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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

Årets resultat 185 mnkr
Årets resultat 2018 blev 185 mnkr, ett historiskt högt resultat. Budgetavvikelsen blev +120 mnkr. Den huvudsakliga
förklaringen till det höga resultatet är stora reavinster från
fastighetsförsäljningar på 142 mnkr. Även vinster från exploateringsverksamheten med 27 mnkr och finansiella intäkter på 35 mnkr från bland annat aktieutdelningar och
avkastning på pensionsmedelsplaceringar har bidragit till
resultatet. En övergång till komponentredovisning har medfört att avskrivningskostnaderna minskat med ca 25 mnkr
jämfört med föregående år. Det som däremot är problematiskt är att nämndernas verksamhet överskrider sin budget.
Nämnderna har ett sammanlagt underskott på -56 mnkr.
Årets resultat efter balanskravsjusteringar slutar på
48 mnkr sedan reavinster från markförsäljningar har frånräknats med 137 mnkr.

Kortfattat om utfallet








Balanskravsresultat 48 mnkr
Budgetavvikelse +120 mnkr totalt
Vinster från fastighetsförsäljningar och markexploatering 169 mnkr, budgetavvikelse +129 mnkr
Skatteintäkter och generella statsbidrag, +7 mnkr i
budgetavvikelse
Finansnetto 14 mnkr, +46 mnkr mot budget
Nämnderna -56 mnkr jämfört med budget
Investeringar 703 mnkr

Finansiella nyckeltal
Procent

2016

2017

2018

Årets resultat / nettokostnader

1,8

3,1

3,8

Skatteintäkter och bidrag, förändring

4,3

5,0

2,7

Nettokostnader totalt, förändring
Soliditet
Egenfinansiering av investeringar i
skattefinansierad verksamhet

1,1

3,6

2,1

41,4

42,0

42,8

66

154

162

Målen för resultat och nettokostnader klarades
Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 2,7
procent. Nettokostnaderna inklusive finansnetto ökade med
2,1 procent. Målet om att nettokostnaderna inte ska öka
mer än skatteintäkter och generella statsbidrag uppnåddes.
Även målet att årets resultat ska uppgå till minst 2 procent
av nettokostnaderna uppnåddes.

Underskott i nämnderna på -56 mnkr

Nämnderna redovisar ett sammanlagt underskott mot budget på -56 mnkr (2017, -2 mnkr). Nämndernas nettokostnader ökade med 3,8 procent vilket ligger på en för hög
nivå. Det beror både på minskade intäkter och högre kostnader. Fyra av nämnderna klarar inte sin budget; hälsooch sjukvårdsnämnden -38 mnkr (2017, -54 mnkr), socialnämnden -29 mnkr (2017, -8 mnkr), barn- och utbildningsnämnden -27 mnkr (2017, 8 mnkr) och tekniska nämnden -3 mnkr (2017, -3 mnkr). Nämndernas budgetramar
ökades med totalt med 2,7 procent inför 2018. Hälso- och
sjukvårdsnämnden fick ökad budget med 4,2 procent och
socialnämnden fick 4,8 procent i budgettillskott.

Hälso- och sjukvårdsnämndens nettokostnadsökning var
3,0 procent vilket är lägre än föregående år och lägre än
nämndernas genomsnittliga nettokostnadsökning. Socialnämnden har en ovanligt hög nettokostnadsökning på 6,4
procent som helt beror på minskade intäkter från bland annat migrationsverket. Oroväckande är att barn- och utbildningsnämnden har ett stort underskott. I besparingsprogrammet ska nämnden spara 15 mnkr 2019.

Investeringsutgifterna på högsta nivån hittills
Årets investeringsutgifter hamnade på en rekordhög nivå,
703 mnkr (2017, 436 mnkr). Investeringsbudgeten för
2018 uppgick till 1 060 mnkr, en nivå som hade krävt extern finansiering. Egenfinansieringen av investeringar var
94 procent totalt. För de skattefinansierade investeringarna
var egenfinansieringen 162 procent vilket överträffade målet på 100 procent. Finansiering av investeringarna har
bland annat skett genom de stora fastighetsförsäljningar
som genomfördes under året.

Årets stora investeringsprojekt, mnkr








Bräckvattenverk, Kvarnåkershamn
Vattenledning ”Södra linan”
Förvärv Tingsbrogården, Bro
Markförvärv Visby och Slite
Kryssningskaj, Visby
Elanslutning Färjor, Visby hamn
Avloppsreningsverk, Klintehamn

156
55
53
40
37
28
26

Låneskulden amorterades med 180 mnkr
Fastighetsförsäljningarna gjorde det möjligt att amortera
180 mnkr på låneskulden. Låneskulden uppgick vid årsskiftet till 485 mnkr. Räntekostnaderna för skulden var 7 mnkr.
Den genomsnittliga räntan på låneskulden vid årets slut var
1,4 procent (2017, 0,9 procent). Likvida medel uppgick vid
årets slut till 89 mnkr (2017, 118 mnkr).

Soliditeten förbättrades

Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som finansierats med eget kapital och är ett mått på finansiell styrka.
Soliditeten ökade med 0,8 procentenheter till 42,8 procent
men uppnår inte målnivån på 45 procent.

Sammanfattning
Regionen uppnår målen för årets resultat och nettokostnadsökning. Även målet för egenfinansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten uppnås
och soliditeten har förbättrats även om den ännu inte
uppnår målnivån. Det har varit möjligt genom höga intäkter
av engångskaraktär. Skatteintäkter och utjämningsbidrag
ökade bara med 2,7 procent medan nämndernas nettokostnader ökade med 3,8 procent. En förutsättning för en
ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning är att nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkterna. De kommande årens ökning av skatteintäkterna prognostiseras bli
mer måttlig, ca 3 procent per år, och ställer krav på att
nettokostnadsökningar hålls tillbaka. Det kan bara ske genom fortsatta effektiviseringar, anpassningar av utbud och
kvalitetsnivåer.
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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018
Resultaträkning, mnkr

Verksamhetens intäkter *
Verksamhetens kostnader *
Avskrivningar

Helårsprognos Helårsprognos
Delår 2
Delår 1

Rev. Budget

Bokslut 2018

4 300

4 253

4 168

4 090

-9 031

-8 932

-8 808

-8 758

-245

-230

-231

-236

-4 976

-4 909

-4 871

-4 904

Skatteintäkter

3 824

3 828

3 834

3 818

Generella statsbidrag och utjämning

1 249

1 252

1 239

1 240

Verksamhetens nettokostnader

Finansiella intäkter

7

35

31

5

Finansiella kostnader

-39

-21

-29

-32

Årets resultat

65

185

204

127

- reavinster
+ reavinster enligt undantagsmöjlighet
Årets resultat e. balanskravsjusteringar

-142
5
48

* Ej justerad för interna poster

Budgetavvikelse netto, mnkr
Bokslut
2018

Helårsprognos Helårsprognos
Delår 2
Delår 1

Regionstyrelsen

25

16

3

varav
Politikerorganisation
Regionstyrelseförvaltningen

0
25

-1
17

-1
4

Tekniska nämnden

-3

-3

10

varav
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltning

0
-3

-1
-2

13
-3

4

-3

-1

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

0

0

0

-27

-3

-10

12

9

5

Socialnämnden

-29

-28

-20

Hälso- och sjukvårdsnämnden

-38

-35

-25

Summa

-56

-47

-38

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Regionstyrelseförvaltningen, Ekonomi
6 februari 2019
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 46

Bokslutskommuniké

RS 2018/1124

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Informationen godkänns.

