mellan 25 000 000 – 31 000 000 kr:
28 000 000 kr
(Tjugo åtta miljoner kronor)
Marknadsvärdebedömningar är alltid behäftade med en viss osäkerhet.
Stockholm 2017-04-10

Anders Almqvist, MRICS
FS Fastighetsstrategi AB
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Visby Norderstrand 1:21, Gotlands kommun

Uppdrag
Värderingsobjekt
Värderingsobjektet är marken på fastigheten Visby Norderstrand 1:21, Gotlands kommun.
Fastigheten är upplåten som tomträtt och avses säljas.

Uppdragsgivare
Uppdragsgivare är Gotlands kommun genom Åsa Linder.

Värdetidpunkt
4 april 2017

Syfte
Syftet med uppdraget är att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde för en försäljning.

Förutsättningar
För definition av marknadsvärde och värdetidpunkt, se ”Definitioner och värderingsmetoder”. Detta utlåtande följer ”Allmänna villkor för värdeutlåtande” enligt bilaga om ej
annat anges.
Följande förutsättningar har gjorts;
•
•
•
•

•

Endast marken värderas. Befintliga byggnader ägs av tomträttshavaren.
Värderingsobjektet är upplåtet med bostadsrättsförening och används som
fritidsboende och uthyrning. Fritidsboende strider dock mot planen.
Marken förutsätts inte kunna avstyckas.
Detaljplanen anger en bruttoarea om 9 750 m² BTA med totalt mellan 90 - 110
enheter. Byggnaderna innehåller 118 bostäder. Bostadsytan uppgår till 6 413
m² och lokalytan till 1 433 m² enligt den ekonomiska planen och
fastighetstaxeringen. Bruttoarean har bedömts uppgå till 7 970 m² BTA
bostäder och 1 780 m² BTA lokaler eller totalt 9 750 m² BTA, vilket
värderingen baseras på.
I värdebedömningen har bortsetts från nuvarande tomträttsavtal i det
avseendet att det endast finns en möjlig köpare till fastigheten. För
fastigheten har ett marknadsvärde bedömts på den fria öppna
fastighetsmarknaden.
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Visby Norderstrand 1:21, Gotlands kommun

Underlag
Översiktlig besiktning är utförd 2017-03-23 av Anders Almqvist. Nedan följer en
sammanställning av övriga underlag som använts vid värderingen.
•
•
•
•
•
•

Uppgifter från kommunen rörande planförhållanden
Fastighetsinformation från Fastighetsdatasystemet (FDS)
Taxeringsuppgifter
Fastighetskarta
Databaserad ortsprisinformation
Övrigt

Beskrivning av värderingsobjektet
Typ av objekt
Objektet utgörs av mark för en resortanläggning. Anläggningen är bebyggd med bostäder för
fritidsvistelse och som uthyrs av en hotelloperatör. Konceptet med resortanläggning innebär
dessutom att all inredning, både ute och inne ingår i köpet. Kostnaden för drift och
underhåll, dvs bostadsrättsavgiften, blir lägre jämfört med bostadsrätt med permanent
boende, då ägare får del av uthyrningsintäkterna från hotelloperatören som hyr ut din enhet
när du själv inte är där.

Lagfaren ägare
Lagfaren ägare är Gotlands kommun, org. nr 21200-0803. Fastigheten är upplåten med
tomträtt till Bostadsrättföreningen Resort Visby, org. nr. 769616-5997.

Läge
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Visby Norderstrand 1:21, Gotlands kommun

Objektet har adressen S:t Göransgatan 25A-31 i Gotlands kommun. Fastigheten är belägen
intill havet på Gotlands västra sida, cirka 1 km nordost om Ringmuren. Omgivningen utgörs
huvudsakligen av bostäder i småhus i söder, naturmark i öster, Östersjön i väster och
camping i norr. Visby Lasarett är beläget söder om fastigheten. Närmaste större serviceutbud
finns i Visby. Allmänna kommunikationer är buss nr. 4 som trafikerar S:t Göransgatan och
buss nr. 1 som trafikerar länsväg 149.

Tomt

Tomten omfattar en areal om 33 189 m2 och är sluttande mot havet i väster. Tomten är
bebyggd med bostäder i småhus och flerbostadshus, upplåtna med bostadsrätt, som även
bedrivs som hotell och konferensanläggning. Avståndet till havet är ca 50 m. En väg går
mellan tomten och stranden. Obebyggda delar av tomten utgörs av gräsytor, träd, hårdgjorda
ytor för parkering och vägar.

Byggnad
Värderingsobjektet är bebyggt med 57 småhus och ett flerbostadshus. Byggnaderna ägs av
tomträttshavaren, men ingår inte i värderingen. Bostadsytan uppgår till 6 413 m² och
lokalytan till 1 433 m². Lokalarean utgör restaurang, reception, konferenslokaler m m enligt
den ekonomiska planen.

Taxeringsuppgifter
Värderingsobjektet är taxerad som okänd taxeringsenhet, typkod 230, och hyreshusenhet,
hotell eller restaurangbyggnad, med typkod 322. Marken har ett taxeringsvärde om
35 766 000 kr.
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Visby Norderstrand 1:21, Gotlands kommun

Planer och bestämmelser
För fastigheten gäller detaljplan för Norderstrands Camping Visby Norderstrand 1:21 samt
del av Gustavsvik 1:1 i Visby. Planen är antagen 2007-06-13 och laga kraft vunnen
2007-08-08. Planen anger hotellverksamhet eller camping/park som tillåten markanvändning.
Tält och husvagnar får finnas mellan 1 maj och 30 september. Planen anger bebyggelse med
9 750 m² BTA, varav 3 200 m² BTA på ett våningsplan, 1 450 m² BTA i två våningsplan,
1 500 m² BTA i tre våningsplan och 3 600 m² BTA i fyra våningsplan.
Byggnaderna med ett våningsplan får uppföras med en högsta höjd om 4 m och med två
våningar 7 m. De övriga byggnaderna får uppföras med en högsta höjd om +17m och +20
m över nollplanet.
Hotellbyggnad i tre och fyra våningar ska innehålla minst 40 enheter. Småhusen anges som
radhus, kedjehus och parhus och uppgår till mellan 50 - 70 enheter. Fasader ska vara av puts
och ska ha vit/gråvit eller gulvit kulör.
Hotellbyggnads fasad ska ha luftig karaktär och med mycket glas.
Garage eller p-däck får uppföras med en högsta höjd om +9,5 m över nollplanet. En
servicebyggnad får uppföras om 50 m² BTA.
Planens genomförandetid har gått ut. En detaljplan gäller även efter det att
genomförandetiden gått ut och tills den upphävs eller ersätts med ny detaljplan. Dock har
fastighetsägaren inte längre något ekonomiskt skydd mot att detaljplanen ändras eller
upphävs.
Befintlig bebyggelse bedöms överensstämma med planbestämmelserna. Byggrätten bedöms
vara fullt utnyttjad.

Rättigheter etc

Det finns inga inskrivna rättigheter i Fastighetsregistret.

Miljö
Fastigheten är bebyggd. Före byggnadsåret bestod tomten sannolikt av naturmark. Inga
undersökningar av eventuell miljöbelastning på fastigheten har varit möjliga inom ramen för
uppdraget. Se vidare bilaga med ”Allmänna villkor för värdeutlåtande”.
Värdebedömningen gäller därför under förutsättning att det inte föreligger några
föroreningar eller skadliga miljöfaktorer som påverkar objektets marknadsvärde.

Tomträttsavtal
Fastigheten är upplåten med tomträtt. Tomträttshavare är Brf Resort Visby. Avtalet är
upplåtet 2007-07-01 med ändamål hotell eller camping. Avtalet gäller i 40 år och får uppsägas
till 2048-01-01. Uppsägs inte avtalet förlängs det med 20 års perioder. Nuvarande
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tomträttsavgäld är 1 500 000 kr per år enligt fastighetsregistret. Avgäldperioden är 20 år från
2008-01-01. Första avgäldsperioden är 40 år.
Det finns ett tilläggsavtal som anger att tomträttsavgälden ska vara 0 kr år 1, 200 000 kr år 2
och 400 000 kr per år från år 3 till år 20.
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Marknadsanalys
Orten
I Gotlands kommun finns cirka 57 391 invånare per 31 december år 2015. Befolkningen har
under det senaste året ökat med cirka +0,2 procent. Gotland har goda kommunikationer,
dock är Gotland en ö som saknar landförbindelse med fastlandet. Färja trafikerar Visby och
Nynäshamn samt Visby och Oskarshamn. Flyg går mellan Visby och Stockholm samt flera
större städer. De allmänna kommunikationerna är bussar som trafikerar flera stora vägar på
Gotland. Det allmänna vägnätet består av ett flertal stora länsvägar som 140-149. Tyngdpunkten i näringslivet ligger på vård och omsorg, utbildning, offentlig förvaltning, handel
och byggverksamhet. De största arbetsgivarna är Region Gotland (5 700), AB Svenska Spel
(360), PayEx Finance AB (310), Destination Gotland (300), Försäkringskassan (280), Samhall
AB (260) och Cementa AB (240). Andelen öppet arbetslösa samt sysselsatta i
arbetsmarknadsprogram uppgår år 2015 till 7,5 procent, vilket är lägre än riksgenomsnittet
om 7,8 procent. Vår prognos för den allmänna utvecklingen för näringsliv och sysselsättning
kommer att öka.

Mark - allmänt
I Sverige finns det gott om mark för bebyggelse. Det stämmer väl in på stora delar av landet,
men för storstadsregioner är det ofta brist på mark med bra läge. Generellt gäller att närhet
till service, marknad och infrastruktur ger ett attraktivt läge.
I utvecklingen av samhället används mark vid bebyggelse av bostäder, arbetsplatser,
infrastruktur, handel och kommunal service. I stora storstäder krävs en planering av hur
marken ska ”fördelas” för att samhället ska utvecklas på bästa möjliga sätt. Det görs främst
med hjälp av plan och bygglagen. Planer tas fram för att bestämma vad marken i samhället
får användas till. Planen tas fram genom planprocessen, se nedan.

Värdet på mark skiljer sig kraftigt åt beroende på vad marken får användas till, vilken
exploateringsgrad som tillåts och var marken är belägen. I områden med hög
befolkningstäthet och brist på mark är värdet mycket högt medan mark i glesbyggd med låg
efterfrågan har lågt värde. Mark kan ha många olika användningar såsom allmän plats,
infrastruktur, industri, kontor, boende, skola, sjukvård för att nämna några. Användningen av
mark styrs av detaljplaner i de fall det finns framtagna. Mark kan även sakna plan.
För mark som saknar plan är värdet ofta lågt jämfört med mark med plan. Saknas plan finns
en stor risk med vad som blir tillåtet att uppföra på fastigheten. Planprocessen är lång och
flera parter ska yttra sig innan beslut om plan tas.
9 (37)



Visby Norderstrand 1:21, Gotlands kommun

Fastighetsmarknad på Gotland – Mark för hyreshus
I Gotlands kommun uppgår den totala obebyggda markarealen med typkod hyreshusenheter
till 212 893 kvm fördelade på 21 fastighetsägare och 36 fastigheter. Det totala taxeringsvärdet
uppgår till 103 miljoner kronor. Dominerande fastighetsägare av obebyggd mark för
hyreshusenheter på Gotland är Gotlands kommun, Brf Boklok Byggmästaren, Gotland
Visby Kopparslagaren 2 AB, AB Gotlands Hästsportsfält och främst lokala företag,
privatpersoner och fastighetsbolag. Gotlands kommun äger 23 fastigheter och har en
ägarandel om 30 procent av taxeringsvärdet för samtliga fastigheter i Gotland kommun.

Omsättningen av obebyggda fastigheter har varit låg. Mellan år 2008 och 2014 har det sålts
10 fastigheter varav en fastighet har sålts två gånger. Köpesumman uppgick till totalt 115
mkr. Merparten av försäljningspriset står två fastigheter för, 57 mkr respektive 29 mkr, vilka
även kan omfatta byggnader. Försäljningspriserna uppgår till mellan 97 – 4 469 kr/m²
tomtyta. Åtta försäljningar har skett inom församlingen Visby. Säljare har varit Gotlands
kommun, PEAB, Riksbyggen, privatpersoner och byggföretag/konsulter. Köpare har främst
varit bostadsrättsföreningar. Andra köpare har varit lokala företag, privatpersoner, PEAB
och Gotlandshem.
Under år 2013 såldes Visby Kolgården 1 till Brf Alléhusen för 29 mkr eller 2 985 kr/m²
tomtyta. Säljaren var PEAB Bostad AB. På tomten har under år 2013/2014 en nyproduktion
av 49 bostadsrätter färdigställts fördelade på två byggnader. Den totala bostadsytan bedöms
uppgå till ca 3 800 m² eller 4 300 m² BTA. Försäljningspriset indikerar ett pris om 6 744
kr/m² BTA, vilket är mycket högt och bedöms vara en del av hela produktionskostnaden för
PEAB som inte är jämförbar med försäljning av enbart mark med byggrätt för bostäder.
Marken såldes året innan, i juli år 2012, till PEAB av Gotlands kommun till priset 7 392 000
kr eller 761 kr/m² tomtyta.
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Under år 2014 och 2015 såldes inga tomter. Under år 2016 har det sålts 10 fastigheter med
typkod 310, tomtmark för hyreshus. Två tomter har sålts två gånger. Fem tomter har sålts till
bostadsrättsföreningar. Övriga köpare var Gotland Visby Kopparslagaren 2 AB, Partners
Group och Projekt Wallersgatan 11 AB. Priserna låg på mellan 6,1 mkr till 12,75 mkr. Det
ger ett pris om mellan 579 – 17 435 kr/m² tomtyta.
Efterfrågan på fastigheter är idag ökande, beroende på högkonjunktur och förbättrade
finansieringsmöjligheter. Vår prognos för det närmaste året är att värdenivån för fastigheter
kommer att vara stabil eller öka något.
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Definitioner och värderingsmetod
Definition av marknadsvärde
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning på en fri och öppen
fastighetsmarknad vid ett visst givet tillfälle, den s.k. värdetidpunkten. Försäljningen förutsätts ske efter det att värderingsobjektet varit utbjudet till försäljning på ett för fastighetstypen sedvanligt sätt under en normal exponeringstid.
Marknadsvärdebedömningen sker genom en ortsprismetod som är en analys av genomförda
jämförbara förvärv.

Ortsprismetod
Ortsprismetoden innebär att man bland genomförda förvärv söker de fastigheter/tomträtter
med egenskaper som liknar värderingsobjektet. Därefter görs en analys av dessa förvärv.
Köpeskillingarna kan antingen jämföras direkt eller, vilket är mer lämpligt, ställas i relation till
en eller flera värdebärande egenskaper hos objekten såsom taxerad area, hyra, driftnetto eller
taxeringsvärde. Hänsyn skall även tas till den värdeutveckling som skett mellan den tidpunkt
då transaktionerna gjordes och värdetidpunkten.
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Värdebedömning
Ortsprisanalys – Mark för bostäder (bostadsrätter)
Urval
För att identifiera ett relevant ortsprismaterial har följande urvalskriterier använts;
Fastighetstyp
Kommuner
Församling
Typkod
Förvärvstidpunkt

Bostadsmark
Gotland
Visby
310
2006 - 2017

Förvärv med konstaterad intressegemenskap mellan köpare och säljare har gallrats bort.
Urvalet redovisas i bilaga/nedan:
Nr.

Fastighet

Adress

Tomtyta,
m²

Förv.datum

1

Visby Snäckgärdsbaden 4

2

Snäckgärdsvägen 56

10 385

2007-10

549

722

Visby Rekylen 24

Fältgatan 49A

2 751

2006-03

545

780

3

Visby Snäckgärdet 1:51

Snäckgärdsvägen 60

6 390

2007-07

460

835

4

Visby Snäckgärdet 1:52

Korpklintsvägen 15

6 783

2009-10

442

2 308

5

Visby Fiskmåsen 3

Kung Magnus V.38

9 430

2008-08

504

847

6

Visby Knappkorallen 1

Korallgatan 10

6 989

2010-08

1 059

2 118

7

Visby Snäckgärdsbaden 5

Snäckbacken 8

824

2012-10

6 942

880

8

Visby Kolgården 1

Kolgårdsgatan 2A

9 715

2012-07

761

1 719

9

Visby Mullvaden 49

Östra Hanseg 32

17 494

2011-02

1 738

2 039

2

10

Visby Kolgården 11

Artillerigatan 23

9 076

2014-09

606

1 375

3

11

Visby Snäckgärdsbaden 2

Snäckbacken 2

32 270

2016-06

471

2 070

12

Visby Såpsjudaren 4

Sjudarevägen 12A

8 408

2015-12

238

950

13

Visby Rådhuset 6

Rådhusplan 5

17 435

2016-02

17 435

8 417

14

Visby Mullvaden 50

Artillerigatan 21B

5 528

2016-03

1 809

4 545

15

Visby Kopparslagaren 2

Sjudarevägen 42

10 613

2016-11

579

1 366

1)

Befintlig byggnad

2)

Försäljningen avser två fastigheter

3)

Kulturmärkt hus som ej får rivas
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Nedan kan läget på jämförelseobjekten ses i karta.

