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RS AU § 39

Förnyad informationshantering och
arkivering

RS 2019/109

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

För att återspegla verksamheternas informationshantering bättre och för att öka
informationssäkerheten beslutar regionstyrelsen att anta ett nytt arkivreglemente,
en ny regionövergripande dokumenthanteringsplan och en tillhörande
klassificeringsstruktur, som bygger på verksamheternas processer, där handlingarna
kommer att följa samma struktur från att de skapas tills att de arkiveras.

Förslaget syftar till att förtydliga och förenkla informations- och arkivhanteringen på
följande sätt:
1. Det ska enbart finnas ett dokument likvärdigt ett arkivreglemente för hela
regionen, som styr hur regionen väljer att tolka och tillämpa arkivlagen.
Arkivreglementet ska uppdateras vid behov så att det överensstämmer med
gällande lagstiftning.
2. Det ska enbart finnas en regionövergripande dokumenthanteringsplan, som
ersätter tidigare gällande dokumenthanteringsplan, gallringsplan och bevarandeplan, och som ska revideras årligen av regionarkivarien. Med utgångspunkt i den
regionövergripande dokumenthanteringsplanens struktur kan respektive nämnd
välja att anpassa dokumenthanteringsplanen så att enbart de delar som berör deras
verksamhetsområden finns med.
3. Den nya dokumenthanteringsplanen är i sig ett gallringsbeslut. Förfarandet med
gallringsbeslut för handlingstyper som redan ingår i dokumenthanteringsplanen är
därmed överflödigt och ska upphöra i och med detta beslut, likaså förfarandet
kring gallringsbevis samt yttrande inför varje gallringsbeslut.
4. Gallringsbeslut ska undvikas men kan tas i unika fall, då respektive arkivansvarig
gör bedömningen att en viss handlingstyp kan gallras och att verksamheten i
vanliga fall och framöver inte kommer att hantera den handlingstypen. Men som
regel ska dokumenthanteringsplanerna för respektive nämnd revideras årligen av
arkivansvarig och uppdateras vid behov. Regionarkivarien ska rådfrågas vid större
förändringar i respektive nämnds dokumenthantering och arkivering. Regionarkivarien ska därför redan ha lämnat sina synpunkter på varje ny dokumenthanteringsplan som antas, och har därmed sagt sitt, varför inga yttranden behöver
göras på eventuella gallringsbeslut.
forts

5 (14)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
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RS AU § 39 forts
RS 2019/109

Följande styrdokument och dokument upphävs i och med detta beslut:
-

Bevarande- och gallringsplan för Gotlands kommun, antagen av kommunstyrelsen 1992-04-23, reviderad 1997-12-31.
Att hantera arkiv i Gotlands kommun, ett direktiv som antogs 2007-02-24.
Riktlinjer och föreskrifter för arkiv- och informationshantering inom Region
Gotland, från 2018.
Fördelning arkivansvar, från 2016.

Följande begrepp/handlingstyper upphör i och med detta beslut och ska hädanefter
inte användas:
-

Gallringsplan
Bevarandeplan
Arkivbildningsplan
Gallringsbevis

Regionstyrelsen bedömer att förslaget att förnya och förenkla dokumenthanteringen
och arkiveringen kommer att underlätta för arkivansvariga, registratorer och handläggare. I och med övergången från allmänna arkivschemat till processorienterad
informationsredovisning kommer regionen även att vara väl förberedd när införandet
av ett e-arkiv sker.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Nanna Bergquist, regionarkivarie, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-18
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RS AU § 40

Riktlinjer för fakturering, kravhantering och
inkasso

RS 2018/1269

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Förslag till nya riktlinjer för kundfakturering, kravhantering och inkasso i Region
Gotland fastställs.
• Nuvarande riktlinjer för fakturering och kravhantering antagna av kommunstyrelsen 1992-09-17 § 441, upphävs.
•