Regionen uppnår målen för årets resultat och nettokostnadsökning. Även målet för
egenfinansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten uppnås
och soliditeten har förbättrats även om den ännu inte uppnår målnivån. Det har varit
möjligt genom höga intäkter av engångskaraktär. Skatteintäkter och utjämningsbidrag
ökade bara med 2,7 % medan nämndernas nettokostnader ökade med 3,8 %. En
förutsättning för en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning är att nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkterna. De kommande årens ökning av
skatteintäkterna prognostiseras bli mer måttlig, ca 3 % per år, och ställer krav på att
nettokostnadsökningar hålls tillbaka. Det kan bara ske genom fortsatta effektiviseringar, anpassningar av utbud och kvalitetsnivåer.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mikael Wollbo, redovisningschef och Åsa Högberg, ekonomidirektör, regionstyrelseförvaltningen.
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Justerande
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2019/158
7 februari 2019

Charlotte Fahlén/Henry Henziger

Regionstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2018 - regionstyrelseförvaltningen
Förslag till beslut

•

2018 års verksamhetsberättelse inklusive särskilda skrivelser godkänns.

Sammanfattning

I bifogat underlag framgår i enlighet med Anvisningar för årsredovisning och bokslut 2018
•

En utförlig verksamhetsberättelse med bilagor

•

Förslag till överföring av ekonomiskt resultat - beslut fattas i särskilt
ärende tillsammans med övriga nämnders underlag

•

Uppföljning av det självmordsförebyggande programmet

•

Uppföljning av den internationella strategin

•

Uppföljning av besparingsprogrammet

•

Sammanfattande text av nämndens verksamhetsberättelse

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Region Gotland
Regionstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2018

1 Sammanfattning
Regionstyrelseförvaltningens arbete utgår ifrån uppdraget att bedriva:
•
•
•
•
•

Strategisk planering och ärendeberedning
Regional utveckling
Koncernstyrning
Internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar
Kultur- och fritidsverksamhet

Ett aktivt arbete har bedrivits för att bidra till regionens måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassas och förändras för att motsvara de kraftiga krav på kostnadssänkningar
som föreligger under perioden 2017-2019.
Enligt verksamhetsplanen bedrivs aktiviteter inom de fyra prioriterade utvecklingsområdena; koncernstyrningen, utveckling av det gotländska samhället, stöd och service till regionens förvaltningar samt kvalitet i den egna förvaltningen.
Under året har en rad viktiga händelser inträffat som både förstärker pågående utveckling
och utmanar i genomförande. Att förvaltningen från årsskiftet också omfattar kultur, fritid,
besöksnäring och turism ger möjligheter men också ytterligare krav på kostnadssänkningar.
Utifrån detta har fokus varit att få ihop helheten. Det organiserade kvalitetsarbetet på övergripande nivå har blivit relativt undansatt under en period men är nu under utveckling.
Bland annat har chefsgruppen inlett ett arbetat med att skapa en gemensam bild av vad
kvalitet är och vad som bygger en kvalitetskultur. I förlängningen av detta har ett arbete påbörjats med att hitta bästa möjliga arbetssätt/modell för att involvera de vi är till för i utvecklingen av förvaltningens verksamhet.
Kompetensförsörjningen är fortsatt en utmaning och åtgärder har gjorts bland annat genom kompetenshöjande insatser och riktade satsningar i årets löneöversyn. Sjukfrånvaron
är fortsatt hög inom delar av förvaltningen och har också ökat generellt. Insatser görs inom
bland annat det hälsoförebyggande området för att förbättra arbetsmiljön på såväl kort som
lång sikt.

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Årets resultat visar ett överskott på 24,4 mnkr vilket skapar förutsättningar för att förvaltningen ska klara 2019 års kostnadssänkningar. Regionstyrelseförvaltningen har sammantaget 60 mnkr i besparing att hantera inom treårsperioden 2017-2019, för 2019 kvarstår 16
mnkr. Resultatet har förbättrats med 7,8 mnkr i jämförelse med prognosen i augusti. Detta
beror i huvudsak på erhållen byggbonus om 4,4 mnkr.

2 Händelser av väsentlig betydelse
2018 har varit ett händelserikt och engagerande år och för förvaltningen har nedan beskrivna händelser varit av mer avgörande betydelse.
Från årsskiftet tog förvaltningen över ansvaret för verksamhetsområdena kultur, fritid,
besöksnäring och turism. Ansvaret har gett möjligheter att förstärka det regionala utvecklingsarbetet men har också utmanat då verksamheten kom in med tydliga krav på kostnadssänkningar.
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För att tydliggöra det regionala utvecklingsansvaret har ett utredningsarbete gjorts med
externt konsultstöd. Utredningen visar behov av ökad tydlighet, resursanalys och utvecklad
politisk beredningsstruktur. Under året beslutades också att från och med 2019 etablera ett
regionalt utvecklingsutskott.
I dialog med ansvariga politiker har beslut fattats att revidera tidsplanen för framtagande av
ny regional utvecklingsstrategi. Detta för att säkra personella resurser till arbetet och anpassa beslutstidpunkten till efter valet.
Nationella beslut har lett till ekonomisk förstärkning inom biblioteksverksamheten. En
projektanställning har gjorts för att driva utvecklingsarbete kring folkbiblioteken, kompetensutvecklingsinsatser för att driva digitalt först samt mötesplatser för barn och unga ur ett
integrationsperspektiv. Detta balanseras med sedan tidigare lagda krav på kostnadssänkningar inom samma verksamhet.
För förvaltningens måltidsverksamhet planeras en rad större ombyggnationer i kök för
att motsvara tidigare lagd utvecklingsplan. Tekniska förvaltningen gav under året signaler
om förseningar och troliga större fördyringar. Detta kommer att påverka kostnadsbilden
och planeringsarbetet framåt. Vidare innebar sommarens höga temperaturer att kvaliteten i
utrustning inom köken satts på höga prov och viss utrustning behövdes bytas ut.
Den nya lagstiftningen kring hantering av personuppgifter trädde i kraft den 25 maj
och ställde stora krav på förvaltningens arbete. Detta i såväl styrande som stödjande funktioner och i förvaltningens eget arbete. Den nya kommunallagen och förvaltningslagen
innebär också förändringar som har behövt hanteras.
Koncernledningsgruppen har ställt sig bakom en etablering av funktionen kommunikatör
i beredskap och akut presstöd. Beslutet ger en möjlighet att bättre samordna regionens
kommunikatörsresurser vid krissituationer. Andra aktuella utvecklingsinsatser från koncernledningsgruppen är bland annat att inom upphandlingsområdet övergå till kategoristyrning och att förstärka regionens kundtjänstfunktioner.
I budget för 2018 och 2019 har avsatts 1,0 mnkr per år för ett arbete med värdegrund och
organisationskultur. Arbetet har inletts med förberedelser för att upphandla konsultstöd
för detta.
De stora nationella satsningarna inom kris- och försvarsberedskap ger ökade möjligheter
men ställer även högre krav på förvaltningen verksamhet inom området.