Analys – bostadsmark
Ortsprismaterial har analyserats i Visby församling på Gotland och har efter gallring
resulterat i 15 sålda fastigheter med egenskaper enligt ovan. Dessa fastigheter har sålts till
priser som varierar mellan 238 och 17 435 kr/m² taxerad tomtyta. Jämförelseköpen ger ett
snitt på cirka 2 276 kr/m² tomtyta. Motsvarande median är 579 kr/m² tomtyta.
Försäljningspriserna kan även relateras till antalet m² byggrätt enligt detaljplan.
Försäljningarna har skett till priser mellan 722 – 8 417 kr/m² BTA. Medelpriset kr per m²
BTA uppgår till 2 065 och medianen till 1 375.
Ur hyresgästperspektiv har under senare år kommunikationsmässigt goda lägen kommit att
prioriteras och efterfrågas i ökad grad, det gäller framför allt tillgången god infrastruktur och
på allmänna kommunikationer, detta gäller såväl innanför som utanför tull. I övrigt
prioriteras funktionella och effektiva bostadsytor med god standard och modernitet.
Vår bedömning är att detta förhållande kommer att bestå. Fastigheter som är geografiskt
välbelägna, tekniskt genomgångna och fullt uthyrda till stabila hyresgäster alternativt väl
anpassade för en egenanvändare kommer att relativt sett höra till vinnarna.
Nedan följer en beskrivning av jämförelseobjekt och kortare analys.
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1) Visby Snäckgärdsbaden 4, Gotland

Fastigheten såldes i oktober 2007 till köpeskillingen 5 700 000 kr eller 549 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Snäckgärdsvägen 56 och en areal om 10 385 m². Tomten är belägen
vid Snäck intill havet. Området ligger ca 3 km norr om Visby centrum. Fastigheten var vid
försäljningen bebyggd med terrasshus. Fastigheten ligger intill Snäck som är en
hotellanläggning som på senare år utvecklas mer till boende. Byggnaden har en area om
6 315 m² och en bruttoarea om 7 900 m². Priset uppgår till 722 kr/m² BTA. Köpare var Brf
Snäck och säljare var Gotlands kommun.

2) Visby Rekylen 24, Gotland

Fastigheten såldes i mars 2006 till köpeskillingen 1 500 000 kr eller 545 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Fältgatan 49A och en areal om 2 751 m². Tomten är belägen i Östra
Visby utanför Ringmuren. Området ligger ca 2 km öster om Visby centrum. Fastigheten var
vid försäljningen obebyggd. Fastigheten ligger i ett bostadsområde. Exploateringsgraden
uppgår enligt detaljplanen anges till 70 procent i BTA av markarealen. Priset uppgår till 780
kr/m² BTA. Köpare var Vianova Fastigheter AB och säljare var Gotlands kommun.
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3) Visby Snäckgärdet 1:51, 53, Gotland

Fastigheterna såldes i juli 2007 till en total köpeskilling om 2 940 000 kr eller 460 kr/m²
tomtyta. Fastigheterna har adresserna Snäckgärdsvägen 60, 64 och en total areal om 6 390
m². Tomterna är belägna vid Snäck intill havet. Området ligger ca 3 km norr om Visby
centrum. Fastigheterna var vid försäljningen obebyggda. Fastigheterna ligger intill Snäck som
är en hotellanläggning som på senare år utvecklas mer till boende. Byggnaderna på
fastigheterna har en bostads- och lokalyta om 2 922 m² och 3 520 m² BTA. Någon ytterligare
byggrätt bedöms ej finnas. Priset uppgår till 835 kr/m² BTA. Köpare var Brf Flundreviken 1
och 3 och säljare var Gotlands kommun.

4) Visby Snäckgärdet 1:52, Gotland

Fastigheten såldes i oktober 2009 till köpeskillingen 3 000 000 kr eller 442 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Korpklintsvägen 15 och en areal om 6 783 m². Tomten är belägen
vid Snäck intill havet. Området ligger ca 3 km norr om Visby centrum. Fastigheten var vid
försäljningen bebyggd med terrasshus. Fastigheten ligger intill Snäck som är en
hotellanläggning som på senare år utvecklas mer till boende. Detaljplanen anger en tillåten
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exploatering om 5 400 m² BTA tillsammans med grannfastigheten. Det råder dock oklarhet
om hur stor byggrätten är för Snäckgärdet 1:52 enligt ritning. Nuvarande byggnad har en
bruttoarea om 1 300 m² BTA. Priset uppgår enligt befintlig byggnad till 2 308 kr/m² BTA.
Köpare var Brf Snäckbacken 2 och säljare var Wisab Bygg AB.

5) Visby Fiskmåsen 3, Gotland

Fastigheten såldes i augusti 2008 till köpeskillingen 4 750 000 kr eller 504 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Kung Magnus Väg 38-46 och en areal om 9 430 m². Tomten är
belägen strax utanför Ringmuren intill Östergravar. Området ligger ca 0,6 km öster om Visby
centrum. Fastigheten var vid försäljningen obebyggd. Fastigheten ligger i ett bostadsområde.
Fastigheten och grannfastigheten får tillsammans uppföra byggnader om 14 000 m² BTA.
Fiskmåsen 3 har en bruttoarea på byggnaderna om 5 607 m² BTA och byggrätten bedöms
vara fullt utnyttjad. Priset uppgår till 847 kr/m² BTA. Köpare var Riksbyggens Brf
Norderport och säljare var Riksbyggen Ekonomisk Förening.

6) Visby Knappkorallen 1, Gotland
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Fastigheten såldes i augusti 2010 till köpeskillingen 7 400 000 kr eller 1 059 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Korallgatan 10 och en areal om 6 989 m². Tomten är belägen strax
öster om Visby Lasarett. Området ligger ca 0,8 km norr om Visby centrum. Fastigheten var
obebyggd vid köpet. Fastigheten ligger i ett bostadsområde intill länsvägen 149 som går från
Visby till norra Gotland. Detaljplanen medger en exploatering om 50 procent av markarealen. Priset uppgår till 2 118 kr/m² BTA. Köpare var Riksbyggens Brf Soljungfrun och
säljare var Riksbyggen Ekonomisk Förening.

7) Visby Snäckgärdsbaden 5, Gotland

Fastigheterna såldes i oktober 2012 till en köpeskilling om 5 720 000 kr eller 6 942 kr/m²
tomtyta. Fastigheten har adressen Snäckbacken 8 och en areal om 824 m². Tomten är
belägen vid Snäck intill havet. Området ligger ca 3 km norr om Visby centrum. Byggnadens
bruttoarea bedöms uppgå till 6 500 m² BTA. Priset uppgår till 880 kr/m² BTA. Köpare var
Brf Snäckgärdsbaden 1 på Gotland och säljare var Gotlands kommun.

8) Visby Kolgården 1, Gotland
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Fastigheten såldes i februari 2013 till köpeskillingen 7 392 000 kr eller 761 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Kolgårdsgatan 2A och en areal om 9 715 m². Tomten är belägen
strax öster om Visby Centrum. Avståndet till Visby Centrum är ca 1,0 km. Fastigheten ligger
i ett bostadsområde intill Allégatan som förbinder området med länsväg 143 som går mot
Visby Centrum och södra Gotland. Detaljplanen medger en exploatering om 4 300 m² BTA.
Priset uppgår till 1 719 kr/m² BTA. Köpare var Brf Alléhusen och säljare var Peab Bostad
AB.

9) Visby Mullvaden 49, 50, Gotland

Fastigheterna såldes i februari 2011 till köpeskillingen 20 800 000 kr eller 1 738 kr/m²
tomtyta. Fastigheterna har adressen Östra Hansegatan 32 och en total areal om 17 494 m².
Tomterna är belägna strax öster om Ringmuren. Avståndet till Visby Centrum är ca 0,4 km.
Fastigheterna ligger i ett bostadsområde och gränsar till Gutevallen. Mullvaden 49 får enligt
detaljplan bebyggas med 8 000 m² BTA och Mullvaden 50 bedöms få bebyggas med ca 2 200
m² BTA. Det ger en totalt exploatering om 10 200 m² BTA. Priset uppgår till 2 039 kr/m²
BTA. Köpare var Riksbyggen Ekonomisk Förening och säljare var Roxanne Gotland Visby
Mullvaden 41 AB.
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10) Visby Kolgården 11, Gotland

Fastigheten såldes i september 2009 till köpeskillingen 5 500 000 kr eller 606 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Artillerigatan 23 och en total areal om 5 852 m². Tomten är belägen
ca 900 m söder om Gallerian på Österväg och ca 1,1 km söder om Ringmuren. Fastigheten
är en hörntomt och omgivningen består av bostäder, arbetsplatser och fotbollsplan.
Fastigheten bedöms enligt detaljplan få bebyggas med 4 000 m² BTA. Priset uppgår till 1 375
kr/m² BTA. Köpare var Gotland Visby Lagern 12 AB och säljare var Gotlands kommun.

11) Visby Snäckgärdsbaden 2, Gotland

Fastigheterna såldes i juni 2016 till en köpeskilling om 15 200 000 kr eller 471 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Snäckbacken 2 och en areal om 32 270 m². Tomten är belägen vid
Snäck intill havet. Området ligger ca 3 km norr om Visby centrum. Fastigheten har sålts till
2 070 kr/m² BTA bostäder och 570 kr/m² BTA lokaler. Köpare var Snäckgårdsbaden
Fastighets AB och säljare var Gotlands kommun.
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12) Visby Såpsjudaren 4, Gotland

Fastigheten såldes i december 2015 till köpeskillingen 1 998 800 kr eller 238 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Sjudarevägen 12A och en total areal om 8 408 m². Tomten är
belägen ca 4,3 km söder om Ringmuren. Fastigheten gränsar till ett obebyggt område i söder
och småhus intill fastigheten. Fastigheten har sålts till priset om 950 kr/m² BTA.
Detaljplanen anger en byggrätt om 7 000 m² BTA fördelat på fyra tomter, varav Såpsjudaren
4 är en. Köpare var Brf Boklok Byggmästaren och säljare var Gotlands kommun.

13) Visby Rådhuset 6, Gotland

Fastigheten såldes i februari 2016 till köpeskillingen 12 100 000 kr eller 17 435 kr/m²
tomtyta. Fastigheten ligger i Visby Centrum och har adressen Rådhusplan 5. Tomtarean
uppgår till 694 m². Fastigheten är bebyggd med en gammal byggnad som totalrenoverats.
Fastigheten har bostadsyta om 1 250 m² och fastigheten bedöms inte kunna exploateras mer.
Bruttoarean bedöms uppgå till 1 437 m² eller 15 procent över bostadsytan. Priset uppgår till
8 417 kr/m² BTA. Köpare var Brf Rådhuset 3 och säljare var Peab Bostad AB.
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14) Visby Mullvaden 50, Gotland

Fastigheten såldes i mars 2016 till köpeskillingen 10 000 000 kr eller 1 809 kr/m² tomtyta.
Tomterna är belägna strax öster om Ringmuren. Avståndet till Visby Centrum är ca 0,4 km.
Fastigheten ligger i ett bostadsområde och gränsar till Gutevallen. Tomtarean uppgår till
5 528 m². Fastigheten bedöms enligt detaljplan få bebyggas med 2 200 m² BTA. Priset
uppgår till 4 545 kr/m² BTA. Köpare var Riksbyggen Brf Solberga Änge och säljare var
Riksbyggen Ek. Förening.

15) Visby Kopparslagaren 2, Gotland

Fastigheten såldes i november 2016 till köpeskillingen 6 145 000 kr eller 579 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen saknar adress. Intilliggande gata är Terra Novavägen. Tomtarealen
uppgår till 10 601 m². Tomten är belägen ca 4,3 km söder om Ringmuren. Fastigheten
gränsar till ett obebyggt område i söder och småhus intill fastigheten. Fastigheten bedöms
enligt detaljplan få bebyggas med 4 500 m² BTA. Priset uppgår till 1 366 kr/m² BTA.
Köpare var Gotland Visby Kopparslagaren 2 AB och säljare var Svenska Vårdfastigheter AB.
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Analys

Antalet förvärv är för få för att någon pristrend ska kunna utläsas. Försäljningspriserna
varierar mellan 722 och 8 417 kr/m2 BTA. Fastigheterna i ortsprismaterialet har olika
geografiska lägen, från ocentralt ca 3 km från Visby Centrum till mycket centralt läge i Visby
Centrum. Värderingsobjektet ligger ca 1 km norr om Visby Centrum. Läget vid havet är
mycket attraktivt och väger tyngre jämfört med andra jämförelseobjekt med samma avstånd
till Visby Centrum men utan närhet till havet.
Försäljningarna som har skett till under 1 000 kr/m² BTA gjordes för 8 - 10 år sedan och
bedöms som gamla. De försäljningar som gjorts från år 2010 och framåt sålts till priser mellan
1 400 – 4 500 kr/m² BTA, exklusive Rådhuset 6 som ligger i Visby Centrum.
För att göra priserna i ortsprismaterialet jämförbara kan priserna justeras med hänsyn till
försäljningsdatum. En justering bedöms kunna göras med stöd av Svensk Mäklarstatistik. Det
förutsätts att tomtpriserna följer samma utveckling som bostadsrättspriserna. Priserna på
tomtmark för bostäder, upplåtna med bostadsrätt, bedöms ha ökat kraftigt de senaste åren.
Intresset för bostäder i Visby och dess direkta närhet eller havsnära lägen har ökat kraftigt. Det
bekräftas av prisutvecklingen av bostadsrätter på bostadsmarknaden. Priserna på bostadsrätter
på Gotland har enligt Svensk Mäklarstatistik ökat med +55 procent sedan år 2013. Medelpriset
på bostadsrätter på Gotland ligger på 29 575 kr/m² boyta i februari 2017. Det gäller hela
Gotland. Priserna i Visby är nära dubbelt så höga för nyproducerade bostäder. Se
prisutvecklingen i diagram nedan.

Efter en justering ligger medelpriset på 2 668 kr/m² BTA. Samtliga försäljningsobjekt i analysen,
förutom Rådhuset 6, har ett sämre läge jämfört med värderingsobjektet. Värdet av marken för
värderingsobjektet bedöms ligga högre än 2 668 kr/m² BTA men lägre än stadsfastigheten som
såldes för nästan 8 500 kr/m² BTA. En stor del av bostäderna är belägna i bungalows som mer
är att betrakta som småhus. Värdet för mark med småhus är betydligt högre jämfört med
bostäder i flerbostadshus i detta geografiska läge. Bostäderna på värderingsobjektet är dock att
betrakta som fritidshus och ej permanentboende.
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Värdet av tomtmarken förvärderingsobjektet bedöms i genomsnitt till mellan 3 000 – 5 000
kr/m² BTA. Värdet av marken bedöms till 4 000 kr/m² BTA.

Tomtvärde – byggrättskalkyl
Försäljningarna av mark för bostäder upplåtna med bostadsrätt är få. Därför har en
byggrättskalkyl använts som stöd till ortsprismetoden. Byggrättskalkylen beräknar ett
restvärde som motsvarar värdet av marken i kr/m² BTA. Kalkylen baseras på försålda priser
på bostadsrätter i motsvarande läge som värderingsobjektet. För att erhålla restvärdet/tomtvärdet ska kostnader avdras för produktion av bostäder, projektvinst och
marknadsföringstider.
På fastigheten, Visby Norderstrand 1:21, finns i mars 2017 en lägenhet till salu för priset om
53 400 kr/m² bostadsyta. För att erhålla värdet för hela bostaden ska bostadens andel av
föreningens lån tilläggas. Föreningens lån för den utannonserade lägenheten bedöms uppgå
till ca 5 000 kr/m². Lägenhetspriset, inklusive föreningens lån, uppgår till totalt ca 58 000
kr/m² bostadsyta. Lägenheten har en bostadsyta om 56 m² och är belägen i en av
bungalowerna. Två lägenheter har sålts på samma fastighet, en för 48 214 kr/m² den 27
februari 2017 och en för 44 200 kr/m² i juli 2016. Med föreningens lån blir det
ca 53 000 kr/m² respektive ca 49 000 kr/m². Att beakta för de försålda lägenheterna är att
föreningen inte äger marken och att tomträttsavgälden uppgår till 400 000 kr per år.
Fastigheten Visby Piggvaren 3, fd Göransgården, har om- och tillbyggts till 56 nya
bostadslägenheter, upplåtna med bostadsrätt. Fastigheten köptes år 2008 och var tänkt att
bebyggas med hotell. Byggnationen pågår i mars 2017 och inflyttning sker senare under 2017.
Den totala bostadsarean uppgår till 4 072 m². Fastigheten har adressen S:t Göransgatan 1 och
är belägen strax utanför Ringmuren i norr. Delar av bostäderna bedöms få utsikt mot havet.
Bostäderna har en bostadsyta om mellan 36 – 124 m². Samtliga bostäder utom en är sålda.
Priset för lägenheterna uppgick till i genomsnitt 57 138 kr/m² bostadsyta, inklusive
föreningens lån. Fastigheten ligger ca 700 m ifrån värderingsobjektet och ca 100 m från
Ringmuren. Läget är mer centralt jämfört med värderingsobjektet, dock har
värderingsobjektet ett havsnära läge. De två objekten bedöms vara jämförbara. Det är
osäkert om det finns lokaler i fastigheten.
Värdet på byggrätt för bostäder kan översiktligt bedömas genom stöd av kalkylen nedan som
utgår från lägenhetspriser. Kalkylen är osäker men ger ändå en indikation.
Projektkalkyl Bostäder
Bedömt lägenhetspris
Lägenhetspris per BTA x 90%
Tomträttsavgäld, avkastningsvärderats med 3 - 5%
Investeringsvinst & riskmarginal, 20%
Kostnad för byggproduktion
Diskontering från färdigtidpunkt, 5% av PV i ½ år
Restvärde/tomtmarksvärde inkl. TA
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Belopp
56 000
50 400
+1 400
-11 200
-35 000
-1 400
4 200

kr/m² BOA
kr/m² BTA
kr/m² BTA
kr/m² BTA
kr/m² BTA
kr/m² BTA
kr/m² BTA
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Försäljningspriset om 56 000 kr/m² bostadsyta gäller med en tomträttsavgäld (TA) om
400 000 kr/år eller 62 kr/m² bostadsyta eller 56 kr/m² BTA. Tomtvärdet i kalkylen uppgår
till 2 800 kr/m² BTA inklusive tomträttsavgäld. Värdet av marken kan bedöms till
kalkylvärdet plus det värde som utgående tomträttsavgäld motsvarar. Avgälden bedöms
motsvara ett grovt ett värde om mellan 1 100 – 1 800 kr/m² bostadsyta med en ränta om 3 –
5 procent. Värdet på marken kan grovt uppskattas till mellan 3 600 - 4 800 kr/m² BTA.
Värdet för tomtmarken uppgår, enligt kalkylen ovan, till 4 200 kr/m² BTA.