Nuvarande ”Riktlinjer för fakturering och kravhantering” beslutade av regionstyrelsen 1992 har omarbetats och föreslås ersättas av ”Riktlinjer för kundfakturering,
kravhantering och inkasso”. Förslaget till nya riktlinjer bedöms stödja en mer enhetlig
och effektiv process. Nedan nämns de större förändringar som gjorts.
I de nya riktlinjerna har ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och nämnderna
förtydligats.
Ett avsnitt med regler för hur bestridande av faktura har lagts till.
Riktlinjerna har anpassats till att inkassoprocessen är utlagd på extern utförare.
I riktlinjerna har förtydligats att en avbetalningsplan får ha en längsta löptid om
12 månader och att beslut om detta får fattas av handläggare vid ekonomiservice på
regionstyrelseförvaltningen. I särskilda fall kan längre löptid beviljas men ska då
beslutas av ekonomidirektör eller finans- och redovisningschef.
Reglerna för bokföringsmässiga avskrivningar har ändrats för att få en effektivare
process. Istället för beslut i nämnd om vilka kundfordringar som ska avskrivas
kommer detta att göras löpande av handläggare vid ekonomiservice när obetalda
fordringar övergår till långtidsbevakning. Bokföringsmässig avskrivning betraktas
som verkställighet. Civilrättsligt har regionen ändå kvar sin fordran på gäldenären och
detta långtidsbevakas av upphandlat inkassobolag. Information om avskrivna kundfordringar kommer att lämnas till nämnd i samband med delårs- och årsbokslut.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget till riktlinjer kommer att främja en
effektiv och enhetlig process för kundfakturering, kravhantering och inkasso i linje
med god inkassosed.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-17
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RS AU § 41

Bokslutsdispositioner

RS 2018/1124

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Värdereglering av kortfristig fordran för fordonsgas görs med 9 miljoner kronor i
bokslut 2018. Kostnaden belastar finansförvaltningen, regionstyrelsen.

Arbetsutskottets beslut
•

Arbetsutskottet ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad
redovisning om biogas på arbetsutskottets sammanträde den 12 mars 2019.

Region Gotland har ett avtal med Biogas Gotland om köp av fordonsgas. Enligt
avtalet uppgår kontraktsmängden till 2 684 025 kg. Avtalet går ut 2019-12-31.
Region Gotland har i enlighet med avtalet förskottsbetalat fordonsgas. Fordran
uppgår till 14 331 202 kronor per 2018-12-31.
Då avtalet går ut inom ett år är bedömningen att bara delar av den förskottsbetalade
fordonsgasen kommer att kunna förbrukas under 2019.
Bedömningen är att fordran i bokslut 2018 är alldeles för hög och därför behöver
värderegleras med 9 miljoner kronor.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra en fördjupad
redovisning av biogas på arbetsutskottets sammanträde den 12 mars 2019.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-23
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RS AU § 42

Forskningsprojekt ECHO-zon barnhälsa
Uppsala Universitet

RS 2018/1270

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

ECHO-zon är ett långsiktigt forskningsupplägg med utgångspunkt i WHO:s rapport
”Ending Childhood Obesity (ECHO)”. Planeringen har skett inom partnerskapet
mellan Region Gotland och Uppsala universitet. Ambitionen är att den forskning
som genomförs ska kunna tillämpas praktiskt på Gotland och därmed stärka arbetet
med barns hälsa. Professor Peter Bergsten vid Uppsala universitet är huvudansvarig
för forskningsupplägget.
Insatserna ska främst inriktas på faktorerna sömn, matvanor och fysisk aktivitet.
Genom de mätningar som görs på individnivå blir det möjligt att följa upp om
genomförda insatser ger avsedd effekt.
Ambitionen är att forskningssamarbetet ska vara långsiktigt, 10 år, och att Uppsala
universitet ska medverka till att såväl samla data på individnivå som att kartlägga och
förstärka arbetet inom BVC, förskola, skola och i barns hem- och fritidsmiljö.
Elevhälsan kommer att beröras av projektet men kommer inte att behöva utöka sin
verksamhet för detta. Därmed behöver heller inte särskilda resurser avsättas inom
elevhälsan.
Parallellt med ovan nämnda insatser planeras även att inleda samverkan med näringsidkare för att stimulera ett brett lokalt samhällsengagemang kring barns hälsa.
En förstudie har genomförts inom partnerskapet Region Gotland – Uppsala
universitet under 2018 för att undersöka föräldrars inställning till att blodprov tas på
deras barn. Vidare har resursbehovet bedömts för ett genomförande av forskningsprojektet och interventionen. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen har medverkat i förstudien.
Forskning som samlar in blodprov och annan data om människors hälsa måste
godkännas av etikprövningsnämnden. Ansökan till denna nämnd är påbörjad och
kommer att fullföljas när beslut fattats om att genomföra forskningssamarbetet.
forts
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RS AU § 42 forts
RS 2018/1270