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

3 Förväntad utveckling
Regionstyrelseförvaltningens uppdrag påverkas av faktorer såväl i omvärlden som i den
inre organisationen. Här beskrivs några av de områden som särskilt bedöms påverka utvecklingen framåt.
Koncernledningens prioriterade områden är till stor del beroende av arbete som drivs
och leds av regionstyrelseförvaltningen. Mycket kvarstår för att nå önskad nivå framåt gällande kompetensförsörjning, digitalisering, styrning och service.
Ett viktigt arbete för helheten är revideringen av målen i regionens gemensamma styrkort.
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I Region Gotland pågår ett arbete för att stärka kvaliteten i det regionala utvecklingsarbetet. Insatser pågår också nationellt och kraven på ett tydligt och kraftfullt regionalt ledarskap ökar. Resurser avsätts för att under 2019 färdigställa den regionala utvecklingsstrategin
som sedan är en avgörande del i det fortsatta arbetet. Region Gotland förväntas också på
regional nivå medverka till genomförandet av agenda 2030. Gränssnitten i det regionala utvecklingsarbetet behöver tydliggöras mellan regionens olika förvaltningar.
Mark- och exploateringsarbetet ökar i betydelse då Regionen framåt kommer att driva
flera avgörande utvecklingsprojekt för bland annat Visborgsområdet, inre hamnen och östercentrum. Här krävs stora insatser från förvaltningen i nära samarbete med övriga involverade förvaltningar.
Regionen har erhållit riktade statliga medel för att stärka krishanteringsförmåga samt planeringen för civilt försvar. Framåt väntas ytterligare satsningar och arbetet kommer att
ställa krav på aktiva åtgärder samt medverkan i planeringen och genomförandet av utbildningar och övningar.
Kulturplanen ska realiseras i mål och aktiviteter med bland annat en översyn av kulturkonsulentorganisationen, kulturella och kreativa näringar och kulturens roll för regional utveckling samt införandet av en kulturgaranti för barn och unga. Dialog i nätverk och möten
blir viktigt. Vidare kommer implementeringen av filmstrategin att påbörjas.
Fritidsverksamheten utvecklas ytterligare genom bland annat en strategi för idrottsanläggningar, ny fritidsplan samt översyn kring avtal och överenskommelser.
De Gotländska biblioteken fortsätter att balansera utveckling med krav på kostnadssänkningar. Bland annat väntar förändring av arbetssätt, kompetensutvecklingsinsatser, utveckling av mobil verksamhet, införande av meröppna bibliotek och stärkt kommunikation.
Organisationens kommunikativa förmåga blir allt viktigare. Kommunikationsprocessen
kommer att behöva utvecklas såväl strategiskt som operativt i takt med de ökade behoven.
Bland annat syns satsningar på internkommunikation och nytt intranät men också service,
bemötande och utveckling av regionens kundtjänstfunktion.
Almedalsveckan har en fortsatt viktig roll och framåt ska projektdirektivet revideras och
en ny vision arbetas fram.

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Ingen avmattning syns i utmaningen kring framtida kompetensförsörjning och att klara
rekryteringsutmaningarna. Satsningen på arbetsgivarvarumärket är en del men mer behövs
också inom områden som hållbart ledarskap, organisationskultur och värderingar. Fortsatt
arbete för stärkt jämställdhet är en förutsättning och en viktig del är Region Gotlands medverkan i den nationella satsningen heltid som norm.
Den ökade digitaliseringen innebär såväl möjligheter som utmaningar. Utvecklingen ställer krav på breddad verksamhetsutveckling där IT blir ett medel och stöd för att nå uppsatta mål kring tillgänglighet och kvalitet. Nya prissättningslogiker på marknaden utmanar
och kommer att ställa krav på reviderade finansieringsmodeller.
Ny lagstiftning och ökade krav på att rätt information finns vid beslutsfattande och verksamhetsplanering innebär att förväntningarna på informationsförvaltningen i regionen
ökar. Ett regionkansli har bildats för att utveckla såväl styrning och ledning i processen
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som omfattar hela kedjan från det att information uppstår, hanteras och till hur den slutligen arkiveras och gallras. Allt med digitaliseringen som drivkraft och stöd.
Måltidsverksamheten ställs inför ytterligare krav då kostnadsminskningar kommer att
fortsätta samtidigt som livsmedelspriserna ökar och kvalitetsökning med bland annat ombyggnationer ligger i uppdraget. För att kunna göra ytterligare besparingar finns behov av
större strukturella förändringar med etablering av färre större enheter att ersätta dagens
flera små. Starkare helhetsgrepp om processen över organisationsgränser är en förutsättning för att lyckas.
Hjälpmedelsområdet har potential att utvecklas ytterligare genom samordning av logistik
och arbetssätt. En ytterligare möjlighet som utreds är en regiongemensam inköpscentral.
Region Gotlands verksamheter är av avgörande betydelse för medborgarna och det är en
utmaning att leverera med kvalitet samtidigt som stora besparingar måste genomföras. Regionstyrelseförvaltningens verksamheter är ofta en integrerad del i övriga verksamheter
vilket ställer krav på förbättrad organisationsövergripande gemensam planering och utveckling för att nå framtida kvalitets- och resursoptimering.
Stödet till regionens samtliga chefer är av stor vikt. Utveckling och förändring av stödet
i relation till förväntningar, behov och gällande budgetram måste ske i nära samarbete såväl
med övriga förvaltningar som mellan de olika stödfunktionerna. Allt för att säkerställa så
hög kvalitet som möjligt i stödet. Det finns en rad identifierade risker med att göra neddragningar i stödfunktioner och ett aktivt arbete krävs för att motverka och undvika dessa
risker. En viktig förstärkning av stödet framåt är det nu upphandlade beslutsstödsystemet. Framåt kommer kraft att läggas på utformning och kvalitativ implementering.