Slutlig värdebedömning - bostäder
Värderingsmetoderna indikerar ett värde om 4 000 – 4 200 kr/m² BTA. Det gäller dock
bostäder eller fritidsboende. Detaljplanen anger dock hotell och camping och tillåter inte
permanentboende eller fritidshusboende. Värderingsobjektet är upplåtet som
bostadsrättsförening som även används för hotellverksamheten. Bostadsrätterna används av
ägarna själva men som även uthyrs i hotellrörelsen. Användningen kan därför ses som både
fritidsboende för ägarna och uthyrning. Det strider mot planen dock är det sannolikt att
nuvarande användning får fortsätta. En osäkerhet finns dock om att det kan ske en ändring i
framtiden. Värdet kan med beaktande av osäkerheten med användningen bedömas till 3 200
kr/m² BTA eller 25,5 mkr med en bedömd bruttoarea om 7 970 m² BTA.

Tomtvärde – lokaler
Försäljningar av mark för lokaler är mycket få. Mellan år 2003 och 2017 har 11 försäljningar
av tomtmark för lokaler noterats. Försäljningarna har skett till priser om mellan 550 000 kr
till 15 012 000 kr eller till 423 – 4 896 kr/m² BTA, exklusive en centralt belägen tomt som
såldes för 9 972 kr/m² BTA till PayEx. Fastigheterna är belägna strax utanför centrala Visby.
De centralt belägna tomterna och små tomter för hamburgeri/kiosk eller restaurang har sålts
för mellan 3 200 – 9 972 kr/m² BTA. Övriga har sålts till mellan 400 – 1 700 kr/m² BTA.
Värdet för lokaler på värderingsobjektet bedöms uppgå till mellan 1 000 – 2 000 kr/m² BTA.
Värdet bedöms till 1 500 kr/m² BTA eller 2,7 mkr med en bedömd bruttoarea om 1 780
m² BTA.
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Marknadsvärde
Allmänt
Värdebedömningen avser fastigheten Visby Norderstrand 1:21 i Gotlands kommun.
Tomten har en areal om 33 189 m 2. Läget är mycket attraktivt vid havet ca 1 km norr
om Ringmuren i Visby. Fastigheten är bebyggd med en resortanläggning med en
bostadsyta om 6 413 m² och lokalyta om 1 433 m². Bostäderna är upplåtna med
bostadsrätt och består av totalt 118 lägenheter, varav 71 bungalows och 47 lägenheter.
Fastigheten är upplåten med tomträtt som ägs av tomträttshavaren. Detaljplanen anger
hotell och camping och tillåter inte permanent- eller fritidsboende Fastigheten bedöms
vara fullt bebyggd enligt gällande detaljplan. Byggnadernas bruttoarea bedöms uppgå till
9 750 m² BTA och bedöms vara fördelad på 7 970 m² BTA bostäder och 1 780 m² BTA
lokaler.

Marknadsvärde
Marknadsvärdet har för Visby Norderstrand 1:21 (mark), Gotlands kommun,
beaktande av osäkerheten med fortsatt användning som fritidsboende, med en
tomtareal om 33 189 m² vid värdetidpunkten 4 april 2017 bedömts till mitten av ett
osäkerhetsintervall om mellan 25 000 000 – 31 000 000 kr:
28 000 000 kr
(Tjugo åtta miljoner kronor)
Marknadsvärdebedömningar är alltid behäftade med en viss osäkerhet.
Stockholm 2017-04-10
Anders Almqvist, MRICS
Civ. Ing, Fastighetsekonom

FS Fastighetsstrategi AB
Box 7644
103 94 Stockholm
Tfn

08 - 545 297 30

www.fastighetsstrategi.se
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Bilaga 1 – Karta
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Bilaga 2 – Utdrag FDS
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Bilaga 2 – Utdrag FDS
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Bilaga 2 – Utdrag FDS
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Bilaga 2 – Utdrag FDS
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Bilaga 2 – Utdrag FDS
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Bilaga 2 – Utdrag FDS
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Bilaga 3 – Fotografier
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Bilaga 3 – Fotografier
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Bilaga 3 – Fotografier
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Bilaga 5 – Allmänna villkor för värdeutlåtanden
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 34

Tilläggsanslag VA-ledning BurgsvikKlintehamn
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 306
− Regionstyrelseförvaltningen 20-09-28
• Tekniska nämnden 2017-09-20, § 215
− Teknikförvaltningen 2017-08-15

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 306

Tilläggsanslag för VA-ledning BurgsvikKlintehamn

RS 2017/853
AU § 336

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 10 miljoner kronor avseende
investeringar i VA-ledning sträckan Burgsvik – Klintehamn.

I regionens investeringsplan 2017-2021 har tidigare tagits beslut om investeringar
med 54,8 miljoner kronor (mnkr) för byggande av VA-ledningar mellan Burgsvik och
Klintehamn, fördelat över perioden 2016-2019. I strategisk plan och budget för
2018-2022 finns i investeringsplanen totala investeringsutgifter upptagna med
112,2 mnkr, vilket förklaras av att kalkyler för investeringsprojektet reviderats. Efter
detaljprojektering blivit klart konstaterats en förskjutning i tid mellan åren avseende
investeringsutgifterna. Behovet för 2017 uppgår till 10 mnkr mer än vad som tidigare
antagits i strategisk plan och budget för 2017.
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag 10 mnkr för
2017. Motsvarande belopp reduceras från investeringsplan 2018. Den totala
investeringsutgiften för projektet är oförändrad, 112,2 mnkr.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker tekniska nämndens ansökan om 10 mnkr i
tilläggsanslag
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2017-09-25, § 215
Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-28

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/853
28 september 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för VA-ledning Burgsvik-Klintehamn
Förslag till beslut

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 10 mnkr avseende investeringar i
VA-ledning sträckan Burgsvik – Klintehamn
Ärendebeskrivning

I regionens investeringsplan 2017-2021 har tidigare tagits beslut om investeringar
med 54,8 mnkr för byggande av VA-ledningar mellan Burgsvik och Klintehamn,
fördelat över perioden 2016-2019. I strategisk plan och budget för 2018-2022 finns i
investeringsplanen totala investeringsutgifter upptagna med 112,2 mnkr, vilket
förklaras av att kalkyler för investeringsprojektet reviderats. Efter detaljprojektering
blivit klart konstaterats en förskjutning i tid mellan åren avseende
investeringsutgifterna. Behovet för 2017 uppgår till 10 mnkr mer än vad som tidigare
antagits i strategisk plan och budget för 2017.
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag 10 mnkr för
2017. Motsvarande belopp reduceras från investeringsplan 2018.
Den totala investeringsutgiften för projektet är oförändrad, 112,2 mnkr.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker tekniska nämndens ansökan om 10 mnkr i
tilläggsanslag
Beslutsunderlag

TN §215

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Tekniska nämnden, regionstyrelseförvaltningen ekonomi
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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

Protokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 215

Tilläggsanslag för VA-ledning BurgsvikKlintehamn

TN 2017/2351
TN AU § 160

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 10 000 tkr
för investeringsutgifter avseende projekt 12435 VA-ledningar BurgsvikKlintehamn.
Tilläggsanslaget är ingen utökning av beslutad total investeringsram utan en
tidigareläggning av 2018 års investeringar.

Sammanfattning

I regionens investeringsplan 2017-2021 har tidigare tagits beslut om investeringar
med 54,8 mnkr för byggande av VA-ledningar mellan Burgsvik och Klintehamn,
fördelat över perioden 2016-2019. I strategisk plan och budget för 2018-2022 finns i
investeringsplanen totala investeringsutgifter upptagna med 112,2 mnkr, vilket
förklaras av att kalkyler för investeringsprojektet reviderats.
I nedanstående tabell redovisas budget och utfall för projektet för perioden 20142019.
Årtal

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Utfall, tkr

133
717
2 373
16 2391

Budgetanslag,
tkr

0
6 000
15 000

Kompletteringsbudget,
tkr

54 745
36 445

5 283
17 910

Avvikelse, tkr

-133
5 283
17 910

Investeringsutgifter tom augusti 2017 uppgår till 16 239 tkr.
Budgetanslag har beviljats med totalt 21 000 tkr tom 2017. I investeringsplanen
upptas ytterligare 91 190 tkr.
Bedömning

Efter att detaljprojektering av projektet blivit klart och beslut om produktionsstart
fattats för projektet konstateras en förskjutning mellan åren avseende
investeringarna. Det innebär att en större andel av planerade investeringsutgifter
faller ut under 2017 än vad som tidigare beslutats om i strategisk plan och budget.

1

Justerande

Investeringsutfall tom 15 aug 2017

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Beräkningar visar att investeringsutgifter för 2017 kommer att uppgå till 28 mnkr,
dvs 10 mnkr högre än fastställd investeringsbudget. Motsvarande investeringsutgifter
kommer att reduceras i 2018 års investeringsplan.
Den här förändringen påverkar inte den totala ramen på 112 190 tkr för projektet.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 10 000 tkr
för investeringsutgifter avseende projekt 12435 VA-ledningar Burgsvik-Klintehamn.
Tilläggsanslaget är ingen utökning beslutad av total investeringsram utan en
tidigareläggning av 2018 års investeringar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-08-15.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Skickas till
Regionstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/2351
15 augusti 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tidigareläggning av anslag för VA-ledning BurgsvikKlintehamn
Förslag till beslut

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 10 000 tkr
för investeringsutgifter avseende projekt 12435 VA-ledningar Burgsvik-Klintehamn.
Tilläggsanslaget är ingen utökning av beslutad total investeringsram utan en
tidigareläggning av 2018 års investeringar.

Sammanfattning

I regionens investeringsplan 2017-2021 har tidigare tagits beslut om investeringar
med 54,8 mnkr för byggande av VA-ledningar mellan Burgsvik och Klintehamn,
fördelat över perioden 2016-2019. I strategisk plan och budget för 2018-2022 finns i
investeringsplanen totala investeringsutgifter upptagna med 112,2 mnkr, vilket
förklaras av att kalkyler för investeringsprojektet reviderats.
I nedanstående tabell redovisas budget och utfall för projektet för perioden 20142019.
Årtal

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Utfall, tkr

133
717
2 373
16 2391

Budgetanslag,
tkr

0
6 000
15 000

Kompletteringsbudget,
tkr

54 745
36 445

5 283
17 910

Avvikelse, tkr

-133
5 283
17 910

Investeringsutgifter tom augusti 2017 uppgår till 16 239 tkr.
Budgetanslag har beviljats med totalt 21 000 tkr tom 2017. I investeringsplanen
upptas ytterligare 91 190 tkr.
1

Investeringsutfall tom 15 aug 2017
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2351
Bedömning

Efter att detaljprojektering av projektet blivit klart och beslut om produktionsstart
fattats för projektet konstateras en förskjutning mellan åren avseende
investeringarna. Det innebär att en större andel av planerade investeringsutgifter
faller ut under 2017 än vad som tidigare beslutats om i strategisk plan och budget.
Beräkningar visar att investeringsutgifter för 2017 kommer att uppgå till 28 mnkr,
dvs 10 mnkr högre än fastställd investeringsbudget. Motsvarande investeringsutgifter
kommer att reduceras i 2018 års investeringsplan.
Den här förändringen påverkar inte den totala ramen på 112 190 tkr för projektet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-08-15.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 35

Tilläggsanslag och slutredovisning
Fårösunds vattenförsörjning
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 307
− Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-24
• Tekniska nämnden 2017-09-20, 218
− Teknikförvaltningen 2017-08-25

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 307

Tilläggsanslag och slutredovisning Fårösunds
vattenförsörjning

RS 2017/854
AU § 337

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Slutredovisning avseende investeringsprojektet godkänns.
 Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 371 000 kronor avseende Fårösunds
vattenförsörjning.
 Finansiering sker via tekniska nämndens egna kapital.


I början på 1990-talet övertog Gotlands kommun militärens vattenverk i Hau för
1 krona. Gotlands kommun (Gatukontoret) beslutade 1995 att inte satsa på en
ombyggnad av Hau vattenverk, utan grundvatten skulle lösa problemet. Samma år
påbörjades sökandet efter grundvatten. Mellan 1996-2003 gjordes ett antal provborrningar och provpumpningar i Bungeberget runt Fårösund. Provpumpningarna
visade dock att vattentillgången inte var tillräcklig för att förse Fårösund samhälle
med omnejd. 2005 beslutade tekniska nämnden att vatten istället skulle tas ur Bäste
träsk för att förse Fårösund samhälle. 2009 erhölls en vattendom för att få ta vatten
ur Bäste träsk. Mellan år 2010-2012 utfördes förstudie, pilotkörningar, projektering,
markavtal mm. vad gäller ledningsbyggande och vattenverk. 2012-2015 upphandlades
entreprenörer och byggnation utfördes. I juni 2015 står ett nytt vattenverk vid
Biskopshöjden klart.
Den totala investeringsbudgeten har uppgått till totalt 46 983 000 kronor.
Investeringsutgifterna har uppgått till totalt 47 354 000 kronor vilket innebär ett
underskott med 371 000 kronor. Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen
om ett tilläggsanslag motsvarande underskott, dvs 371 000 kronor.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska
nämndens förslag och att slutredovisning av investeringsprojektet godkänns.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2017-09-20, § 218
Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-24

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/854
24 oktober 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag och slutredovisning Fårösunds
vattenförsörjning
Förslag till beslut

•

Slutredovisning avseende investeringsprojektet godkänns.

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 371 000 kr avseende Fårösunds
vattenförsörjning.

•

Finansiering sker via eget kapital.

Ärendebeskrivning

I början på 1990-talet övertog Gotlands kommun militärens vattenverk i Hau för 1
krona.
Gotlands kommun (Gatukontoret) beslutade 1995 att inte satsa på en ombyggnad av
Hau vattenverk, utan grundvatten skulle lösa problemet. Samma år påbörjades
sökandet efter grundvatten.
Mellan 1996-2003 gjordes ett antal provborrningar och provpumpningar i
Bungeberget runt Fårösund. Provpumpningarna visade dock att vattentillgången inte
var tillräcklig för att förse Fårösund samhälle med omnejd.
2005 beslutade tekniska nämnden att vatten istället skulle tas ur Bäste träsk för att
förse Fårösund samhälle.
2009 erhölls en vattendom för att få ta vatten ur Bäste träsk.
Mellan år 2010-2012 utfördes förstudie, pilotkörningar, projektering, markavtal mm.
vad gäller ledningsbyggande och vattenverk.
2012-2015 upphandlades entreprenörer och byggnation utfördes.
I juni 2015 står ett nytt vattenverk vid Biskopshöjden klart.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/854

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till totalt 46 983 tkr.
Investeringsutgifterna har uppgått till totalt 47 354 tkr vilket innebär ett underskott
med -371 000 kr.
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om ett tilläggsanslag motsvarande
underskott, dvs 371 000 kr.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska
nämndens förslag och att slutredovisning av investeringsprojektet godkänns.
Beslutsunderlag

TN § 218

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, regionstyrelseförvaltningen, ekonom
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 218

Slutredovisning Fårösunds vattenförsörjning

TN 2011/650
TN AU § 163

Tekniska nämndens beslut

Slutrapporten tillstyrks och överlämnas till regionfullmäktige.
Tilläggsanslag begärs med 371 000 kr.

Sammanfattning

Historiskt sätt har dricksvattnet alltid varit mer eller mindre dåligt i Fårösund vad
gäller lukt, smak och färg. Vid ett flertal tillfällen har det varit nära med vattenburna
epidemier samt vid minst två tillfällen otjänligt dricksvatten.
Gotlands kommun köpte dricksvatten av försvarsmakten via Hau vattenverk och
försåg Fårösunds samhälle. I början på 1990-talet övertog Gotlands kommun
militärens vattenverk i Hau för en krona.
Vattenverket är ett ytvattenverk med endast långsamfilter, vilket inte är tillräckligt för
Hau träsk vattenkvalitet och reningsresultatet är där efter.
Gotlands kommun (Gatukontoret) beslutade år 1995 att inte satsa på en ombyggnad
av Hau vattenverk, utan grundvatten skulle lösa problemet. År 1995 påbörjades
sökandet efter grundvatten.
Mellan år 1996-2003 gjordes ett antal provborrningar och provpumpningar i
Bungeberget runt Fårösund. Provpumpningarna visade dock att vattentillgången inte
var tillräcklig för att förse Fårösund samhälle med omnejd.
År 2005 beslutade Tekniska nämnden att vatten istället skulle tas ur Bäste träsk för
att förse Fårösund samhälle. Då behövdes det byggas en överföringsledning på 10
km mellan Bäste träsk och Fårösund. Tillståndsarbetet (ansökan vattendom)
påbörjades och år 2009 erhölls en vattendom för att ta 12+10 liter/s ur Bäste träsk.
Mellan år 2010-2012 utfördes förstudie, pilotkörningar, projektering, markavtal mm.
vad gäller ledningsbyggande och vattenverk.
År 2012-2015 upphandlades entreprenörer och byggnation utfördes.
Midsommaren år 2015 står ett nytt vattenverk vid Biskopshöjden klart, som
producerar ett godkänt dricksvatten till Fårösund och Bungenäs.
Bedömning

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till totalt 46 983 tkr.
Investeringsutgifterna har uppgått till totalt 47 354 tkr vilket innebär ett
budgetunderskott med -371 tkr. Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag
erfordras med 371 tkr.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Enligt regionens riktlinjer för redovisning av investeringar ska slutredovisning av
projektet ske till regionfullmäktige.
Arbetsutskottets beslut
Slutrapporten tillstyrks och överlämnas till Regionfullmäktige.
Tilläggsanslag begärs med 371 000 kr.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-08-25
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2011/650
25 augusti 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Slutredovisning Fårösunds vattenförsörjning
Förslag till beslut

•
•

att slutrapporten tillstyrks och överlämnas till Regionfullmäktige
att tilläggsanslag begärs med 371 tkr.