Finansieringen delas mellan Uppsala universitet och Region Gotland. Universitet
bidrar i arbetet med motsvarande 2,4 tjänster som knyts till forskningsarbetet på
Gotland och regionen med motsvarande 1,5 tjänst. Av detta planeras 1,0 tjänst
förläggas inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet medan 0,5 tjänst hanteras
av regionstyrelsen.
Forskningsprojektet förfogar därutöver över ytterligare resurser från Uppsala
universitet för forskningssjuksköterska, laboratorieingenjör, statistiker och läkare
motsvarande 1,7 tjänst med placering i Uppsala.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lisa Stark, verksamhetsledare, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet föreslår att ärendet återremitteras till regionstyrelseförvaltningen för
ytterligare beredning.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-09
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RS AU § 43

Industrimarksinventering Roma, Hemse och
Slite

RS 2018/1244

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Byggnadsnämndens förfrågan anses besvarad med regionstyrelsens förslag
till prioritering av start-PM.

Vid byggnadsnämndens sammanträde den 17 oktober 2018 informerade nämnden
om den industrimarksinventering som samhällsbyggnadsförvaltningen gjort
sommaren 2018. Inventeringen avser industrimark i Roma, Hemse och Slite.
Inventeringen har haft som syfte att utreda outnyttjad detaljplanelagd industrimark
som finns tillgänglig och i första hand inom regionens ägo. Vidare har kartlagts vilken
tillgänglig mark som skulle kunna vara aktuell att i framtiden planlägga för industriändamål.
I inventeringen konstateras att det i Hemse och Slite finns outnyttjad detaljplanelagd
industrimark tillgänglig som är i regionens ägo. I Roma däremot finns ingen
outnyttjad detaljplanelagd mark för industriändamål tillgänglig, varken i regionens
eller i annans ägo.
Byggnadsnämnden beslutade att sända inventeringen till regionstyrelsen med
förfrågan att göra ett start-PM för berörd mark.
Förfrågan diskuterades på Exploateringsgruppens (EXG) möte den 6 december
2018. EXG konstaterade att regionstyrelsen redan beställt start-PM (2018-11-07)
avseende mark för industriändamål i Roma i enlighet med inventeringen. Då
detaljplanelagd mark för industriändamål i Hemse respektive Slite finns tillgängligt
samt då organisationen på grund av hög arbetsbelastning har behov av prioritering av
inkomna ärenden vill EXG rekommendera regionstyrelseförvaltningen att avvakta
med att beställa start-PM avseende industrimark i Hemse respektive Slite.
Regionstyrelseförvaltningen har beställt start-PM avseende lämplig mark i Roma för
att detaljplanelägga för industriändamål med industrimarksinventeringen som underlag. Då detaljplanelagd mark för industriändamål finns tillgänglig i Slite respektive
Hemse finns inte behov att i detta skede starta en förstudie för ytterligare planarbete.
Regionstyrelseförvaltningen är av samma uppfattning som exploateringsgruppen.
forts
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RS AU § 43 forts
RS 2018/1244
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Åsa Linder, strateg, regionstyrelseförvaltningen och Anders
Rahnberg, enhetschef, samhällsbyggnadsförvaltningen.
Eva Nypelius (C) föreslår att beslutsmeningen ändras till ”byggnadsnämndens
förfrågan anses besvarad med regionstyrelsens förslag till prioritering av start-PM”.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-12
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RS AU § 44

Regiondirektörens information

Regiondirektören informerar om:
-

Uppföljning omvärldsdagen 18/1 2019.
Pågående målprocess.
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RS AU § 45

Övriga ärenden

Tre frågor från Saga Carlgren (V).
- Anläggningsstrategi – hur ser beredningen ut och hur länge ska den gälla?
Projektdirektivet är beslutat och anläggningsstrategin förväntas vara klar i juni.
Viktigt med återkoppling och förankring i politiken. En inventering av befintliga
anläggningar pågår. Strategin kommer för beredning i kultur- och fritidsberedningen i
april.
- Koldioxidbudgeten
En konsult har anlitats och utrett koldioxidbudgeten. Redovisning av utredningen
kommer ske på arbetsutskottet den 5 mars 2019.
- SMA Svenska Mineral AB - ansökan
Tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden har genom en skrivelse från markoch miljödomstolen fått möjlighet att yttra sig om SMAs ansökan. Yttrandet i detta
skede gäller endast kompletteringar till ansökan. Regionstyrelsen kommer att få
tillfälle att yttra sig över ansökan i sin helhet i maj.
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