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

För att säkerställa en verksamhet med god kvalitet i balans med en hållbar ekonomi och ett
högt medarbetarengagemang kommer förvaltningen att fortsatt behöva lägga stor kraft på
att utveckla det förvaltningsinterna arbetet. Här märks speciellt frågor som internkommunikation, arbetsplanering, systemförvaltning, arbetsmiljö och kvalitetsuppföljning. Att
stärka verksamhetsutvecklingen med hjälp av digitalisering kommer att utmana samtliga
verksamheter men också ge stora möjligheter till kvalitetsförbättring och effektivitet. Kompetensförsörjning och bemanning är en märkbar utmaning och också behovet av att kompetensväxla i takt med att nya roller och funktioner uppstår och andra avvecklas.
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4 Perspektiv samhälle
En samlad bedömning är att regionstyrelseförvaltningen på olika sätt har möjlighet att påverka samtliga mål och målområden i regionens styrkort. En rad aktiviteter har planerats,
påbörjats och genomförts under året. Detta för att leda till önskad utveckling inom de prioriterade områdena och därmed ge en positiv påverkan till måluppfyllelse enligt styrkortet.
I det följande redovisas regionstyrelseförvaltningens bidrag till måluppfyllelse för respektive
mål inom perspektivet samhälle. Det strategiska arbetet som sker syftar till att på lite längre
sikt uppnå måluppfyllelse medan det operativa arbetet som görs ger en mer direkt effekt.
4.1

Social hållbarhet (mål 1-6)
SOCIAL HÅLLBARHET
För Region Gotland handlar social hållbarhet om att bygga ett långsiktig och öppet samhälle för
dess invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där grundläggande mänskliga
behov tillgodoses. En ö där människor lever ett gott liv i kombination med god hälsa vilket innebär att man kan förverkliga sina egna möjligheter. En ö där det finns en mångfald av människor och utrymme för nya möten. En ö där människor känner tillit och förtroende för varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen.
(Region Gotlands styrkort)

Mål 1: God folkhälsa

De aktiviteter som prioriterats i verksamhetsplanen 2018 kring hälsa och trygghet är bland
annat kopplat till beredskapsförmågan där ökad bemanning skett utifrån förväntningar och
krav på regionen förmåga att hantera samhällsstörningar vid alla hotnivåer. Analyser, utbildningar och övningar har genomförts. Vidare har strategier för god och jämlik hälsa
identifierats i anslutning till framtagandet av RUS vilket bedöms påverka måluppfyllelsen
på längre sikt.

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Övriga insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört för att ge ett positivt bidrag
till måluppfyllelse:
•

Implementeringsarbetet av det självmordsförebyggande programmet - bidrar genom att verksamheter inom och utom Region Gotland ökar sin kunskap och stärker samverkan i processer och rutiner vid oro/risk för suicid, suicidförsök/genomförda självmord samt efterlevandestöd.

•

Befolkningsenkät om hälsa och livsvillkor samt drogvaneenkät i årskurs 9 och 2 på
gymnasiet har genomförts för att följa hälsoutvecklingen och levnadsvanor på Gotland.

•

Omfattande kunskapsspridning är genomförd i tvärsektoriell samverkan kring alkohol- narkotika-, tobak- och dopingfrågor. Bland annat utbildning till pedagoger i 79-skolor och klassbesök inklusive föräldramöten till samtliga åk 6.

•

Ny rutin för tillsyn av rökfria skolgårdar är genomförd.

•

Uppföljning av delar av mat- och måltidspolicy kring skolkafeterior och mellanmål i
förskola och fritidshem.

•

Fortsatt arbete som stöd i implementeringen av integrationsstrategin.

•

Arbete tillsammans med polisen för trygghet genom brottsförebyggande arbete.
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•

Ett snabbt möte med personal vid budget- och skuldrådgivningen leder i förlängningen till bättre folkhälsa då det allmänt känt att dålig ekonomi påverkar hälsan.
Likaså kan det förekomma att personer som kommer till personligt besök också är
självmordsbenägna. Att snabbt komma på personligt besök är en stark förhoppning
hos klienten. Tyvärr har dock köerna till personligt besök ökat från 4-5 veckor till
7-8 veckor. I verksamheten noteras att spelmissbruk har ökat framförallt hos yngre
personer.

•

Region Gotland står för en ansenlig del av den gotländska befolkningens matintag
och måltidsupplevelser. Mat och måltider bidrar till god folkhälsa så väl genom förebyggande för sjuka och äldre liksom lärande och kunskapsgivande för barn och
elever.

•

Stärka människors livskvalitet genom att inspirera till och möjliggöra upplevelser,
möten och meningsfull fritid inom kultur- och fritidsområdet.

Mål 2: Gotlänningarna känner sig delaktiga

Aktiviteter i verksamhetsplan 2018 som syftar till att öka delaktighet är förslag till aktiviteter för ökad delaktighet utifrån delaktivitetsindex och att ta fram förslag för att göra kommunikationen mer tillgänglig och inkluderande (förslag har återremitterats). Vidare har utbildning/introduktion av nya politiker efter valet 2018 planerats för genomförande under
2019. Framtagandet av strategin för långsiktigt hållbart serviceutbud, som behandlats av
regionstyrelsen under hösten, är ett exempel på hur dialoger kan ske under resan gång.

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Övriga insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört för att ge ett positivt bidrag
till måluppfyllelse:
•

Genom att samordna Gotlands Tillgänglighetsråd och Pensionärsrådet bidrar förvaltningen med systematiska former för delaktighet för berörda intresseorganisationer.

•

Dialoger med näringslivet främst inom Visby Centrum kring tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

•

Dialoger har förts med frivilligorganisationer kring trygghet och integration.

•

Direktkontakt finns med flera tusen av våra medborgare varje dag i restauranger,
uppföljning sker bland annat via brukarmöten.

•

Synpunktshanteringen med flera kanaler ger också en möjlighet till delaktighet (se
avsnitt 5.2).

•

Förvaltningen skapar förutsättningar för ett aktivt föreningsliv på Gotland genom
att ge bidrag och upplåta lokaler. Dialog förs såväl med gotländska kulturlivet,
bland annat genom nära dialog via nätverk t ex för Fria professionella kulturskapare, men även med våra länsinstitutioner, samt med idrottsföreningar genom bland
annat GI/SISU. Dialog sker även via brukarenkäter direkt med våra medborgare.

Mål 3: Ett jämställt och jämlikt Gotland

I verksamhetsplan 2018 finns aktiviteter som har koppling till målet. Utvecklingsarbetet för
jämställd regional tillväxt har ökat kunskapen och förmågan att se genus- och jämställdhetsperspektiv i det regionala utvecklingsuppdraget. Det öppnar för planering som långsiktigt
stärker jämlika och jämställda livsvillkor på Gotland. Projektet ”så många fler” med syfte
att höja kompetensen inom bland annat mångfald och jämställdhet har avslutats. Projektet
”Mångspråkiga bibliotek” har pågått under ett och ett halvt år. Projektet har gjort många
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insatser för att tillgängliggöra och anpassa bibliotekens utbud efter nyanländas behov. Vad
gäller implementeringen av integrationsstrategin har en internkontroll genomförts för att se
på genomslag i nämndernas verksamhetsplaner.
Övriga insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört för att ge ett positivt bidrag
till måluppfyllelse:
•

Kunskapsspridning om HBTQ+-frågor bidrar till att stärka verksamheters möjligheter att arbete utifrån individers behov snarare än stererotypa föreställningar om
behov.