Sammanfattning

Historiskt sätt har dricksvattnet alltid varit mer eller mindre dåligt i Fårösund vad
gäller lukt, smak och färg. Vid ett flertal tillfällen har det varit nära med vattenburna
epidemier samt vid minst två tillfällen otjänligt dricksvatten.
Gotlands kommun köpte dricksvatten av försvarsmakten via Hau vattenverk och
försåg Fårösunds samhälle. I början på 1990-talet övertog Gotlands kommun
militärens vattenverk i Hau för en krona.
Vattenverket är ett ytvattenverk med endast långsamfilter, vilket inte är tillräckligt för
Hau träsk vattenkvalitet och reningsresultatet är där efter.
Gotlands kommun (Gatukontoret) beslutade år 1995 att inte satsa på en ombyggnad
av Hau vattenverk, utan grundvatten skulle lösa problemet. År 1995 påbörjades
sökandet efter grundvatten.
Mellan år 1996-2003 gjordes ett antal provborrningar och provpumpningar i
Bungeberget runt Fårösund. Provpumpningarna visade dock att vattentillgången inte
var tillräcklig för att förse Fårösund samhälle med omnejd.
År 2005 beslutade Tekniska nämnden att vatten istället skulle tas ur Bäste träsk för
att förse Fårösund samhälle. Då behövdes det byggas en överföringsledning på 10
km mellan Bäste träsk och Fårösund. Tillståndsarbetet (ansökan vattendom)
påbörjades och år 2009 erhölls en vattendom för att ta 12+10 liter/s ur Bäste träsk.
Mellan år 2010-2012 utfördes förstudie, pilotkörningar, projektering, markavtal mm.
vad gäller ledningsbyggande och vattenverk.
År 2012-2015 upphandlades entreprenörer och byggnation utfördes.
Midsommaren år 2015 står ett nytt vattenverk vid Biskopshöjden klart, som
producerar ett godkänt drickvatten till Fårösund och Bungenäs.
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Region Gotland
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2011/650

Bedömning

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till totalt 46 983 tkr.
Investeringsutgifterna har uppgått till totalt 47 354 tkr vilket innebär ett
budgetunderskott med -371 tkr. Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag
erfordras med 371 tkr.
Enligt regionens riktlinjer för redovisning av investeringar ska slutredovisning av
projektet ske till regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-08-25

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

Slutrapport
Projekt
Fårösunds vattenförsörjning (TN 2011/650)
Projektägare
Sten Reutervik/ Marcus Ax, SBF-TKF, Infrastruktur
Beställare
Sten Reutervik/ Marcus Ax, SBF-TKF, Infrastruktur
Projektstyrgrupp
Bengt Kristiansson TKF
Sten Reutervik TKF
Rikard Widen TKF
Ann-sofi Lindskog TKF

Jonas Aaw TKF
Marcus Ax TKF
Håkan Andersson TKF

Projektorganisation
Tommy Grönström, projektledare (2015-2013)
Jonas Pettersson, projektledare (2012-2007)
Håkan Wiginder, projektör va-ledningar
Mats Regin, fackansvarig bygg
Ann-Charlotte Pettersson, fackansvarig mark

Maja Blomgren, projektledare maskin

Organisation externa parter

Projektörer:
Arkitekt,Bygg och Mark: Projektengagemang kring arkitektur Visby
Konstruktion: AN byggkonstruktioner Visby
VVS: VVS byrån Visby
El: K-konsult Visby
Styr/Automation: Sweco AB
Process/maskin: Sweco AB, Björks rostfria Hallstavik samt egen-regi
VA-ledningar: Egen-regi Region Gotland
Entreprenörer:
Intagsledning: Väg och byggnadsgrus AB, Dyk&Anläggning AB samt egen-regi.
Bakgrund och syfte
Intagspumpstation: Egen-regi
Överföringsledning: Strabag Sverige AB
Vattenverk, hus: Skanska Sverige AB
Vattenverk, maskin: Björks rostfria AB
VA-ledningar: NCC Nybergs AB samt egen-regi

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Bakgrund och syfte

Historiskt sätt har dricksvattnet alltid varit mer eller mindre dåligt i Fårösund vad gäller lukt,
smak och färg. Vid ett flertal tillfällen har det varit nära med vattenburna epidemier samt vid
minst två tillfällen otjänligt dricksvatten.
Gotlands kommun köpte dricksvatten av försvarsmakten (KA3) via Hau vattenverk och
försåg Fårösunds samhälle. I början på 1990-talet övertog Gotlands kommun militärens
vattenverk (Hau vattenverk) för en krona.
Vattenverket är ett ytvattenverk med endast långsamfilter, vilket inte är tillräckligt för Hau
träsk vattenkvalitet, och reningsresultatet är där efter.
Gotlands kommun (Gatukontoret) beslutade år 1995 att inte satsa på en ombyggnad av Hau
vattenverk, utan grundvatten skulle lösa problemet. År 1995 påbörjades sökandet efter
grundvatten.
Mellan år 1996-2003 gjordes ett antal provborrningar och provpumpningar i Bungeberget
runt Fårösund. Provpumpningarna visade dock att vattentillgången inte var tillräcklig för att
förse Fårösund samhälle med omnejd.
År 2005 beslutade Tekniska nämnden att vatten istället skulle tas ur Bäste träsk för att förse
Fårösund samhälle. Då behövdes det byggas en överföringsledning på 10 km mellan Bäste
träsk och Fårösund. Tillståndsarbetet (ansökan vattendom) påbörjades och år 2009 erhölls en
vattendom för att ta 12+10 liter/s ur Bäste träsk.
Mellan år 2010-2012 utfördes förstudier, pilotkörningar, markavtal mm. vad gäller
ledningsbyggande och vattenverk.
År 2012 upphandlades projektering och år 2013-2015 upphandlades entreprenörer och
byggnation utfördes.
Midsommaren år 2015 står ett nytt vattenverk vid Biskopshöjden klart, som producerar ett
godkänt (av Livsmedelsverket) dricksvatten till Fårösund och Bungenäs.

Projektmål

Projektets mål är att säkra Fårösunds och Bungenäs dricksvattenförsörjning. Detta skall ske
med hjälp av en ny råvattentäkt i Bäste träsk och en överföringsledning till ett nytt vattenverk
på Biskopshöjden i Fårösund.
Att genomföra projektet med underskridande av budgeterade ramar och söka
kostnadsbesparande lösningar med bibehållen kvalitet inom givna tidsramar.
Anläggningen skall motsvara de krav som man idag kan ställa på en modern anläggning
gällande låg miljöbelastning, yteffektiv, låga driftskostnader (energisnål), låg
kemikalieförbrukning och med en attraktiv miljö att vistas i för brukare av
anläggningen.

Tillvägagångssätt

Projektet har genomförts med delprojekt (olika entreprenader) som följer vattnets väg från
intag (Bäste träsk) till nya vattenverket och ledningsnät (se nedanstående uppdelning 1-4).
Projekteringen har genomförts med ramavtalskonsulter och separat upphandlad
generalkonsult (process/maskin). Vidare har vissa va-ledningar projekteras i egen-regi.
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1. Intagsledning Bästeträsk och råvattenpumpstation (2012-2014)
Denna delentreprenad har projekterats i egen-regi (SBF-TKF infrastruktur) och utförts av
ramavtal/årsentreprenörer (Väg och Byggnadsgrus AB och Dyk & anläggning AB) och
regionens egenregi (va-verkstad och ledningsnät VA-avdelningen).
2. Överföringsledning Bäste träsk-Fårösund (2013-2014)
Entreprenaden har projekteras av egen-regi (SBF-TKF infrastruktur) och utförts av regionens
egen-regi (ledningsnät VA-avdelningen) och upphandlad entreprenör Strabag AB (beslut
TN2013-04-29 §79).
3. Fårösunds nya vattenverk (2014-2015)
Vattenverket är projekterat av:
•

Projektengagemang AB(ramavtal)

•

AN-byggkonstruktioner (ramavtal)

•

Sweco Environment AB, upphandlad konsult (TN2013-04-16 §45)

•

Björks rostfria AB, upphandlad entreprenör (TN2013-10-29 §226).

Byggnadsarbeten, markarbeten, el, styr och vvs har utförts som en generalentreprenad med
samordningsansvar.
Totalentreprenaden omfattar vattenreningsanläggning med process- och maskinutrustning för
behandling av råvatten från Bäste träsk och produktion av dricksvatten med uppställda
kvalitetskrav.
Byggnationen har utförts av Skanska Sverige AB som upphandlad generalentreprenör (TNau
2014-04-07) och Björks Rostfria AB som upphandlad totalentreprenör för process och
maskinentreprenaden(TN2013-10-29 §226).
4. VA-ledningar till Bungenäs (2015)
Entreprenad har projekteras av SBF infrastruktur och utförts av regionens egen-regi
(ledningsnät VA-avdelningen) och upphandlad entreprenör (Nybergs NCC AB).
Projektledning är utförd av Teknikförvaltningen projektavdelningen.
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Ekonomisk redovisning
Årtal

2010
2011
2012

Budget, tkr

621
5500

Utfall, tkr

4 000

2013

6 862

2014

23 000

2015

7 000

Total

46 983

Kommentar

621 Projektet startar.
1412 Grundbudget samt utfall

5 916 Grundbudget samt utfall. Kompletteringsbudget med
4 088 tkr. TN2012-03-28 §65
6 719 Grundbudget och omdisponeringar samt utfall.
Kompletteringsbudget med 3471 tkr. TN2013-03-28
§34. Omdisponeringar budget 3 500 tkr. TN2013-0416 §69
24 069 Grundbudget och omdisponeringar samt utfall.
Kompletteringsbudget med 2 341 tkr. TN2014-02-26
§32. Omdisponeringar budget 7 000 tkr. TN2014-0423 §84
8 617 Grundbudget och utfall. Kompletteringsbudget med
1 245 tkr. TN2015-03-03 §47.

47 354

Skillnad grundbudget och verkligt utfall uppgår till -371 tkr vilket är mindre än 1%.

Resultat och analys
Måluppfyllelse

Efter godkända slutbesiktningar har vi fått ett nytt membranvattenverk
(inkl. tillhörande va-ledningar) som är ett av de modernaste och
effektivaste i Sverige.

Krav på anläggning
Kapacitet:
Vattenverket ska kontinuerligt kunna producera 30 m3/h (motsvarande ca
8,3 l/s).
Dricksvattenkvalitet:
Vattenverket ska uppfylla kraven för tjänligt dricksvatten enligt SLV FS
2001:30.
Utöver det skall följande analysvärden avseende vattenkvalitetsparametrar
uppnås:
Specifika krav på dricksvattenkvalitet utöver krav i SLV FS 2001:30.

pH-värde
Turbiditet
Färgtal
Alkalinitet
CODMn
Kalcium
Magnesium

pH

FNU
mg/l Pt
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Mättnads-pH eller max
pH=8,6 ±0,15*

≤ 0,2
≤5
≥ 80
≤1
≥ 25
≥2
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Krav på tillgänglighet:
Vattenreningsanläggningen skall ha 99,9% tillgänglighet med full funktion
och uppfyllda vattenkvalitetskrav. Driftavbrott får ej vara längre än 6
timmar.
Krav på bemanning av processoperatör:
Anläggningen skall vara helautomatisk och endast kräva tillsyn (1
ggr/vecka) samt närvaro vid påfyllning av kemikalier. Vid tvätt av
membran skall dock driftpersonal närvara för initiering och övervakning
av de olika faserna i tvättprocessen.
Anläggningen är vidare energieffektiv, då solceller som är monterade på
taket, levererar elström till pumpar, membran mm året runt. Detta sker
främst sommartid då vattenproduktionen är som störst.

Krav projektekonomi
Projektet skall hålla sig inom avsatt budget vad gäller ekonomin.

Tidplan
Nya vattenverket skall leverera vatten till Fårösund och Bungenäs senast
midsommar 2015
Tid

Arbetet med ny vattenförsörjning till Fårösund och Bungenäs påbörjades
redan 1997 och avslutades 2015. Detta Projekt utfördes inom gällande
tidsramar och ett nytt vattenverk (inkl. va-ledningar) stod klart till
midsommarn 2015 som levererade dricksvatten till de boende i Fårösund
och Bungenäs.

Analys av
avvikelser

Tilläggsbeställningar ”Piggrensningsbrunn” från SBF (projektägare) fanns
ej med i ursprunglig budget. Detta medförde ett överskridande av budget
med -371 Tkr.

Rekommendationer framåt från projektledaren

Stora projekt som detta kräver stora insatser av beställarens projektledning. Projektledningen
skall ha möjlighet att arbeta 100 % i projektet för att kunna bemöta kraven från
beställare/entreprenörer avseende budget, beställningar, tekniska ställda krav, uppföljning av
tidsplaner mm.
Arbeten som utförs i egen-regi skall behandlas lika som entreprenörer vad gäller budget,
beställningar, fakturering, ekonomi mm.

Överlämning
Hantering av
dokumentation

Relationsritningar samt drift- och skötselinstruktioner överlämnat till VAavdelningen via pärmar och USB-minne.
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Punkter som
återstår att göra

Kontroll av punkter vid utförd garantibesiktning .

Efterkalkyler

Inga framtagna kalkyler finns i dagsläget.

Uppföljningar
som ska
genomföras

Garantibesiktning på övriga entreprenader.

Erfarenhetsåterföring

Budgeteringsarbetet för projekt, som löper över flera år, måste kvalitetssäkras i samband med
kompletteringsbudget, omdisponeringar, grundbudgetar mm. Här är det stor risk att det blir
fel då många personer är iblandad i denna process
Vid byte av projektledare (ex. projektledaren slutar) under pågående projekt, måste det finnas
en rutin för hur överföringen går till. Annars är risken stor att viktig information försvinner.
Under slutfasen av projektet kom projektägaren med order om en utökning av entreprenaden
med en piggrensningsbrunn. Beställningar i ett sent skede påverkar entreprenadkostnaden
betydligt mer än om åtgärden var med från början eftersom konkurrensen försvinner i sådant
skede av entreprenaden.

Slutrapport framtagen av:
Projektledare

Tommy Grönström

Datum

2017-08-25

Slutrapport godkänd av:
Avdelningschef/Förvaltningschef

Torbjörn Ihse/Patric Ramberg

Datum

2017-08-25
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 36

Slutredovisning av arenahallen
(sporthallen) på Visborg
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 308
− Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-19
• Tekniska nämnden 2017-09-20, § 216
− Teknikförvaltningen 2017-09-07

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 308

Slutredovisning sporthallen på Visborg

RS 2017/318

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Slutredovisning för sporthallen i Visby godkänns.

Kommunstyrelsen fattade beslut (2010-10-28 § 222) om att bygga en idrottshall inom
idrottsområdet på Visborg.
I direktivet för stadsbyggnad inom Visborgsområdet fastslog regionstyrelsen att
placeringen har prövats och godkänts av kommunstyrelsen varefter tekniska
nämnden har tillförts resurser för genomförandet av projektet (RS 2011-02-17 § 49).
Ett lokalprogram för sporthall för idrott arbetades fram och godkändes av kulturoch fritidsnämnden (KFN 2011-12-20 § 150).
Tekniska nämnden fick i uppdrag att projektera för att bygga ”en flexibel, yteffektiv,
energisnål, tillgänglig och miljövänlig sporthall för idrottens och regionens behov”.
Projektet har genomförts i samarbetsformen partnering och där entreprenören åtar
sig att för beställarens räkning på totalentreprenad projektera och utföra nybyggnad
av sporthall. Entreprenören ersätts för sitt arbete på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen med incitaments konstruktion.
Slutbesiktning utfördes 2015-09-28 och byggnaden överlämnades till kultur- och
fritidsförvaltningen 2015-10-01.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker slutredovisning avseende sporthall och att
rapport godkänns.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2017-10-19, § 216
Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-19

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/318
19 oktober 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Slutredovisning sporthallen
Förslag till beslut

•

Slutredovisning avseende sporthallen i Visby godkänns.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade beslut (2010-10-28 § 222) om att bygga en idrottshall inom
idrottsområdet på Visborg.
I direktivet för stadsbyggnad inom Visborgsområdet fastslog regionstyrelsen att
placeringen har prövats och godkänts av kommunstyrelsen varefter Tekniska
nämnden har tillförts resurser för genomförandet av projektet. (RS 2011-02-17 § 49)
Ett lokalprogram för sporthall för idrott arbetades fram och godkändes av kultur och
fritidsnämnden. KFN 2011-12-20 § 150.
Tekniska nämnden fick i uppdrag att projektera för att bygga ”en flexibel, yteffektiv,
energisnål, tillgänglig och miljövänlig sporthall för idrottens och regionens behov”.
Projektet har genomförts i samarbetsformen partnering och där entreprenören åtar
sig att för beställarens räkning på totalentreprenad projektera och utföra nybyggnad
av sporthall. Entreprenören ersätts för sitt arbete på löpande räkning enligt
självkostnadsprincipen med incitaments konstruktion.
Slutbesiktning utfördes 2015-09-28 och byggnaden överlämnades till kultur- och
fritidsförvaltningen 2015-10-01.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker slutredovisning avseende sporthall och att
rapport godkänns.
Beslutsunderlag

TN § 216

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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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

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 216

Slutrapport Sporthall Visborg, Visborg 1:9

TN 2013/399
TN AU § 161

Tekniska nämndens beslut

Slutrapporten godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

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

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till tekniska nämnden utan eget yttrande.
En ny skrivelse kommer i kallelsen till tekniska nämnden 2017-09-20.
Beslutsunderlag

Slutrapport 2017-09-07.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

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

Konsulter

Arkitekt:
Konstruktion:
VVs:
El:
Mark:

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

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

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

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

Projektmål
Att bygga en flexibel, yteffektiv, energisnål, tillgänglig och miljövänlig sporthall för drottens/regionens
behov och där målsättningen har varit att få byggnaden miljöklassad Guld enligt Miljöbyggnad.
Tillvägagångssätt
Projektet skall genomföras i samarbetsformen partnering och där entreprenören åtar sig att för beställarens räkning på totalentreprenad projektera och utföra nybyggnad av sporthall. Entreprenören ersätts för sitt arbete på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen med incitaments konstruktion.
Kontraktssumman fastställdes i upphandlingsprotokollet i samband med beställningen och rubriceras
riktpris. Riktpriset består dels i en fast del dels i en rörlig del.
Den rörliga delen utgör en kalkyl över entreprenörens verifierade självkostnader för att utföra entreprenaden exklusive kostnadsslag som täcks av fast del, som parterna enas om skall gälla vid beställning
och som rubriceras riktkostnad (avtalad riktkostnad). Därmed avses ren självkostnad utan något
påslag för entreprenörarvode i något led och med beaktande av samtliga rabatter entreprenören kunnat tillgodoräkna sig vid materialinköp m.m. på entreprenaden som skall gottskrivas beställaren.
Den fasta delen skall fastställas till ett belopp som exklusive moms motsvarar det procentpåslag på
rörlig del/riktkostnad som entreprenören offererat i sitt anbud, vilket är 6,6%, och som sedan fastställs till belopp i upphandlingsprotokollet.
Sedan entreprenaden färdigställts och alla besiktningsanmärkningar avhjälpts har en slutavräkning ägt
rum. I slutavräkningen redovisas entreprenadens slutliga självkostnad jämfört med avtalad riktkostnad.
Om slutlig självkostnad underskrider avtalad riktkostnad (med de justeringar som avtalats) skall en
bonus utgå till entreprenören. Bonusen skall uppgå till belopp som motsvarar 20 procent av det belopp med vilket slutlig självkostnad underskridit avtalad riktkostnad. Om slutlig självkostnad istället
överskrider avtalad riktkostnad skall entreprenören istället få en bot. Boten består i att entreprenören
endast tillerkänns 80 procent i ersättning av den del av slutlig självkostnad som överskrider avtalad
riktkostnad.
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Ekonomi

(kr och timmar)

Investeringsbudget

KR

Tid (tim)

93 000 000

Total utgift

101 003 200

• Skillnad budget
och investeringsutgift

- 8 003 200

Kommentar

Budgeten framtagen till budgetberedning november 2010

• Avvikelser
Index

-1 705 000

Index fr o m jan 2014 enl Entreprenadindex E 84

• Avvikelser
Kostnadsökn.
från riktkostnadskalkyl till slutlig
kostnad

-1 300 000

Utökad utrustning för media-anläggning (data, ljud, ljus & mediakub)
Kostnadsuppskattning var för låg satt
till färdigställande.

-1 300 000

Restaurang (från kafeteria till tillagningskök och utökning inredning i restaurangdel). Kostnadsuppskattning var
för låg satt till färdigställande.

-1 300 000

Miljöbyggnad (certifierad Guld). Detta
kom efter budget satt. Hänvisning Styrgruppsmöte 9.5.3.

-700 000

Utökad el-entreprenad med bl a belysning av Idrottsvägen , väsentligt större
omfattning av kraft och belysning till
restaurang och installationer för mediatekniken i hela hallen.

-900 000
-200 000

-598 200

• Totalt

Utökad projektering(större omfattning
p.g.a. ovan)
Utökad skyltning för utvidgad till-gänglighet och användbarhet för personer
med funktionsnedsättning, samt samordning med handikapporg. Allt i enlighet med föreskrifterna i
” Bygg ikapp”
Tidsförlängning p.g.a. sena beslut och
beställning avseende ombyggnad för
O`learys.

-8 003 200

•
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Resultat och analys
• Måluppfyllelse

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

• Tid

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

• Analys av avvikelser

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

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

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

• Punkter som
återstår att göra

Åtgärder kring belysningsarmaturer i halldelen.

• Efterkalkyler

Inga framtagna kalkyler finns i dagsläget.

• Uppföljningar
som ska genomföras

Belysningen kommer att följas upp under garantitiden. Leverantören har vid två
tillfällen varit på plats för att åtgärda fel och brister. Förlängd garantitid kommer
att begäras, med 2 år, vid garantitidens utgång i sept 2017.
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Arbete med återställning efter Oleary´s konkurs kommer att ske under våren
2017.
Fullföljning av miljökraven för att uppnå Miljöbyggnad Guld fortsätter under
2017.
Erfarenhetsåterföring
Under slutfasen av projektet kom KFF med förfrågan om en utökning av entreprenaden med ytterligare förbättring av ljud- och ljusinstallationen, inköp av sportutrustning samt anordnande av loger och
en restaurang i cafédelen för extern uthyrning.
De föreslagna åtgärderna presenterades för Projektstyrgruppen vid möte 2015-03-18 pkt 12. 2. 2.
Konstateras att det inte är optimalt att utöka entreprenaden i sådant sent skede med avseende på tid
och ekonomi. Stort utredningsarbete som ger klarhet i omfattning både vad det gäller tid, ekonomi
och konsekvens på övrigt i projektet, måste utföras vid dessa tillfällen. Beställningar i ett sent skede
påverkar entreprenadkostnaden betydligt mer än om åtgärden var med från början eftersom konkurrensen försvinner i sådant skede av entreprenaden.
Framtagna kostnadsuppskattning på utökning av entreprenaden fick stressas fram och togs fram på
snabbskisser.
Utförande av gång- och cykelvägen, samt lokalgatan kändes mer naturligt att utföra eftersom maskinresurserna fanns tillgängliga inom projektet.

Övrigt

_
Slutrapport framtagen av:
Projektledare

Alf $ Johansson

Datum

2017-03-13

Slutrapport godkänd av:
Avdelningschef/Förvaltningschef

Torbjörn Ihse/Patric Ramberg

Datum

2017-09-08
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 37

Tilläggsanslag för arenahallen
(sporthallen)
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 309
− Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-23
• Tekniska nämnden 2017-09-20, § 217
− Teknikförvaltningen 2017-09-07

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 309

Tilläggsanslag för sporthallen på Visborg, Visborg
1:9

RS 2017/319

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 8 003 200 kronor för sporthallen
Visborg.
 Medel anvisas genom regionens eget kapital.


Totala investeringsutgifterna för nybyggnation av sporthallen vid Visborg uppgår till
totalt 101 003 200 kronor.
Totala budgeten uppgick till 93 000 000 kronor, vilket medför ett underskott
motsvarande 8 003 200 kronor.
Förklaringen till budgetavvikelsen beror på att investeringsanslag inte har indexuppräknats. Under investeringens genomförandeperiod 2014-2015 har entreprenadindex ökat med 3,6 % vilket motsvarar 1 705 000 kronor.
Resterande budgetavvikelse på 6 298 200 kronor hänförs till merkostnader för i
synnerhet utökad media, restaurang och miljöbyggnad.
Tekniska nämnden hemställer om tilläggsanslag motsvarande underskott på
8 003 200 kronor hos regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2017-09-25, § 217
Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-23
Skickas till
Tekniska nämnden

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/319
23 oktober 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för sporthallen på Visborg,1:9
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 8 003 200 kronor för sporthallen
Visborg.

•

Medel anvisas genom regionens eget kapital.

Sammanfattning

Totala investeringsutgifterna för nybyggnation av sporthallen vid Visborg uppgår till
totalt 101 003 200 kr.
Totala budgeten uppgick till 93 000 000 kr, vilket medför ett underskott
motsvarande 8 003 200 kr.
Förklaringen till budgetavvikelsen beror på att investeringsanslag inte har
indexuppräknats. Under investeringens genomförandeperiod 2014-2015 har
entreprenadindex ökat med 3,6 % vilket motsvarar 1 705 000 kr.
Resterande budgetavvikelse på 6 298 200 kr hänförs till merkostnader för i synnerhet
utökad media, restaurang och miljöbyggnad.
Tekniska nämnden hemställer om tilläggsanslag motsvarande underskott på
8 003 200 kr hos regionstyrelsen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska
nämndens förslag
Beslutsunderlag

TN § 217

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, regionstyrelseförvaltningen, ekonomi
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Region Gotland
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Protokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 217

Tilläggsanslag Sporthall Visborg, Visborg 1:9

TN 2013/399
TN AU § 162

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med 8 003 200
kr för investeringar vid sporthallen vid Visborg.
Finansiering sker genom disponering av eget kapital.

Sammanfattning

De totala investeringsutgifterna för nybyggnation av sporthallen vid Visborg uppgår
till totalt 101 003 200 kr. Den totala budgeten uppgår till totalt 93 000 000 kr, vilket
innebär ett budgetunderskott med 8 003 200 kr. Förklaringen till budgetavvikelsen
beror på att investeringsanslag inte har indexuppräknats. Under investeringens
genomförandeperiod 2014-2015 har entreprenadindex ökat med 3,6 % vilket
motsvarar 1 705 000 kr.
Resterande budgetavvikelse på 6 298 200 kr hänförs till merkostnader för i synnerhet
utökad media, restaurang och miljöbyggnad.
I nedanstående tabell redovisas investeringsutgifterna för uppförandet av sporthallen
i Visby:
Årtal
2011
2012
2013
2014
2015
Total

Investeringsutgifter, tkr
241,8
987,0
1 712,1
61 128,5
36 933,8
101 003,2

Budget, tkr
5000,0
25 000,0
0
41 000,0
22 000,0
93 000,0

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag behövs med 8 003 200 kr.
Bedömning

Övriga investeringar
Utöver ovanstående investeringsutgifter för byggnationen av sporthallen så har
Kultur och fritidsnämnden haft investeringsutgifter på inventarier med totalt
3 948 200 kr. Anläggning av gång- och cykelväg har skett med totalt 1 400 000 kr.
Anläggning av lokalgata och parkmark har skett med totala utgifter på 1 277 400 kr.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med 8 003 200
kr för investeringar vid sporthallen vid Visborg.
Finansiering sker genom disponering av eget kapital.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-09-07
Slutredovisning 2017-09-07
Skickas till
Niclas Ohlander, RSF

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2013/399
7 september 2017

Torbjörn Ihse

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för nybyggnad av sporthall Visborg
Förslag till beslut

Tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med
8 003 200 kr för investeringar vid sporthallen vid Visborg.
• Finansiering sker genom disponering av eget kapital.
•

Sammanfattning

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

De totala investeringsutgifterna för nybyggnation av sporthallen vid Visborg uppgår
till totalt 101 003 200 kr. Den totala budgeten uppgår till totalt 93 000 000 kr, vilket
innebär ett budgetunderskott med 8 003 200 kr. Förklaringen till budgetavvikelsen
beror på att investeringsanslag inte har indexuppräknats. Under investeringens
genomförandeperiod 2014-2015 har entreprenadindex ökat med 3,6 % vilket
motsvarar 1 705 000 kr.
Resterande budgetavvikelse på 6 298 200 kr hänförs till merkostnader för i synnerhet
utökad media, restaurang och miljöbyggnad.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2013/399

I nedanstående tabell redovisas investeringsutgifterna för uppförandet av sporthallen
i Visby:
Årtal
2011
2012
2013
2014
2015
Total

Investeringsutgifter, tkr
241,8
987,0
1 712,1
61 128,5
36 933,8
101 003,2

Budget, tkr
5000,0
25 000,0
0
41 000,0
22 000,0
93 000,0

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag behövs med 8 003 200 kr.
Övriga investeringar

Utöver ovanstående investeringsutgifter för byggnationen av sporthallen så har
Kultur och fritidsnämnden haft investeringsutgifter på inventarier med totalt
3 948 200 kr. Anläggning av gång- och cykelväg har skett med totalt 1 400 000 kr.
Anläggning av lokalgata och parkmark har skett med totala utgifter på 1 277 400 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-09-07
Slutredovisning 2017-09-07

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Niclas Ohlander, RSF
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 38

Motion. Apotek på Korpen
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 310
− Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-04
• Motion 2016-09-26
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 411
− Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2017-06-19
• Tekniska nämnden 2017-09-20, § 220
− Teknikförvaltningen 2017-06-19

Visby 2016-09-26

Motion
Till:
Om:

Regionfullmäktige Gotland
Apotek på Korpen

Apotek på Korpen
I et t m ed b or gar f ör sl ag h ar f r am k om m i t et t ön sk em ål om at t f å et t ap ot ek t i l l
Kor p en . At t gör a d et sk u l l e av sev är t f ör en k l a v ar d agen f ör d e p at i en t er som
p asser ar v år d cen t r al er n a. Sv ar et v ar at t ” v i sst d et v ar en b r a i d é m en Regi on
Got l an d k an i n t e d r i v a ap ot ek ” .
Det som ef t er f r ågas är i n t e Regi on Got l an d som h u v u d m an f ör et t ap ot ek u t an
et t ap ot ek , som i r egu l j är or d n i n g d r i v s av n ågon ap ot ek sk ed j a. Det r egi on en
k an gör a är at t - p r eci s som p å Vi sb y sj u k h u s - t i l l h an d ah ål l a en y t a f ör et t
ap ot ek .
För u t om at t ser v i cen t i l l m ed b or gar n a d är m ed sk u l l e ök a k an r egi on en
p år äk n a en h y r esi n t äk t f ör y t or som i d ag b ar a är en k ost n ad .
Där f ör y r k ar j ag:
• At t Regi on Got l an d u n d er sök er om / v ar p å Kor p en d et k an gör as p l at s f ör
at t et ab l er a et t ap ot ek .
• At t Regi on Got l an d u n d er sök er om d et f i n n s n ågot i n t r esse f r ån
ap ot ek sv är l d en at t et ab l er a si g p å Kor p en .

Anna Hrdlicka (M)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 310

Motion. Apotek på Korpen

RS 2016/636
AU § 340

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens skrivelse. Region
Gotland ser positivt på förslaget med ett apotek inom fastigheten Korpen 5.
Region Gotland har dock inga lediga ytor/lokaler för närvarande.

Anna Hrdlicka (M) har inkommit med en motion angående apotek på fastigheten
Korpen 5. Ett tidigare medborgarförslag gällande apotek på Korpen 5 har ställts till
hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN 2016/223). Medborgarförslaget besvarades med
att nämnden såg positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland
har dock ingen möjlighet att bedriva apotek enligt gällande lagstiftning.
Motionen yrkar att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras
plats för att etablera ett Apotek samt att Region Gotland undersöker om det finns
något intresse från apoteksnäringen att etablera sig på Korpen.
I dagsläget nyttjas samtliga ytor/lokaler i hus 01 och 08, det som brukar kallas för
Korpen som ligger på fastigheten Korpen 5. Det finns en efterfrågan från regionens
förvaltningar om att nyttja mer ytor/lokaler. Det finns ingen plats för en etablering
för ett apotek idag. Erfarenheten från tidigare etableringar visar att externa företag
ser det som mycket viktig var lokalen är placerad och besöksflöden. Sannolikt är
entréområden mest intressant.
Regionstyrelseförvaltningen delar tekniska nämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning och ser det som ett andra steg att undersöka intresset för en
etablering när och om det uppstår lediga ytor/lokaler.
Beslutsunderlag

Motion 2016-09-26
Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-04
Ärendets behandling under mötet

Anna Hrdlicka (M) yrkar bifall till motionen.
Meit Fohlin (S) yrkar bifall till regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att eget förslag
vunnit bifall.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2016/636
4 oktober 2017

Per-Eric Edlund

Regionstyrelsen

Motion – Apotek på Korpen
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens skrivelse. Region
Gotland ser positivt på förslaget med ett apotek inom fastigheten Korpen 5.
Region Gotland har dock inga lediga ytor/lokaler för närvarande

Sammanfattning

Anna Hrdlicka (M) har inkommit med en motion angående apotek på fastigheten
Korpen 5. Ett tidigare medborgarförslag gällande apotek på Korpen 5 har ställts till
hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN 2016/223). Medborgarförslaget besvarades med
att nämnden såg positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland
har dock ingen möjlighet att bedriva apotek enligt gällande lagstiftning.
I denna motion görs följande yrkanden:
• Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för
att etablera ett Apotek.
• Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från
apoteksvärden att etablera sig på Korpen.
Bedömning
Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för att etablera
ett Apotek

I dagsläget nyttjas samtliga ytor/lokaler i hus 01 och 08, det som brukar kallas för
Korpen som ligger på fastigheten Korpen 5. Det finns en efterfrågan från regionens
förvaltningar om att nyttja mer ytor/lokaler. Det finns ingen plats för en etablering
för ett apotek idag. Erfarenheten från tidigare etableringar visar att externa företag
ser det som mycket viktig var lokalen är placerad och besöksflöden. Sannolikt är
entréområden mest intressant.

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2016/636

Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från apoteksvärlden att
etablera sig på Korpen.

Regionstyrelseförvaltningen delar TN och HSN bedömning och ser det som ett
andra steg att undersöka intresset för en etablering när och om det uppstår lediga
ytor/lokaler.
Beslutsunderlag

Motion 2016-09-26
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 411
Tekniska nämnden 2017-09-20, § 220

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

2 (2)

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

HSN § 411

RS Remiss - Motion. Apotek på Korpen

HSN 2017/295
HSN-AU § 418

Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till regionstyrelsen

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att anse motionen
besvarad med att nämnden ser positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen.
Region Gotland har dock inga lediga ytor/lokaler för närvarande.

Sammanfattning

En motion angående apotek på Korpen 5 från Anna Hrdlicka (M) har skickats till
både tekniska nämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden på remiss. Ett tidigare
medborgarförslag gällande apotek på Korpen 5 har ställts till hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN 2016/223). Medborgarförslaget besvarades med att
nämnden såg positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland har
dock ingen möjlighet att bedriva apotek enligt gällande lagstiftning.
I motionen görs följande yrkanden:
• Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för att
etablera ett Apotek.
• Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från apoteksvärlden
att etablera sig på Korpen.
Bedömning

Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för att etablera ett Apotek
I dagsläget nyttjas samtliga ytor/lokaler i hus 01 och 08, det som brukar kallas för
Korpen som ligger på fastigheten Korpen 5. Det finns en efterfrågan från regionens
förvaltningar om att nyttja mer ytor/lokaler. Det finns ingen plats för en etablering
för ett apotek idag. Erfarenheten från tidigare etableringar visar att externa företag
ser det som mycket viktigt var lokalen är placerad och besöksflöden. Sannolikt är
entréområden mest intressant.
Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från apoteksvärlden att etablera sig på
Korpen
Förvaltningen ser det som ett andra steg att undersöka intresset för en etablering när
och om det uppstår lediga ytor/lokaler.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 juni 2017
Ärendets behandling under mötet

Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Bakgrund HSN-AU § 418
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till beslut
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att anse motionen
besvarad med att nämnden ser positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen.
Region Gotland har dock inga lediga ytor/lokaler för närvarande.
Skickas till
Regionfullmäktige

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2017/295
19 juni 2017

Kajsa Holmström
Lokalstrateg

Hälso- och sjukvårdsnämnden

RS remiss - Motion. Apotek på Korpen
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att anse motionen
besvarad med att nämnden ser positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen.
Region Gotland har dock inga lediga ytor/lokaler för närvarande.