•

En strategi för motverkande av mäns våld mot kvinnor har färdigställts för remissbehandling.
Arbetet med projektet Heltid som norm och övriga insatser inom området för regionens medarbetare bidrar till måluppfyllelsen.

•

Mål 4: Alla barn har goda uppväxtvillkor

Förvaltningen har en samordnande roll i BarnSam. Under 2018 har bland annat arbetet
fortsatt med att förbättra stöd till våldsutsatta barn, tydliggöra och utveckla den så kallade
första linjen till barn och unga med psykisk ohälsa och fortsatt arbetet med att sprida kunskap om samordnad individuell vårdplanering (SIP).
Dessutom är barns möjlighet till god uppväxtmiljö en viktig parameter i framtagandet av
olika övergripande strategier. I verksamhetsplanen kan RUS, jämlik hälsa och långsiktigt
hållbart serviceutbud och integrationsstrategin kopplats till målet.
Övriga insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört för att ge ett positivt bidrag
till måluppfyllelse:
•

Deltagande i kunskapshöjande aktiviteter inför att Barnkonventionen ska bli lag
(2020).

•

Näringsriktiga skolmåltider och mellanmål erbjuds, i skola/fritis och förskola och
lokaler städas.

Mål 5: Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

Avdelningen kultur och fritids uppdrag och arbete utgår i huvudsak från detta mål. Genom
arbete med att ge stöd i form av bidrag inom såväl fritid som kultur stöttas det Gotländska
föreningslivet. Genom uthyrning av regionens idrottshallar och andra lokaler skapas förutsättningar för föreningar att erbjuda ett rikt föreningsliv över hela ön. Fokus i detta arbete
är barn och ungdomar.

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Specifika insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört för att ge ett positivt bidrag
till måluppfyllelse:
•

Genomföra aktiviteter i enlighet med gällande kulturplan

•

Arbete utifrån den beslutade filmstrategin

•

Arbetet med förnyad biblioteksplan

•

Mångspråkiga bibliotek

•

Införande av meröppna bibliotek

•

Framtagande av en regiongemensam strategi för idrottsanläggningar

•

Investeringar i konstgräsplaner
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•

Förstudie för nybyggnation av badhus i Visby

Mål 6: En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans

Arbetet med landsbygdsutveckling 2.0 har fortsatt. Fyra lokala utvecklingsplaner har utarbetats och godkänts under året i samverkan med lokala utvecklingsaktörer. En serviceutbudsstrategi är fastställd av regionfullmäktige. Vidare har en besöksnäringsstrategi utarbetats i samverkan med näringarna. En genomlysning och nulägesanalys av varumärket Gotland har gjorts.
4.2

Ekonomisk hållbarhet (mål 7-13)
EKONOMISK HÅLLBARHET
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa ekonomisk tillväxt på ett balanserat
sätt i nyttjandet av resurser. Gotland ska växa via en ökad folkmängd, innovativa idéer och
samverkan. Med en bra uppväxtmiljö och en god utbildning skapas goda förutsättningar för tillgång av kompetent arbetskraft på lång sikt. Ett bra företagsklimat och goda kommunikationer.
En väl utbyggd infrastruktur, såväl den fysiska, som det tekniska (IT).
(Region Gotlands styrkort)

Mål 7: Ingen bostadsbrist

Under 2018 har ett arbete inletts med att planlägga ett antal områden för bostäder, bland
dessa Visborg och Gråbo/Yttre Furulund. Ett nytt sätt att markanvisa där både tomter i
Visby och på landsbygden ingår har prövats med framgång. En "gluggutredning" med
byggbara tomter i Visby har tagits fram och arbetet med att exploatera dessa tomter har påbörjats.
I verksamhetsplanen 2018 finns ett antal aktiviteter som har koppling till målet och som på
sikt beräknas bidra till måluppfyllelse:
•

Framtagande av process för fastighetsförsäljning – ärende till regionstyrelsen under
2019.

•

Framtagande av riktlinjer bostadsförsörjning – synergier finns med att samordna
arbetet med RUS- och ÖP- processerna, vilket nu sker.

•

Modell för samordnad bostadsförsörjning i Region Gotland har beslutats av regionstyrelsen – ansvaret enligt modellen ska fördelas mellan olika nämnder.

•

Big 3 – följs inom ramen för ExiSam

•

God planberedskap – är initierad så utveckling av planberedskapen är en del av en
utvecklad och förbättrad exploateringsprocess.

•

Integrering av inflyttarbyrån – verksamheten delvis avvecklad fr o m 2019. Sköts
via Turistbyrån.

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Mål 8: Alla elever fullföljer gymnasieskolan

Projektet Kompetenta Gotland arbetar med att stärka studie- och yrkesvägledningen både i
grundskola, gymnasium och yrkes- och vuxenutbildning. Förvaltningen bidrar indirekt med
stöd och service som har viss effekt på måluppfyllelsen bland annat skolmåltider som är
viktig för att elever ska orka prestera. Likaså är städning av lokaler av vikt för att elever och
personal trivs och kan hålla sig friska.
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Mål 9: Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

Projektet Kompetenta Gotland, med fokus på att höja utbildningsnivån, fortgår. Beslut har
tagits om att inrätta ett s k teknik college och arbete pågår gällande ett college för vård och
omsorg.
Övriga insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört för att ge ett positivt bidrag
till måluppfyllelse:
•

Arbetet med att öka kunskap, samordning och samverkan inom kompetensplattformen fortsätter.

•

Ett fördjupat samarbete har etablerats med Uppsala Universitet Campus Gotland.

•

Förvaltningen har tagit emot personer från Steget och Arbetsförmedlingen som
hjälp ut i arbetslivet.

Mål 10: God tillgång till vuxenutbildning

Förvaltningen har tillsammans med Kompetenscentrum och andra externa parter arbetat
med att få till stånd yrkeshögskoleutbildningar och andra relevanta utbildningar inom hotell- och restaurang liksom inom transporter.
Mål 11: Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

Insats som förvaltningen svarar för eller genomfört för att påverka måluppfyllelsen:
• Ett sedan tidigare påbörjat samverkansprojekt med fokus på att förbättra infrastrukturen kring Visby flygplats har fortsatt och åtgärder planeras genomföras 2019
och framåt.
Mål 12: Ett gott näringslivsklimat

Region Gotlands myndighetshantering har fortsatt höjt sitt Nöjd-Kund-Index i Insiktsmätningen till 69. Målet i tillväxtprogrammet är 70, men bygglov är ännu underkänt. I svenskt
Näringslivs attitydundersökning förbättrades Region Gotlands ranking med fyra placeringar.
Arbetet med genomförandet av tillväxtprogram och Hållbara Gotland pågår, när det gäller
tillväxtprogram är insatsplaner framtagna och en samlad lägesrapport har givits. Vad gäller
Hållbara Gotland är projektbeslut fattade och projekten rullar på.

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Övriga insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört för att ge ett positivt bidrag
till måluppfyllelse:
• Deltagande i Gotlands mat & livsmedelskonferens samt en av 14 deltagare i "Samarbetsforum mat & livsmedel Gotland" där representanter från de olika leden ingår
- ett forum kopplat till arbetet med mat & livsmedelsstrategin.
•

Full bemanning i upphandlingsgruppen.

•

Genomförandet av Almedalen 50 år.

Mål 13: Ökad folkmängd

Flyttnetto är fortsatt positivt och befolkningen ökar. En uppföljande undersökning av
platsvarumärket Gotland har också genomförts. Den visar att Gotland är attraktivt att besöka och nu i ännu större omfattning än för 11 år sedan. Däremot har benägenheten att
flytta till Gotland inte ökat, utan ligger på ca 13 procent av de tillfrågade. 13 procent av
Sveriges befolkning är dock ett gott underlag att arbeta vidare med.
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Övriga insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört för att ge ett positivt bidrag
till måluppfyllelse:
• Kultur- och fritidsutbudet är en del i den regionala utvecklingen på Gotland. Ett levande kulturarv, kulturscen och ett brett, stimulerande fritidsutbud stärker kommunens attraktivitet och varumärket Gotland.
•

4.3

Aktiviteter som görs gällande regionens rekryteringsutmaningar för att attrahera nya
medarbetare påverkar målet.
Ekologisk hållbarhet (mål 14-18)

EKOLOGISK HÅLLBARHET
För Region Gotland innebär ekologisk hållbarhet att vi ska värna om miljön, naturen och vattnet
för att säkra ett fortsatt hållbart samhälle till kommande generationer. Det innebär att utveckla
Gotland som ekokommun. Ställa om till lokalproducerad förnyelsebar energi och minska negativa klimatavtryck och gifter i miljön. Högre grad av återvinning och hållbara kretslopp, att
minska samhällets farliga avfall, klimatanpassning, medvetna konsumtionsval och ansvarsfullt
samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen.
(Region Gotlands styrkort)
Mål 14: Utveckla Gotland som ekokommun

2015 antog regionfullmäktige ett miljöprogram för Gotland med målet att Gotland ska vara
ett ekologiskt hållbart samhälle år 2025. Varje nämnd och styrelse har ansvar för att följa
miljöpolicyn och för att uppfylla miljöprogrammets mål genom åtgärder i den egna verksamheten, inom respektive ansvarsområde. Regionstyrelseförvaltningen har haft dialog med
förvaltningar och nämnder som nu antagit egna handlingsplaner och påbörjat implementeringen av åtgärder.

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Övriga insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört för att ge ett positivt bidrag
till måluppfyllelse:
•

En förvaltningsövergripande handlingsplan har tagits fram utifrån miljöprogrammet
och har nu att genomföras. Några aktiviteter som redan pågår enligt nedan.

•

Minskad användning av kemikalier i städverksamheten och ökat antal miljöfordon
och bättre ruttplanering för transporter.

•

Livsmedelsupphandling, meny och receptarbete, produktionsteknik och planering
är åtgärder för att uppfylla uppdraget om ökad andel ekologiska och närproducerade livsmedel liksom andel vegetariska måltider och minskat svinn. Vidare har under hösten genomförts två utbildningar inom området Hållbar mat. Kockar deltog i
kursen "Grön mat som gillas av alla" där man provlagade nya spännande rätter. Ett
stort antal medarbetare deltog i föreläsning om "Vad är klimatsmart mat?". Vidare
har deltagits i Livsmedelsverkets kompetensdagar som handlade om mat och måltider som gör skillnad - i en hållbar värld.

•

Riktlinje för resor är framtagen där hänsyn tagits till miljöprogrammet.

Mål 15: Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi

Energimyndigheten fick 2017 i uppdrag av regeringen att ta fram en första plan med åtgärder för Gotland som pilot för ett hållbart energisystem. Gotland ska enligt uppdraget utgöra - ”En inspirationskälla för övriga Sverige”. I en förstudie genomförd av EM i samverkan med bland annat Region Gotland avrapporterades uppdraget i april 2018 till regeringen, vilket resulterade i ett positivt beslut om fortsättning med att ta fram en "färdplan
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för omställningsarbetet". Planen ska redovisas i mars 2019. Ett konkret exempel i färdplanen kommer att vara inrättande av ett energicentrum på Gotland.
Insats som förvaltningen svarar för eller genomfört för att ge ett positivt bidrag till måluppfyllelse:
•

Region Gotlands biogas/elhybrid- och elfordon bidrar till renare luft och lokalproducerat bränsle.

Mål 16: Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

Förvaltningen har deltagit i framtagandet av den regionala vattenförsörjningsplanen, där
länsstyrelsen haft huvudansvaret. Planen är för närvarande på remiss. Förvaltningen har
också arbetat tillsammans med berörda förvaltningar för att ta fram en VA-strategi (antagen) och VA-plan för antagande i regionfullmäktige. Vidare bidrar förvaltningen i samarbetet Blått centrum Gotland.
Mål 17: Gotlands klimatavtryck ska minska

Några insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört för att ge ett positivt bidrag till
måluppfyllelse:
•

Arbetet med genomförande av biogasstrategin har fortsatt.

•

Förvaltningen arbetar fortsatt med uppföljning av klimatpåverkande utsläpp från
användning av fossila bränslen mm.

•

Regionens leasingfordon som är miljöklassade bidrar till minskat klimatavtryck.
Minskad användning av kemikalier i städverksamheten likaså.

•

Arbete fortsätter löpande med att minska IT verksamhetens klimatpåverkan. Återvinning av tonvis med elektronikskrot och utbyten av teknik med bättre energiutnyttjande sker löpande. Under året har exempelvis behovet av kyla i datorhallen
minskat och därmed energiförbrukningen.

•

Vid upphandlingen av livsmedel ställdes krav på att fordonen skulle tankas med
förnybart bränsle. Vid upphandlingen av måltidstransporter premierades de företag
som

•

Ny nationell metod för matsvinnmätning i storkök är på gång. Vidare har vegetariskt fristående alternativ till alla erbjudits på två skolor under hösten. Två till skolor
kopplas på under våren 2019.

•

Förvaltningen använder sig mer av web-seminarier och telefonmöten. Tar hit föreläsare istället för att resa och är involverade i upphandlingar som bidrar till bättre
miljöval.