Ärendebeskrivning

En motion angående apotek på Korpen 5 från Anna Hrdlicka (M) har skickats till
både tekniska nämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden på remiss. Ett tidigare
medborgarförslag gällande apotek på Korpen 5 har ställts till hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN 2016/223). Medborgarförslaget besvarades med att
nämnden såg positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland har
dock ingen möjlighet att bedriva apotek enligt gällande lagstiftning.
I denna motion görs följande yrkanden:
• Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för
att etablera ett Apotek.
• Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från
apoteksvärden att etablera sig på Korpen.
Bedömning
Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för att etablera
ett Apotek

I dagsläget nyttjas samtliga ytor/lokaler i hus 01 och 08, det som brukar kallas för
Korpen som ligger på fastigheten Korpen 5. Det finns en efterfrågan från regionens
förvaltningar om att nyttja mer ytor/lokaler. Det finns ingen plats för en etablering
för ett apotek idag. Erfarenheten från tidigare etableringar visar att externa företag
ser det som mycket viktigt var lokalen är placerad och besöksflöden. Sannolikt är
entréområden mest intressant.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/295

Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från apoteksvärden att
etablera sig på Korpen

Förvaltningen ser det som ett andra steg att undersöka intresset för en etablering när
och om det uppstår lediga ytor/lokaler.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 juni 2017
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 220

RS remiss - Motion. Apotek på Korpen

TN 2017/1632
TN AU § 165

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med att
nämnden ser positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland
har dock inga lediga ytor/lokaler för närvarande.

Sammanfattning

En motion angående apotek på Korpen 5 från Anna Hrdlicka, nya moderaterna
Gotland, har skickats till både tekniska nämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden
på remiss. Ett tidigare medborgarförslag gällande apotek på Korpen 5 har ställts till
hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN 2016/223). Medborgarförslaget besvarades med
att nämnden såg positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland
har dock ingen möjlighet att bedriva apotek enligt gällande lagstiftning.
I denna motion görs följande yrkanden:
Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för att
etablera ett Apotek.
Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från apoteksvärden att
etablera sig på Korpen.
Bedömning

I dagsläget nyttjas samtliga ytor/lokaler i hus 01 och 08, det som brukar kallas för
Korpen som ligger på fastigheten Korpen 5. Det finns en efterfrågan från regionens
förvaltningar om att nyttja mer ytor/lokaler. Det finns ingen plats för en etablering
för ett apotek idag. Erfarenheten från tidigare etableringar visar att externa företag
ser det som mycket viktig var lokalen är placerad och besöksflöden. Sannolikt är
entréområden mest intressant.
Förvaltningen ser det som ett andra steg att undersöka intresset för en etablering när
och om det uppstår lediga ytor/lokaler.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med att
nämnden ser positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland har
dock inga lediga ytor/lokaler för närvarande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-06-19
Skickas till
Regionstyrelsen
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

Ärende TN 2017/1632

Björn Sandqvist
Avdchef

19 juni 2017

Tekniska nämnden

RS remiss - Motion. Apotek på Korpen 5
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
att nämnden ser positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland
har dock inga lediga ytor/lokaler för närvarande

Ärendebeskrivning

En motion angående apotek på Korpen 5 från Anna Hrdlicka, nya moderaterna
Gotland, har skickats till både tekniska nämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden
på remiss. Ett tidigare medborgarförslag gällande apotek på Korpen 5 har ställts till
hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN 2016/223). Medborgarförslaget besvarades med
att nämnden såg positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland
har dock ingen möjlighet att bedriva apotek enligt gällande lagstiftning.
I denna motion görs följande yrkanden:
• Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för
att etablera ett Apotek.
• Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från
apoteksvärden att etablera sig på Korpen.
Bedömning
Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för att etablera
ett Apotek

I dagsläget nyttjas samtliga ytor/lokaler i hus 01 och 08, det som brukar kallas för
Korpen som ligger på fastigheten Korpen 5. Det finns en efterfrågan från regionens
förvaltningar om att nyttja mer ytor/lokaler. Det finns ingen plats för en etablering
för ett apotek idag. Erfarenheten från tidigare etableringar visar att externa företag
ser det som mycket viktig var lokalen är placerad och besöksflöden. Sannolikt är
entréområden mest intressant.
Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från apoteksvärden att
etablera sig på Korpen.

Förvaltningen ser det som ett andra steg att undersöka intresset för en etablering när
och om det uppstår lediga ytor/lokaler.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1632
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 juni 2017
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 39

Motion. Vegetabilisk kost som grund i
skolbespisningen
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-11-23, § 336
− Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-17
• Motion 2016-02-27
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2017-06-14, § 66

Motion:
Till:

Vegetabilisk kost som grund i skolbespisningen
Regionfullmäktige

Historiskt sett har matens innehåll varit starkt beroende av klimat och geografi –
man har ätit det som varit möjligt att äta helt enkelt. För oss som lever i det
moderna Sverige idag ser det annorlunda ut. Nästan vad vi än önskar är
tillgängligt, när som helst, i vilka mängder som helst.
Den här utvecklingen syns tydligt i köttkonsumtionen, som fördubblats de senaste
50 åren – från ungefär 20 kilo till över 40 kilo per person och år, enligt statistik
från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Detta får allvarliga
konsekvenser – en måltid som innehåller kött har nämligen dubbelt så stor
miljöpåverkan än en vegetarisk måltid. Jordbruksverket räknar med att
animalieproduktionen står för 15 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Det
är inte transporten som är avgörande när det gäller matens klimatpåverkan utan
hur produktionen går till – animalieproduktion är långt mer klimatbelastande än
produktion av grönsaker, samt soja- och quornprodukter. Att kraftigt minska
animaliekonsumtionen framhålls av flera ledande miljöorganisationer och forskare
som en central åtgärd för att vända den skenande klimatutvecklingen.
Animalierna, som en gång i tiden var en lyxvara, och bara i undantagsfall var
avgörande för överlevnaden, har idag istället blivit ett hot mot densamma. Dagens
animaliekonsumtion är dessutom inte bara skadlig för miljön, utan även för hälsan.
Livsmedelsverket rekommenderar svenskarna att dra ner på konsumtionen av rött
kött och charkuterier, vilka kraftigt ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och
tjocktarmscancer. Alla animalier innehåller skadligt kolesterol, som bidrar till
hjärt-kärlsjukdomar – den främsta dödsorsaken i Sverige. Ny forskning visar att
dessutom att mjölk, tvärt emot vad mjölkindustrin länge fört fram, leder till ökad
risk för frakturer. 1
I dagens moderna samhälle finns det inte längre några argument för att för vår
överlevnad döda och utnyttja djur. Trots det äter de flesta idag animaliska
produkter, ofta utan att ha gjort ett aktivt val. Snarare handlar det om vanor och

1

Mikaëlsson et al. (2014) Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men:
cohort studies. Uppsala Universitet. (sammanfattning:
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/uppsala-forskare-mjolkdrickande-kopplat-till-okaddodlighet)

samhällsstrukturer – normen för kost innehåller idag kött, och att äta vegetabiliskt
kräver oftast mer aktiva val och insatser.
Valen kring kost är naturligtvis upp till varje enskild privatperson, men skolan är
en offentlig arena, inte privat. Skolan har en uppgift att förmedla värdegrunder och
normer i linje med den samhällsutveckling som önskas, inom allt från hälsa till
miljö och etik. Utifrån den miljöutmaning vi står inför, samt de rådande
forskningsrönen kring klimat och hälsa, framstår det som en logisk slutsats att
maten i skolan bör utgå från vegetabilisk grund, med animaliska alternativ som
tillval, istället för tvärt om.
Att genomföra ett sådant förslag skulle i stort sett vara kostnadsfritt, eftersom
animaliefri kost är billigare. Det torde vidare inte heller innebära merarbete för
skolbespisningspersonalen – tvärt om, eftersom en vegetabilisk kost är
inkluderande för både laktosintoleranta, äggallergiker, samt personer som äter
halal eller kosher. Det finns dessutom redan exempel på skolor som har
vegetabilisk kost som grund – inte minst Orionskolan i Visby, som till och med
finns med på White Guide Juniors lista över Sveriges bästa skolrestauranger.
Maten är bärare av kultur och traditioner, och för många representerar den bekanta
maten en viktig trygghet. Mat är också en viktig del av identiteten – det är en
markör för både klass, kultur och genus. Därför är det viktigt att en övergång till
vegetabilisk kost som grund sker i en process som också innefattar samtal,
utbildning och som inkluderar och engagerar de berörda – elever, anställda och
föräldrar. Det finns all möjlighet att inkludera en sådan process i den ordinarie
skolutvecklingen, eftersom flera skolämnen faktiskt har kursplaner som omfattar
kunskap och medvetenhet om klimat, hälsa och konsumtion – inte minst
hemkunskapen.

Jag yrkar därför på
- Att skolbespisningen ska ha en vegetabilisk kost som grund
- Att övergången till vegetabilisk kost som grund sker i en process där både elever,
personal och föräldrar är inkluderade.
- Att att den/de som har ansvar för planering av menyerna ska ha kunskap om
vegetabilisk kostlära

Elin Bååth, Feministiskt initiativ

Datum 2017-01-30

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-11-23

RS § 336

Motion. Vegetabilisk kost som grund i
skolbespisningen

RS 2017/212

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Motionens yrkande att skolbespisningen ska ha en vegetabilisk kost som grund
avslås.
 Motionens övriga yrkanden anses besvarade med regionstyrelseförvaltningens
skrivelse.


Elin Bååth (FI) har i en motion föreslagit att skolbespisningen ska ha en vegetabilisk
kost som grund, att övergången till vegetabilisk kost som grund sker i en process där
både elever, personal och föräldrar är inkluderade, samt att den/de som har ansvar
för planering av menyerna ska ha kunskap om vegetabilisk kostlära.
Ärendet har remitterats till de båda utbildningsnämnderna.
Dialog har även förts med utbildning- och arbetslivsförvaltningen (UAF). Samsyn
råder kring förslag till beslut.
Enligt uppdrag från regionstyrelsen ska andelen vegetariska rätter öka. En ökning
från 10 % år 2011 till 20 % år 2017 har därför genomförts vilket innebär att alla barn
och elever idag serveras en lakto-ovo vegetarisk rätt varje vecka. Region
Gotland uppfyller härmed sitt uppdrag enligt regionens mat- och måltidspolicyn.
Lakto-ovo vegetarisk mat erbjuds dagligen som alternativrätt i gymnasieskolans
restaurang. Här kan gästen därmed välja att vara s.k. ”flexitarian”, enligt Livsmedelsverkets benämning. Regionstyrelseförvaltningens avdelning Måltid arbetar för att
successivt införa detta även inom grundskolan. För detta krävs förutsättningar både
vad gäller tillagning, arbetsmetoder och servering, vilket är en utvecklingsfråga.
Lakto-ovo vegetarisk mat erbjuds till de barn och elever som så önskar. En generell
beställning görs i dessa fall via den s.k. specialkostblanketten till förskola, grundskola,
gymnasium och särskola (utgör idag ca 7 % av antalet barn/elever).
Förutom en ökning av antalet vegetariska rätter pågår arbete med att minska
mängden kött respektive öka mängden vegetabilier i kötträtter. Regionstyrelseförvaltningens avdelning Måltid arbetar utifrån en kategorimeny där Livsmedelsverkets rekommendationer om variation, bl.a gällande rött kött och charkuterier följs.
Avdelningen arbetar fortlöpande med kompetensutveckling kring vegetarisk, hållbar
och miljövänlig mat för att få inspiration och att utvecklas för framtiden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelsen 2017-10-18

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/212
17 oktober 2017

Josefine Jessen

Regionstyrelsen

Motion. Vegetabilisk kost som grund i skolbespisningen
Förslag till beslut

Motionen, om att skolbespisningen ska ha en vegetabilisk kost som grund, avslås.
Motionen i övrigt, ska anses besvarad med vad som anförts i ärendet.

Sammanfattning

Elin Bååth (FI) har i en motion föreslagit att; - skolbespisningen ska ha en
vegetabilisk kost som grund, - övergången till vegetabilisk kost som grund sker i en
process där både elever, personal och föräldrar är inkluderade, - den/de som har
ansvar för planering av menyerna ska ha kunskap om vegetabilisk kostlära.
Ärendet har remitterats till de båda utbildningsnämnderna.
Dialog har även förts med Utbildning- och Arbetslivsförvaltningen (UAF). Hänsyn
har tagits till UAF tjänsteskrivelse. Samsyn råder kring förslag till beslut.
Ärendebeskrivning

Angående yrkandet ”Att skolbespisningen ska ha en vegetabilisk kost som grund”

Avdelning Måltid, och övriga berörda verksamheter inom regionen, styrs av Mat- och
måltidspolicyn ”Den goda måltiden” som fastställts av Regionstyrelsen.
I policyn står det ”Den goda måltiden, inom verksamheter som regionen ansvarar för, främjar hälsa
och välbefinnande hos kunder och brukare samtidigt som de bidrar till långsiktig ekologisk, social
och ekonomisk hållbar utveckling. Den goda måltiden tillgodoser olika målgruppers behov av
energi och näring enligt de Nordiska näringsrekommendationerna. Den goda måltiden genomsyras
av delaktighet, omtanke och förtroende. Kompetens, fortbildning, samarbete och uppföljning säkrar
att policyn efterlevs”. ”Vidare kompletterar policyn lagar, nationella riktlinjer och
rekommendationer kring mat, måltider och övrigt utbud av livsmedel inom regionens verksamheter.”
”Genom upphandling och måltidsplanering ska Region Gotland arbeta aktivt för att
klimatanpassa måltider. Detta sker genom att till exempel säsongsanpassa menyn och öka andelen
vegetariska måltider. Utöver det ska ökning ske av andelen närproducerade och ekologiskt
producerade livsmedel som i sin tur stödjer ett jordbruk som bidrar till att nå flera nationella
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miljömål, bland annat en Giftfri miljö.”
Vegetarisk mat delas traditionellt in i olika grupper enligt Livsmedelsverket:
o
o
o

Veganmat består helt av vegetabilier utan något inslag från djurriket, alltså
varken kött, fisk, skaldjur, mjölkprodukter, ägg eller honung.
Lakto-vegetarisk mat innehåller vegetabilier och mjölkprodukter.
Lakto-ovo-vegetarisk mat innehåller vegetabilier, mjölkprodukter och även
ägg.

Livsmedelsverket förordar att lunchutbudet varje dag bör bestå av en eller flera
lagade rätter, med fördel ett vegetariskt alternativ (referens Bra mat i skolan,
Livsmedelsverket).
Angående yrkandet ”Att övergången till vegetabilisk kost som grund sker i en process där
både elever, personal och föräldrar är inkluderade”

Avdelningen har i olika forum, och på olika sätt, löpande uppföljning kring bl.a.
acceptans av maträtter. Där framgår, att de senaste årens ökning av vegetariska rätter,
inte mottagits odelat positivt av barn och elever. Det finns en viss reservation mot
vegetariska rätter, redan med den nivå Region Gotland har idag. Ett större
engagemang från elever, skola, föräldrar och samhälle kring matens betydelse och
påverkan är en av framgångsfaktorerna framöver.
Angående yrkandet ”Att den/de som har ansvar för planering av menyerna ska ha
kunskap om vegetabilisk kostlära”

Avdelningen har i nuläget medarbetare med följande kompetens:
o Utbildade kockar och köksbiträden
o Stödfunktioner, i form av nutritionist och kostekonomer med kompetens
inom kostekonomi, mat & nutrition, folkhälsa, upphandling, dietetik,
kostplanering, kostproduktion, storköksteknik och livsmedelshygien
o Avdelningen har dialog med dietister (HSF), Folkhälsostrateg (RSF) och
ingår i det nätverk av olika kompetenser inom regionen som tagit fram
underlag till Mat- och Måltidspolicyn
o Avdelningen ingår i Livsmedelsverkets nationella nätverk för bra matvanor
Bedömning

o

Enligt uppdrag från Regionstyrelsen ska andelen vegetariska rätter öka. En
ökning från 10 % år 2011 till 20 % år 2017 har därför genomförts vilket
innebär att alla barn och elever idag serveras en lakto-ovo vegetarisk rätt varje
vecka. Vi uppfyller härmed vårt uppdrag enligt Mat & Måltidspolicyn.

o Lakto-ovo vegetarisk mat erbjuds dagligen som alternativrätt i
gymnasieskolans restaurang. Här kan gästen därmed välja att vara s.k.
”flexitarian”, enligt Livsmedelsverkets benämning. Avdelningen arbetar för
att succesivt införa detta även inom grundskolan. För detta krävs
förutsättningar både vad gäller tillagning, arbetsmetoder och servering, vilket
är en utvecklingsfråga.
o Lakto-ovo vegetarisk mat erbjuds till de barn och elever som så önskar. En
generell beställning görs i dessa fall via den s.k. Specialkostblanketten till
förskola, grundskola, gymnasium och särskola (utgör idag ca 7 % av antalet
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barn/elever). Blanketten är beslutad av BUN & GVN.
o Förutom en ökning av antalet vegetariska rätter pågår arbete med att minska
mängden kött respektive öka mängden vegetabilier i kötträtter.
o Avdelningen arbetar utifrån en kategorimeny där Livsmedelsverkets
rekommendationer om variation, bl.a. gällande rött kött och charkuterier
följs.
Enligt resonemanget i motionen tolkar vi som att yrkandet gäller vegankost.
Avdelningen Måltid tillhandahåller vegankost utifrån specifik beställning på
Specialkostblanketten. Enligt Nordiska Näringsrekommendationerna 2012 behövs
alltid ett tillskott av vitamin B12 och vitamin D vid vegankost till barn (referens
Nordic Nutrition Recommendations 2012). Livsmedelsverket förordar en bra dialog
med vårdnadshavaren kring detta, vilket så sker. Avdelningen arbetar fortlöpande
med kompetensutveckling kring vegetarisk, hållbar och miljövänlig mat för att få
inspiration och att utvecklas för framtiden.
Dialog har även förts med UAF. Hänsyn har tagits till UAF Tjänsteskrivelse ”Remiss
från regionstyrelsen. Motion om vegetabilisk kost som grund i skolbespisningen”
(2017-09-04). Samsyn råder kring förslag till beslut.
Beslutsunderlag





Motion ”Vegetabilisk kost som grund i skolbespisningen”, 2017-01-30
Protokollsutdrag ”GVN § 66 RS-Remiss. Motion. Vegetabilisk kost som
grund i skolbespisningen” (2017-06-14)
Protokoll ”BUN § 89 Remiss från regionstyrelsen. Motion om vegetabilisk
kost som grund i skolbespisningen (2017-09-19)

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden (BUN)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)

3 (3)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-06-14

GVN § 66

RS-Remiss. Motion. Vegetabilisk kost som grund i
skolbespisningen

GVN 2017/71
AU § 58

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

Nämnden inger förvaltningens svar som eget yttrande över denna remiss.
Reservation
Följande reserverade sig till förmån för Sven Bosarfve yrkande om att motionen ska
avslås: Sven Bosarfve (M), Arne Eklund (M), Arne Josefsson (C), Bengt Wickman (C).
•

Elin Bååth (FI) har i en motion föreslagit att;- skolbespisningen ska ha en
vegetabilisk kost som grund, -att övergången till vegetabilisk kost som grund sker i en
process där både elever, personal och föräldrar är inkluderade samt att den/de som
har ansvar för planering av menyerna ska ha kunskap om vegetabilisk kostlära.
Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen har remitterat förlagen till de båda
utbildningsnämnderna.
Beslutsunderlag

Remiss - Vegetabilisk kost som grund i skolbespisningen
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-10
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Ordförande Saga Carlgren (V) föreslår att nämnden inger förvaltningens svar som eget
yttrande över denna remiss.
Yrkanden
Sven Bosarfve (M) föreslår att motionen ska avslås.
Proposition och omröstning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och fann att arbetsutskott bifaller Saga
Carlgrens (V) yrkande.
Omröstning begärdes

JA för Saga Carlgrens yrkande och NEJ till Sven Bosarfve yrkande.
Omröstningsresultat

Saga Carlgren (V), Håkan Ericsson (S), Ulla-Brithe Jacobsson (S), Birgitta Nylund (S),
Heidi Plisch (MP) röstar JA.
Sven Bosarfve (M), Arne Eklund (M), Arne Josefsson (C), Bengt Wickman (C) röstar
NEJ
Där med föreslog nämnden att bifalla Saga Carlgrens (V) yrkande.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 40

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Charlotte Criwalls (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden.
b) Val av ny ersättare i tekniska nämnden (efter Conny Nilssons, S)
Bordlagt från föregående sammanträde

c)
d) Val av nämndeman i Gotlands Tingsrätt (efter Jonas Beltrame-Linné, MP)
Bordlagt från föregående sammanträde

e) Val av ny ledamot och ny ersättare för FinsamGotland för tiden
2018-01-01—2019-03-31
f) Förlängning av mandattiden för befintlig ledamot och ersättare i
FinsamGotland (Björn Jansson, S, och Saga Carlgren (V) till
2019-03-31.
g) Val av ny ersättare för ombud vid AB Gotlandshems bolagsstämmor (efter
Meit Fohlin, S) t.o.m bolagsstämma 2019
h) Val av ledamot i delegationen för Gotlands Närings- och etableringsservice (efter Bo Björkman, S) t.o.m. bolagsstämman 2019
i) Val av nämndeman i länsrätten t.o.m. 2018-12-31 (efter Eleonor Hemström,
S) som beviljats entledigande 2017-04-25)
j) Val av nämndemän i Sparbanken Gotland t.o.m. årsstämman 2018.
Uppgift på nuvarande nämndeman bifogas här.

k) Val av nämndemän i När Sparbank t.o.m. årsstämman 2018.
Uppgift på nuvarande nämndeman bifogas här.

l) Val av ledamöter och ersättare i viltförvaltningsdelegationen för
mandatperioden 2018-2021.
(Nominering till länsstyrelsen)
Uppgift på nuvarande nämndeman bifogas här

m) Förslag till val av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden finns
under ärende 29 i dagens kallelse.
Ledamöter: Meit Fohlin, ordförande (S), Filip Reinhag, 1:e vice

ordförande (S), Eva Nypelius, 2:e vice ordförande (C), Isabel Enström
(MP), Brittis Benzler (V),Lars Thomsson (C) och Anna Hrdlicka (M).

Ersättare: Leif Dahlby (S), Tommy Gardell (S), Stefaan De Maecker (M),

Saga Carlgren (V), Stefan Nypelius (C), Karl-Johan Boberg (C) och Stefan
Wramner (M).

SPARBANKEN GOTLAND

Huvudmän:
Mandatperiod: Årsstämman 2018 – årsstämman 2022

S
S
S
S
S
MP
MP
V
C
C
C
M
M
M
L

Bo Björkman, Korpklintsvägen 15, 621 41 Visby
Barbro Ekström-Klang, Roma Busarve 633, 622 54 Romakloster
Andreas Gudinge, Ängestigen 8, 621 50 Visby
Greger Eneqvist, Stånga Smissarve 329, 623 60 Stånga
Oskar Ahlin, Fröjel Sälle 925, 623 55 Klinteham
Viveca Bornold, Hangvar Tajnungs Gård 129 B, 624 54 Lärbro
Isabel Enström, Brunnsgatan 5, 621 46 Visby
Bo Holm, Östergarn Hallgårds 132, 623 68 Katthammarsvik
Gullvi Norrby, Eskelhem Levide 765, 622 70 Gotlands Tofta
Sofia Hoas, Vänge Nickarve 253, 622 36 Romakloster
Pär Andersson, Bäl Gute, 624 34 Slite
Monica Westfält-Nilsson, Strelowgatan 20, 621 45 Visby
Egil Lyngstad, Dalhem Anderbåtels 323, 622 56 Dalhem
Ulf Tyrefors, Lojsta Skote 421, 623 59 Hemse
Börje Jakobsson, Lye Mannegårde 170, 623 61 Stånga

________________________________________________________________
NÄRS SPARBANK

Huvudmän:
Mandatperiod: Årsstämman 2018 – årsstämman 2022

S
S
S
S
MP
V
C
C
C
C
C
M

Bertil Eneqvist, Stånga Österlings 350, 623 60 Stånga
Håkan Jakobsson, Asarvegatan 152, 623 51 Hemse
Åsa Adler Eneqvist, Stånga Smissarve 329, 623 60 Stånga
Ronny Dellevik, När Nickstjups 231, 623 48 Stånga
Karin Gardell, Kung Magnus väg 38, 621 39 Visby
Thomas Gustafson, Etelhem Västringe 613, 623 74 Stånga
Kjell Thomsson, När Dalbo 474, 623 48 Stånga
Sören Larsson, När Smiss 610, 623 48 Stånga
Ing-Marie Larsson, När Andarve 861, 623 48 Stånga
Erling Häglund, När Rovalds 869, 623 48 Stånga
Christer Norrby, När Hallute 109, 623 48 Stånga
Roger Wärn, Stånga Härvide 201, 623 15 Stånga

_________________________________________________________________________
VILTFÖRVALTNINGSDELEGATION (Nominering till länsstyrelsen)
Mandatperiod 2014-2021

Ledamöter
S
Gerty Holmstedt, Gothem Botvalde 572, 624 30 Slite
S
Roland Olofsson, Roma Larsarve 156, 622 54 Romakloster
MP Bo Hammar, Hörsne Line 731, 622 58 Romakloster
M Jan Edström, Dalhem Vidunge 339, 622 56 Dalhem
C
Björn Larsson, Väskinde Vis 406, 622 75 Visby

Ersättare
S

Mona Eneqvist (tid. Magnusson), Väte Kvie 606, 623 78 Klintehamn
att inträda vid förhinder för Gerty Holmstedt

S

Eric Hejdström, Halla Kambs 125, 622 52 Romakloster
att inträda vid förhinder för Roland Olofsson

V

Jörgen Benzler, Sjonhem Åkre 154, 622 44 Romakloster
att inträda vid förhinder för Bo Hammar

M

Bernt Nord, Bäl Gane 850, 624 34 Slite
att inträda vid förhinder för Jan Edström

C

Eva Engström, Vänge Nygårds 260, 622 36 Romakloster
att inträda vid förhinder för Björn Larsson

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 41

Nyval i styrelser, stiftelser m.m. fr.o.m.
2018-01-01
Innehåll
• Valberedningens protokoll 2017-11-22 med bilaga.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag

Regionfullmäktiges valberedning

2017-11-22

Plats och tid

Visborgsallén 19, Rådhuset, kl. 13.00-13.15

Beslutande

Bo Björkman, ordförande
Cecilia Nygren, MP, ledamot
Björn Dahlström, C, ledamot
Annamaria Bauer, V, tjänstg. ersättare
Margareta Persson, M, tjänstg. ersättare
Lena Grund, L, tjänstg. ersättare

Utsedd att justera

Björn Dahlström

Justeringens plats
och datum

Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-22
Paragrafer

Underskrifter

1

Sekreterare ..............................................................................................................................

Barbro Sjögren

Ordförande ...............................................................................................................................

Bo Björkman

Justerande ...............................................................................................................................

Björn Dahlström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Regionfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdag

2017-11-22

Datum för anslags
uppsättande

2017-11-22

Förvaringsplats
för protokollet

Regionstyrelseförvaltningen

Underskrift

........................................................................................................................................

Datum för anslags
nedtagande
2017-12-15

Regionfullmäktiges valberednings förslag till val i dec 2017
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GOTLANDS ENERGI AB
Mandatperiod: 2018/2019

Ombud till årsstämman:
S

Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70

Ersättare för ombudet vid årsstämman:
S

Filip Reinhag, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby

Ledamöter i delegation för samråd vid årsstämman:

S
M
C

Mikael Nilsson, Eugeniagatan 10, 621 46 Visby
Lena Celion, Åkerstigen 3, 624 49 Slite
Eva Nypelius, Lokrume Nyplings 337, 621 74 Visby

Ledamöter i styrelsen (nominering till bolagsstämman)

MP Isabel Enström, Brunnsgatan 5, lgh 1001, 621 46 Visby
C
Stefan Nypelius, Bro Tors 110, 621 73 Visby

Ersättare i styrelsen: (nominering till bolagsstämman)
S

M

Tommy Gardell, Vibble Starks väg 8, 622 60 Visby
att inträda vid förhinder för Isabel Enström
Mats Hedström, Strandvägen 7, 624 48 Slite
att inträda vid förhinder för Stefan Nypelius

Lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem

Ersättare för lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

GOTLANDS ELFÖRSÄLJNING AB

Ledamot i styrelsen:
S

Johnny Wiberg, Källunge Skällhorns 161, 621 71 Visby

Ersättare i styrelsen:
C

Lars Thomsson, Vänge Nickarve 253, 622 36 Romakloster

GOTLANDS ELNÄT AB (f.d. Gotlands Energientreprenad AB)

Ledamot i styrelsen:

MP Isabel Enström, Brunnsgatan 5, 621 46 Visby

Ersättare i styrelsen:
C

Stefan Nypelius, Bro Tors 110, 621 73 Visby

1
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ALMI FÖRETAGSPARTNER GOTLAND AB
Mandatperiod: 2018/2019

Ombud till bolagstämman:
S

Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta

Ersättare för ombud till bolagsstämman:
S

Mikael Nilsson, Eugeniagatan 10, 621 46 Visby

Ledamöter i samrådsdelegation vid bolagsstämma:
S
C
M

Bo Björkman, Korpklintsvägen 15, 621 41 Visby
Lars Thomsson, Vänge Nickarve 253, 622 36 Romakloster
Anna Hrdlicka, Wallersplats 4, 621 56 Visby

Ledamöter i styrelsen: (Nominering till bolagsstämman)
S
C

Filip Reinhag, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby
Eva Nypelius, Lokrume Nyplings 337, 632 74 Visby

Lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
C

Barbro Hejdenberg Ronsten, Kastanjegatan 16, 621 44 Visby

STIFTELSER SOM FÖRVALTAS AV REGIONSTYRELSEN
Mandatperiod: 2018

Grupp 1

Stiftelsen för understöd åt nödställda sjuka i staden
Stiftelsen för Hilma och Axel Gustafssons minne
Drottning Christinas stiftelse
Stiftelsen för julgåva i Visby
Stiftelsen för extra kaffebjudningar på Göransgården
S A Petterssons stiftelse

Revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för revisor:
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem

Grupp 2

Stiftelsen för Gotlands Norra Härads Tingshusbyggnadsskyldige
Samstiftelsen för Tallbackens sjukhem. (F.d. Stiftelsen för Follingbo sjukhus)
Mariahemmets samstiftelse
Samstiftelsen för premier till elever på Lövsta landsbygdsgymnasium
Hjalmar Westergård-Roos stiftelse

Revisor:

MP Björn Möller, Sanda Prästgården 222, 623 79 Klintehamn

Ersättare för revisor:
S

Ann-Marie Karedus, Styrmansgatan 293, 621 51 Visby

2
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Grupp 3

Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse
Gotlands kommuns sociala samstiftelse
Tullförvaltare Rudolf Odins stiftelse
Elsa Berglunds stiftelse
Sjukvårdens samstiftelse
Viktor och Therese Gyllenhammars stiftelse
Alma Bobergs stiftelse
Stiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor
Carl Degermans stiftelse
Stiftelsen Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond
Katarina och Ann-Marie Mårtenssons Minnesfond
Stiftelsen Konsul Otto Åkermans Hem (Förvaltas av socialnämnden)

Aukt revisor:

Lars Wallén, PwC Sverige, 113 97 Stockholm

Ersättare för aukt revisor:

Alexander McGuire, PwC Sverige, 113 97 Stockholm
REGION GOTLANDS SAMFÖRVALTADE STIFTELSER – Årsredovisning Grupp 1+2
Mandatperiod: 2018

Revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för revisor:
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem

GOTLANDS TEATERFÖRENING
Mandatperiod: 2018

Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

GOTLANDSFONDENS RÄKENSKAPER
Mandatperiod: 2018

Revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för revisor:
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem

3
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STIFTELSEN MEDELTIDSVECKAN
Mandatperiod: 2018

Ledamot i styrelsen:
S

Bo Björkman, Korpklintsvägen 15 lgh 1003, 621 41 Visby

Ersättare i styrelsen:
M

Stefan Wramner, Birgers gränd 4, 621 56 Visby

Ombud till årsmötet:
S
C

Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta
Hans Klintbom, Vibble Vävaregatan 11, 622 59 Visby

Ersättare för ombuden vid årsmötet:
S

Kjell Pettersson, Bulverksvägen 5, 624 44 Tingstäde
att inträda vid förhinder för Meit Fohlin.

M

Inger Harlevi, Valdemarsgatan 9, 621 45 Visby
att inträda vid förhinder för Hans Klintbom.

STIFTELSEN NORRLANDA FORNSTUGA
Mandatperiod: 2018

Revisorer:
S
C

Gerty Holmstedt, Gothem Botvalde 572, 624 30 Slite
Ingemar Nyström, Kräklingbo Stenstugu 511, 623 70 Katthammarsvik

Ersättare för revisorerna:
S

Olav Lindahl, Gothem Paradisvägen 11, 624 30 Slite
att inträda vid förhinder för Gerty Holmstedt

M

Lena Simonsson, Korsgränd 5, 621 56 Visby
att inträda vid förhinder för Ingemar Nyström

FÖRENINGEN HEMSEGÅRDEN
Mandatperiod: 2018

Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

STÅNGA IDROTTSFÖRENING
Mandatperiod: 2018

Revisor:
C

Hans Olsson, När Hallbjänne 504, 623 48 Stånga

Ersättare för revisor:

S
Leif Dahlby, Haga Tvärgränd 6, 621 50 Visby
____________________________________________________________________
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WISBY RIDKLUBB
Mandatperiod: 2018

Revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för revisor:
L

Ulf Klasson, Norra Kustvägen 1, 623 77 Visby

SCIENCE PARK GOTLAND

Revisor: 2018
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

Ersättare för revisor: 2018

C
Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem
_______________________________________________________
FÖRENINGEN GOTLANDS FORNVÄNNER
Mandatperiod: 2018-2019

Ledamöter i styrelsen:
C
M

Mats Engström, Tallundsgatan 6 lgh 1202, 622 54 Romakloster
Inger Harlevi, Valdemarsgatan 9, 621 45 Visby

S
S

Anita Klingvall, Visborgsgatan 2, 621 57 Visby
Björn Jansson, Korpklintsvägen 15, 621 41 Visby

Ersättare i styrelsen:
C
S

Peter Dolk, Vänge Skogs 156, 622 36 Romakloster
att inträda vid förhinder för Mats Engström och Inger Harlevi
Charlotte Andersson, Lännaplan 2 G lgh 1202, 621 45 Visby
att inträda vid förhinder för Anita Klingvall och Björn Jansson
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Ärende 42

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
•

Åsa Ahlqvists medborgarförslag om anordnande av övergångsställe
framför terminalen i Visby hamn. (Inkom 2017-10-20) RS 2017/1046.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Ingrid Dahlbäcks medborgarförslag om att sanda klokt och ta bort snö på
trottoarer. (inkom 2017-11-20) RS 2017/1049
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Jonas Hennings medborgarförslag om att häva bygglovsplikten för Attefallshus i Slite samhälle. (inkom 2017-11-29) RS 2017/1082
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

•

Jens Söderbergs medborgarförslag om ljussättning och renovering av gångoch cykelbana i Slite. (inkom 2017-11-29) RS 2017/1081
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

•

Reneé Vibergs medborgarförslag om att gotländska vikarier inom vården skall
få en extra ”morot” under sommaren (inkom 2017-12-04) RS 2017/1092
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017-11-20
REGION GOTLAND

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

£•

J

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

JH]
Q

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

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress
Postadress
E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

/ h

JT

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

[E]
Q

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

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress
Postadress
E-postadress

Region Gotland -blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

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

[E]
Q

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

Namnteckning

/6/u-I-

NamnförtydUs^nde

Adress
Postadress
E-postadress

asci.

i//'? ///f/ ny
&.(J
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Region Gotland
Receotion Visborg

2017 -It- 2 O

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

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

[X]
fl

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

Datum

Namnförtydligande
Adress

A
Postadress

(o 3.
E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Region

MEDBORGARFÖRSI ÄG.