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Mål 18: Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön

Ett nytt sätt att markanvisa där både tomter i Visby och på landsbygden ingår har prövats
med framgång. Det ska leda till ett ökat bostadsbyggande på landsbygden, vilket stärker underlaget för service. Vidare så har en strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud 20192030 antagits av RF. Den landsbygdssäkrar Region Gotlands service på hela ön, så att det
ska finns långsiktighet och trygghet i den offentliga servicen på hela Gotland. En viktig del
i strategin är också inrättande av servicepunkter som både ska effektivisera och samla Region Gotlands service, men också kan bidra till att skapa förbättrade sociala sammanhang i
samverkan med ideell sektor.
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5

Kvalitet (mål 19-22)
I Region Gotland används kvalitet i betydelsen hur någonting är och upplevs, vilket kan vara olika
hos olika människor. Grunden till kvalitet är därför att identifiera mottagaren av en vara eller
tjänst och att ta reda på dennes behov och förväntningar. Tjänster ska hålla överenskommen
kvalitetsnivå och ha god tillgänglighet. Medborgarna ska känna tillit till att regionen använder
skattemedel varsamt och bedriver en så effektiv verksamhet som möjligt.
(Region Gotlands styrkort)

Inom målområdet kvalitet är samtliga fyra mål tillämpliga och ligger till grund för förvaltningens verksamhetsplan. Beslutade aktiviteter i planen syftar indirekt, tillsammans med ordinarie verksamhet, till att uppnå god kvalitet i skola, vård och omsorg samt att tillgänglighet till Region Gotland upplevs god. Detta utifrån regionstyrelseförvaltningens uppdrag
och mål att vara en sammanhållande kraft som skapar värde och nytta för hela Region Gotland.
Då förvaltningen har ett uppdrag som vänder sig till hela Region Gotland och syftar till att
stärka måluppfyllelse för samtliga verksamheter beskrivs förvaltningens kvalitet inte uppdelat per respektive mål utan som en helhet.
Resultat

Regionstyrelseförvaltningen har under året genomfört/tagit del av brukarundersökningar
för ett antal tjänster. Förutom brukarundersökningar via enkäter sker uppföljning av kundnöjdhet även i dialogform. Undersökningarna visar i huvudsak att förvaltningens kunder är
nöjda med verksamheten. De målgrupper som lämnat synpunkter är såväl interna kunder
som medborgare/brukare.
Inom IT området har 3 tjänsteområden undersökts (NKI):
• Den digitala arbetsplatsen ökar från 61 till 63
• Telefonin tappar från 73 till 72
• Serverdriften ökar från 81 till 84
• Total kundnöjdhet IT ökar från 69 till 73

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Vid dialoger har det framkommit att leveranstiden för WiFi upplevs som lång. Förklaringen
till detta beror på brist på externa tekniker.
Åtgärder som måltidsverksamheten genomfört utifrån enkätsvaren 2017 tycks ha gett effekt. 2018 års NKI (67) är en förbättring från föregående år (65). Frågor kring kvalitet,
smak, variation på menyn, information samt måltidsmiljö visar alla en utveckling i positiv
riktning och de flesta tycker att de får den måltidsservice som är överenskommet. Resultatet visar att det fortsatt finns utvecklingspotential inom området bemötande. En tydlig uppgång har skett på frågan om måltidsupplevelsen/tjänsten bidrar till den pedagogiska/vårdande verksamheten. Även en generellt positiv upplevelse av kvaliteten visar sig i de kundmöten som görs på olika nivåer inom avdelningen liksom i resultatet på den nationella patientenkät som hälso-sjukvårdsförvaltningen genomfört där resultatet för Gotland (73) ligger
över övrigt svarande län (66).
Även inom försörjningsverksamheten ses en positiv utveckling kopplat till nationella patientenkäten. Resultatet på frågan ’’upplevde du att det var rent på vårdavdelningen’’ var för
Visby lasarett (93,5) föregående år (92) och i riket 2018 (88). I övrigt visar avdelningens
kundundersökningar följande resultat.
På en tiogradig skala har tjänsterna fått följande värde:
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•
•
•
•
•

Städtjänsterna 8,5
Vaktmästeri och transport 8,4
Varuförsörjning 8,0
Hjälpmedelsverksamhet 7,2
Visborgsköket 8,4

Brukarenkäten som riktar sig till besökare på allmänhetens bad (212 svarande) ger, på en
6-gradig skala där 6 är bäst, följande medelvärden kring:
•
•
•
•
•
•
•
•

Badet motsvarar mina förväntningar - 4,8
Jag känner mig trygg och säker på badet - 5,4
Det är städat och fräscht i dusch och omklädningsrummen - 5,2
Det är städat och fräscht i simhallen - 5,2
Personalen hälsade mig välkommen - 5,5
Personalen kunde svara på mina frågor - 5,6
Badets öppettider passar mig - 4,6
Nöjd med badets utbud - 4,8

Undersökningen visar att öppettiderna är en fråga som berör många och det är svårt att nå
upp till allas förväntningar samt att bemötandet utöver öppettider är det som besökaren anser vara viktigast.
När det gäller enkäten för bokning/bidrag/fritidsanläggningar så inkom 94 svar. Skala
1-10, där 10 är bäst.
•
•
•
•
•
•
•

Bokningsservice som helhet - 7,4
Om du tänker bidragshandläggningen som helhet - 7,0
Hur väl uppfyller bidragshandläggningen dina förväntningar - 6,9
Om du tänker på de kommunala anläggningarna som helhet,
hur nöjd är du då med dem - 6,7
Tänk dig den perfekta kommunala anläggningen,
hur nära ett sånt ideal tycker du att kommunens anläggningar kommer - 6,3
Hur nöjd är du med in- och utlämning av hyrd utrustning - 8,6
Motsvarar hemsidan dina förväntningar - 6,1

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Resultatet av undersökningen visar att varken anläggningar, bidragshandläggningen eller
bokningsservicen lever upp till de förväntningar som finns. Under året skedde implementeringen av det nya bokningssystemet vars påverkan på verksamheten kan återses i resultatet.
Uppföljningen av Almedalsveckan visar att merparten av arrangörer upplever att veckan
till stor del uppfyller deras förväntningar. På en tiogradig skala ges betyget 7,9. Av samtliga
respondenter (553 svar) kan 83 procent rekommendera ett besök för den som inte varit
med tidigare. När det gäller den upplevda servicenivån, stödet och tillgängligheten till Region Gotland ger besökarna betyg runt 5,0 på en sexgradig skala vilket pekar på att den service som regionen ger i samband med Almedalsveckan ligger på en fortsatt mycket god
nivå.
Andra tjänster har framför allt följts upp i dialogform i olika forum så som strategiska nätverk/koncernledningsgrupp m fl. Detta för att skapa delaktighet i utveckling av verksamheten. Fokus under året har varit utformningen av det chefsnära stödet. Besparingsarbetet
har här gett betydande effekter i möjligheten att lämna stöd på liknade sätt som tidigare.
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Upplevelsen av regionens service påverkas genom alla de möten och dagliga kontakter som
sker med och inom Region Gotlands olika verksamheter. Nedan följer ett antal insatser och
mätningar som genomförts med avseende på ökad delaktighet och tillgänglighet:
•