Gotland

Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -11- 2 9
REGION GOTLAND

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

Härmed föreslås att regionfullmäktige fattar beslut
om att häva bygglovsplikten för attefallshus i Slite
samhälle.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Hela Slite samhälle är idag av regionfullmäktige
undantaget frän lagen om bygglovsfrihet avseende
Attefallhus. Detta strider mot regeringens intention
med att bygglovsbefria Attefallhus för att underlätta
byggnationen av mindre komplementbyggnader.
Avsikten med detta var att minska byråkratin,
snabba på bygglovsprocessen och enkelt skapa Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[x]
l l

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

Namnteckning ^^^

2017-11-24
Namnförtydligande

.

i A-

2r^^V\

Jonas Henninq
Rute Albv 1 59
62458 Lärbro
ionas@racemind.se

1

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Härmed föreslås att regionfullmäktige fattar beslut om att häva bygglovsplikten för
Attefallhus i Slite samhälle.
Hela Slite samhälle är idag av regionfullmäktige undantaget från lagen om
bygglovsfrihet avseende Attefallhus. Detta strider mot regeringens intention med att
bygglovsbefria Attefallhus för att underlätta byggnationen av mindre
komplementbyggnader. Avsikten med detta var att minska byråkratin, snabba på
bygglovsprocessen och enkelt skapa fler billiga generationsbostäder.
Regionfullmäktiges nuvarande motivering att undanta hela Slite samhälle från
bygglovsfrihet avseende Attefallhus gör gällande att hela Slite samhälle skulle vara
"särskild värdefull bebyggelse". Jag anser att denna motivering saknar grund. Med
undantag från några få historiska byggnader så består Slite samhälle mest av ordinarie
en- eller två bostadshus samt flerbostadshus uppförda i modern tid. De få byggnader
eller kvarter som anses som särskilt värdefulla kan undantas var för sig utan att omfatta
hela Slite samhälle.
Byggnadsnämnden på Gotland klarar idag inte av sitt uppdrag då handläggningstiden
för ett bygglov tar långt mycket längre tid än dom 10 veckor som lagen stadgar.
Byggnadsnämnden blir idag regelbundet anmäld till JO av medborgare som råkat ut för
byggnadsnämndens saktfärdighet.
Genom att bifalla mitt medborgarförslag att häva den generella bygglovsplikten
avseende Attefallshus i Slite samhälle följer inte bara regionfullmäktige lagstiftarens
intention med Attefallhus. Ett bifall skulle även lätta bördan för byggnadsnämnden så att
densamma får lättare att uppfylla lagen om att skyndsamt meddela bygglov i de ärenden
som enligt lagen inte är undantagna bygglov. Genom bifall medverkar regionfullmäktige
att ge Slite samhälle och Gotland möjlighet att växa med fler små och billiga bostäder
vilket möjliggör att regionfullmäktige lättare kan nå sitt eget mål om fler bostäder och
fler innevånare på Gotland.
Vänliga Hälsningar

~~^K)i41

Jonas Henning

~ - ,

,
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Gottand

Till

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

Vill se en ljussättning och renovering av gång och
cykelbanan mellan området Slite södra och området
Slite Länna. Vägen Solklintsväqen vid Cementa
utsiktsplats.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Gångvägen/cykelbanan är väldigt mörk kvällstid och
vägen sönder på sina ställen. För att skapa trygghet
och mer säker gångväg bör den renoveras. Bilvägen
är upplyst men ljuset når inte in till gångvägen.
Eftersom det varit oroligt i området med inbrott mm
vill jag med flera se området mer upplyst och
speciellt gångvägen mellan Slites två samhällen.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

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

Namnteckning /L,

2017-11-23
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/
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NamnförtydligandV

Jens Söderberg
Flodenbergsväg 1 1

Adress

/

'

Postadress

62448
E-postadress

Jenssoderberg@hotmail.se
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011 -03-01

Sidan 1 av 2

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

Vill att Gotländska vikarier ska få en "morot" att
arbeta över sommaren. Fastländska vikarier får resa

hit betald och subventionerat eller gratis boende
över sommaren.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Om Gotländska vikarier får ut motsvarande belopp i
pengar över sommaren(som fastlänningar får för
boende och resa), behöver inte regionen betala
fäst-personal för att lägga sommarsemester utanför
period. Vi får fler som vill arbeta inom vården, gör
även vården attraktivare för arbetssökande. Börja
lösa problemet på plats här på Gotland!
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarfbrslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarfbrslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

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

Datum

/

•'/ /

2017- 11-30
Namnförtydligande ^

«->•".

_

' (Yl ir)O
— V_ X^

Reneé Viberq

/

s

Adress

Vallstena Grinds 910
Postadress

62432 Slite
timotimo84@hotmail.com

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2
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Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktige har vid tidigare sammanträde, till olika nämnder
överlåtit (delegerat) nedanstående medborgarförslag för beslut. Dessa
återkommer nu för kännedom och anmälan till regionfullmäktige.

Innehåll
•

Roland Stenbergs medborgarförslag om att utveckla busshållplatsen "Norra
Kustvägen" vid linje 10, belägen i Klintehamn. RS 2015/609
• Tekniska nämnden 2017-11-22, § 279
• Medborgarförslag (inkom 2015-10-09)

•

Katrin Johanssons medborgarförslag om tidtabelläggning av ”tomtur” i
kollektivtrafikens linje 13 mellan Ljugarn och Roma. RS 2016/672
• Tekniska nämnden 2017-11-22, § 282
• Medborgarförslag (inkom 2016-10-18)

•

Christina Sundahls medborgarförslag om belysning på klippkanten ovanför
domkyrkan och hela gatan Norderklint. RS 2017/169
• Tekniska nämnden 2017-11-22, § 283
• Medborgarförslag (inkom 2017-02-20)

•

Anita Ljustells medborgarförslag om att minska bilåkandet genom sänkta
busspriser för de som bor på landsbygden. Terminskort till alla boende på
Gotland. RS 2017-153
• Tekniska nämnden 2017-11-22, § 280
• Medborgarförslag (inkom 2017-02-10)

•

Helena Nordbergs medborgarförslag om att uppgradera rastplatsen vid Sjuströmmar
i Slite med toalett, rinnande vatten och sopsorteringsstation. RS 2017/686
• Tekniska nämnden 2017-11-22, § 277
• Medborgarförslag (inkom 2017-07-21)

•

Irene Magnussons medborgarförslag om att låta alla som fyllt 70 år åka buss gratis.
RS 2017/767
•
•

Tekniska nämnden 2017-11-22, § 281
Medborgarförslag (Inkom 2017-08-29)

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-11-22

TN § 279

Medborgarförslag. Utveckla busshållplatsen
”Norra Kustvägen” i Klintehamn, linje 10.

TN 2015/2864
TN AU § 204

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag föreslås att hållplatsen Norra Kustvägen ska utvecklas. Den
stolpe som finns idag ska moderniseras med ett tidtabellsanslag i lämplig höjd. En
hållplatsstolpe ska sättas upp på motsatt sida för resande i riktning mot Visby.

Bedömning

Den befintliga stolpen på hållplatsen för resande i södergående riktning har redan
åtgärdats och har tidtabellsanslag. Teknikförvaltningen bedömer att det även vore
möjligt att sätta upp en stolpe på motsatt sida om en lämplig placering går att finna.
Kostnaden för att sätta upp en ny stolpe beräknas till maximalt 4 000 kronor.
Förslaget har positiva konsekvenser då det bidrar till en bättre tydlighet för resenärer.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2015-10-09
Tjänsteskrivelse 2017-11-20
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget.

Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-11-22

TN § 279

Medborgarförslag. Utveckla busshållplatsen
”Norra Kustvägen” i Klintehamn, linje 10.

TN 2015/2864
TN AU § 204

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag föreslås att hållplatsen Norra Kustvägen ska utvecklas. Den
stolpe som finns idag ska moderniseras med ett tidtabellsanslag i lämplig höjd. En
hållplatsstolpe ska sättas upp på motsatt sida för resande i riktning mot Visby.

Bedömning

Den befintliga stolpen på hållplatsen för resande i södergående riktning har redan
åtgärdats och har tidtabellsanslag. Teknikförvaltningen bedömer att det även vore
möjligt att sätta upp en stolpe på motsatt sida om en lämplig placering går att finna.
Kostnaden för att sätta upp en ny stolpe beräknas till maximalt 4 000 kronor.
Förslaget har positiva konsekvenser då det bidrar till en bättre tydlighet för resenärer.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2015-10-09
Tjänsteskrivelse 2017-11-20
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget.

Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2016 -10- 1 8
REGION GOTLAND

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

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

Datum

S4
Namnförtydligande
Adress

Ac
Postadress
E-postadress
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Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

20161013
Medborgarförslag
Tidtabelläggning av "tomtur" i kollektivtrafikens linje 13 mellan Ljugarn och Roma.
Kollektivtrafikens linje 13 trafikerar sträckan Ljugarn - Roma - Ljugarn med anslutning mot
Visby genom byte till linje 11 i Roma. En tur finns från Ljugarn 06.40 och två turer från
Roma på eftermiddagen 16.00 och 17.00.
Turen 16.00 vänder i Ljugarn 16.30 och går sedan tillbaka till Roma som så kallad tomtur,
vilket innebär att den inte är tidtabellagd och tillgänglig för resenärer. Märkligt eftersom
kostnader för chaufför och bränsle redan finns.
Genom att lägga in denna tomtur i tidtabellen skulle det bli möjligt för resenärer att åka till
Visby kvällstid för exempelvis flygresor eller olika arrangemang. Dessutom positivt för
kollektivtrafiken, som skulle fördubbla resemöjligheterna från Ljugarn.
Katrin Johansson

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-11-22

TN § 283

Medborgarförslag. Belysning på klippkanten
ovanför domkyrkan och hela gatan Norderklint

TN 2017/624
TN AU § 209

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag inkom för handläggning 2017-03-16. Förslagsställaren föreslår
att Region Gotland ska sätta belysning på klippkanten ovanför domkyrkan, samt
utöka belysningen så att det täcker hela gatan Norderklint. Detta med motiveringen
att det är ”lätt att snubbla på ojämnheter längs stigen samt undanskymt område där
det skulle kunna ske misshandel och dylikt”.
Bedömning

Teknikförvaltningen gör bedömningen att det inte är motiverat med en utökad
belysning på platsen. Detta eftersom att det finns alternativa gångstråk som är
upplysta i närheten. Det finns i dagsläget heller inga medel för nyanläggning för
gatubelysning i budgeten .

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2017-03-16
Tjänsteskrivelse 2017-10-25
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-11-22

TN § 280

Medborgarförslag. Minska bilåkande genom
sänkta busspriser för de som bor på
landsbygden. Terminskort till alla boende på
Gotland

TN 2017/614
TN AU § 206

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att busspriserna ska sänkas
och bli rättvisa för de som bor på landsbygden. Det inkommer även önskemål om att
alla som bor på Gotland ska få terminskort. Motivering till förslaget är att de höga
priserna medför att resenärer väljer att ta bilen istället för att åka buss.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att det inte är ekonomiskt möjligt att sänka
biljettpriserna. Gotland har i dagsläget bland de lägsta taxorna för kollektivtrafik i
landet. Bland annat så är det gratis för folkbokförda på Gotland som är upp till 20 år
att åka med landsbygdstrafiken genom bussiga kortet. Det är inte aktuellt att ge
terminskort till alla boende på Gotland.
Konsekvenserna av beslutet är att nuvarande regler kvarstår.
Beslutsunderlag

Transportstyrelsens rapport: ”Transportmarknaden i siffror”
Dnr TSG 2016-3493 Februari 2017
Medborgarförslag 2017-02-10
Tjänsteskrivelse 2017-11-20
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-11-22

TN § 277

Medborgarförslag. Uppgradera rastplatsen vid
Sjuströmmar Slite med toalett, rinnande vatten
och sopsorteringsstation

TN 2017/3184
TN AU § 202

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställarens föreslår toalett med
rinnande vatten och sopsortering vid rastplatsen vid Sjuströmmar i Slite.
I dagsläget har Region Gotland en torrtoalett och sopkärl med blandat avfall på
platsen som är öppen från 15 maj till 15 september årligen.
Bedömning

Under rådande besparingskrav har Region Gotland inga medel för att utveckla
platsen. Vatten och avlopp finns inte framdraget på platsen. Att installera vatten och
avlopp innebär en investering på uppskattningsvis minst 250 000 kronor. En
driftsbudget krävs även för att underhålla utökad service.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2017-10-13
Tjänsteskrivelse 2017-10-18
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Skickas till
Regionfullmäktige
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Anr

Till

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -07- 2 1
REGION GOTLAND

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

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

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-11-22

TN § 281

Medborgarförslag. Låta alla som fyllt 70 år åka
buss gratis

TN 2017/3188
TN AU § 207

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag föreslås att alla över 70 år ska få åka buss gratis. Motiveringen
i förslagen är att det idag är gratis för ungdomar upp till 20 år och att Region Gotland
borde satsa mer på de äldre. Förslaget skulle även resultera i att fler åker buss.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att förslaget inte är genomförbart på grund av
ekonomiska aspekter.
Konsekvenserna av tekniska nämndens beslut är att de som är mellan 70 -80 år även
framgent måste betala för sina resor. I dagsläget får resenärer som är över 65 år
reducerat pris. De har idag följande rabatter jämfört med fullpris:
90 kr rabatt på Länskort
60 kr rabatt på Förortskort
70 kr rabatt på Visbykort
1000 kr rabatt på Terminskort
30 kr rabatt på 24 timmars kort
60 kr rabatt på 72 timmars kort
Beslutsunderlag

Författningssamling för Region Gotland: Taxor för resor i all kollektivtrafik inklusive
färdtjänst och sjukresor.
Medborgarförslag 2017-08-29
Tjänsteskrivelse 2017-11-20
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

rGotland
Region

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2017 -08- 2 9
REGION GOTLAND

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

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

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress
Postadress

2

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-12-18

Handlingar till

Ärende 44-45

Interpellationer
Innehåll
• Socialnämndens ordförande Håkan Ericssons (S) svar på Jesper Skalberg
Karlssons (M) interpellation om äldreboendet Pjäsen. RS 2017/1058
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Clas Strids (SD)
interpellation om strategin för vatten och avlopp. RS 2017/1059

Visby 2017-11-20

Interpellation:
Till:

Pjäsen om Pjäsen är ett misslyckande
Socialnämndens ordförande Håkan Ericson

Under många år drevs äldreboendet Pjäsen av Attendo Care med gott resultat. Däremot
gjordes ingen ny upphandling när kontraktet löpte ut 2012, och verksamheten övergick i
kommunal regi.
2012 drevs Pjäsen cirka 8,5 miljoner kronor billigare än motsvarande boende i kommunal
regi. Det fanns vid tillfället sjuksköterska dygnet runt och rehab måndag till fredag. Så ser det
inte ut idag och i en nyligen genomförd undersökning, av Socialstyrelsen, har Pjäsen fått
lägst kvalitet av alla särskilda boenden på Gotland.
Beslutet, som fattades i Regionstyrelsen, föregicks av ett beslutsunderlag som omfattade
några få rader. Detta Trots att Regionstyrelsen uttryckligen sagt ”att beslutsunderlag alltid
ska innehålla ekonomiska analyser och konsekvenser för verksamheten”. Det kan tolkas
som att just de ekonomiska analyserna och konsekvenserna inte riktigt belysts.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialnämndens ordförande Håkan Ericson:
Hur ska det rödgröna styret vända utvecklingen på äldreboendet Pjäsen, särskilt vad gäller
bristande kvalitet och dålig ekonomi?

Jesper Skalberg Karlsson (M)

ffi,9,*r*****
lnterpellation

Till:

tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell.

Angående: Statusrapport om VA-strategin att öka kapaciteten/förmågan för
att geno mföra VA-pla ne n. (Tjänsteskrivelse RS 2OL7 17 47 11 oktober 2017)

För ett antal år sedan under en paneldebatt som Tommy Gardell satt med i så

diskuterades byggstoppet i Ronehamn. Byggstoppet beror på att det inte går

att få en anslutning till det befintliga reningsverket eftersom det har varit
överbelastat under många år och skickat mycket orenat vatten ut i Östersjön.
Under debatten sa Tommy Gardell att reningsverket i Ronehamn var med i en
investeringsplan, och enligt denna investeringsplan så skall reningsverket
åtgärdas 2022.
Vi Sverigedemokrater anser att så länge det inte finns fungerande reningsverk
på landsbygden så härnmar det landsbygdsutvecklingen.

Min fråga är: Ligger investeringsplanen kvar? Eller har investeringen
reningsverket skjutits på framtiden, eller har det tidigarelagts.

Clas Strid

Sverigedemokraterna Gotla nd
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