•

•

•

•

Den årliga servicemätningen genomfördes för sjätte gången. Undersökningen omfattar bland annat svarstider, upplevelser av bemötande etc. Undersökningen omfattar 120 telefonsamtal och 120 e-postbrev. I undersökningen jämförs Region Gotland med åtta andra kommuner. Resultatet visar att Region Gotland på de flesta
områden ligger i snitt med de övriga kommunerna.
Ett utvecklingsarbete pågår för att göra regionupplysningen till en central funktion i
arbetet med en utvecklad kundtjänst och ett ökat externt perspektiv. Uppdraget är
att jobba mot ett enhetligare kundtjänsterbjudande avseende tillgänglighet och bemötande gentemot omvärlden.
Hemsidan som är ett nav i regionens externa kommunikation utvärderas årligen i
SKLs webbplatsundersökning. Under 2018 har dock hela informations- och delaktighetsområdet reviderats och vissa mätningar har därför pausats. Hemsidan hamnade vid 2017-års mätning på 23:e plats i rankingen och fick 92 procent av maxpoängen, vilket är ett mycket bra resultat. Under 2018 har en tillgänglighetsanalys beställts. Analysen visade ett blandat resultat och pekade på en del behov av justeringar som nu åtgärdas. Dessutom pågår översyn av externa webbsidor såsom för
Almedalsbiblioteket och Biblioteken på Gotland samt ICA Maxi Arena.
En strategi för sociala medier utarbetas årligen på regionövergripande nivå. Strategin fokuserar på utökad närvaro i sociala medier, ökad produktion av egna berättelser om verksamheterna och syftar även till att stimulera ökad användning av film
och bild i kommunikationen. Aktivt arbete med regionens centrala facebooksida är
viktigt för upplevelsen av regionens tillgänglighet. Idag har den centrala facebooksidan ökat till drygt 6 600 följare. Under året har Region Gotlands instagramkonto
ökat när det gäller antal följare. Målsättningen är att till maj 2019 ha 5 000 följare.
Idag har kontot runt 3 500 följare.
En annan ambition inom kommunikationsarbetet är att ställa om till digitala lösningar i första hand. Ett exempel på detta i år är den platsannonsering som sker i de
tryckta lokaltidningarna. Ett annat är det nya bokningssystemet som ökat tillgängligheten för föreningar att boka våra lokaler. Vidare har Region Gotland anslutit sig
till tjänsten ”mina meddelanden” vilket innebär att vi kan kommunicera med medborgarna på ett säkert sätt.

Utvecklingsarbeten

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

I respektive verksamhet pågår ett omfattande utvecklingsarbete där såväl kunder och medarbetare engageras i utvecklingen av verksamheten.
Inom varje förvaltning ska det finnas ett organiserat sätt att leda och utveckla kvalitetsarbetet. För att säkerställa en god kvalitet ska processer, rutiner och arbetssätt följas upp,
analyseras och förbättras vid behov. Regionstyrelseförvaltningen är en relativt ny förvaltning och fokus har varit att få ihop helheten. Detta har genomförts samtidigt som ett stort
besparingsarbete genomförts. Det organiserade kvalitetsarbetet har därför varit relativt undansatt men är nu under utveckling. Bland annat har chefsgruppen inlett ett arbetat med att
skapa en gemensam bild av vad kvalitet är och vad som bygger en kvalitetskultur. I förlängningen av detta har ett arbete påbörjats med att hitta bästa möjliga arbetssätt/modell för att
involvera de vi är till för i utvecklingen av förvaltningens verksamhet.
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För utveckling av styrmodellen har bland annat beslut fattats om de strategiska nätverkens
roll och uppdrag. Vidare har ett arbete inletts beträffande uppdatering av nu gällande styrdokument och där även att säkerställa lagring i Docpoint. Ett annat pågående utvecklingsområde är att belysa förutsättningar för Region Gotlands regionala utvecklingsansvar. Insatser görs för att utveckla förutsättningarna för verkställighet av regionfullmäktige och styrelsens beslut. Under slutet av året inleddes arbetet med att ta fram nya mål för mandatperioden samt planering för utbildning och introduktion av nya politiker. För att utveckla ledning och planering inom förvaltningen har under året en ny modell för framtagande av
verksamhetsplan prövats i syfte att bland annat öka delaktigheten.
I utvecklingen av chefsstödet pågår bland annat dialoger för att identifiera och beskriva
formerna för leverans av det nära stödet. Vidare är upphandling av nytt beslutstöd klar och
implementeringen har påbörjats. Dessutom har en förstudie för ny medarbetarportal (intranät) genomförts.
Inom området kompetensförsörjning fortgår flera aktiviteter för att stärka arbetsgivarvarumärket. Det gäller att öka attraktionskraften för att möta rekryteringsutmaningarna. Utvecklingen av lönebildningen för konkurrenskraftiga löner, arbetet med ”heltid som norm”
och förbättrad arbetsmiljö är områden som utvecklas för att ge förutsättning för den framtida kompetensförsörjningen. Ovan tillsammans med arbetet med ett hållbart ledarskap och
en utvecklad organisationskultur ger förutsättningar för att lyckas. För att säkra förvaltningens kompetensförsörjning har åtgärder enligt separat kompetensförsörjningsplan genomförts. Vidare har det genomförts aktiviteter för sänkt sjuktal, bland annat pågår en föreläsningsserie för medarbetare inom förvaltningen kring livsstilsfrågor. För fördjupning inom
medarbetarperspektivet se vidare under avsnitt 6.

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Inom ekonomistyrning sker utveckling genom bland annat gemensam budgetprocess
med periodiserad budget och ny gemensam kodstruktur. För att effektivisera upphandlingsarbetet har ett projekt startats för kategoristyrning av upphandling samt införande av
behöriga beställare där förvaltningen varit pilot. Utöver detta har ett antal policys och riktlinjer uppdaterats under året; policy för pensionsmedelsplacering, riktlinjer för investeringsprocessen samt riktlinjer för fakturering och kravverksamhet. Vidare har ett arbete gjort för
att analysera för- och nackdelar med gällande finansieringsmodell för regionstyrelseförvaltningens resultatenheter. Analysen visar att nuvarande modell är sårbar vid stora förändringar av volymer.
För utveckling av informationsförvaltning har en förstudie genomförts och förslag till
nästa steg är under utarbetande. En förutsättning är att regionen inlett säkrandet av verksamheten inför den nya dataförordningen och att dataskyddsombud nu är på plats. Vidare
har arbetet påbörjats för att möjliggöra digital arkivering. Arkivreglementet har att implementeras - ligger för beslut i regionfullmäktige. Inom förvaltningen har det specifikt arbetas
med framtagande av kommunikationsplan där utveckling av förvaltningens interna intranät
är en del. Vidare har implementeringen av Docpoint inletts med att få in de kommunövergripande dokumenten. En central del i informationsförsörjningen är ta fram en dokumenthanteringsplan.
En digitaliseringsstrategi har arbetats fram och fastställdes av regionfullmäktige i juni.
Strategin syftar till att beskriva hur digitaliseringen ska användas för att bidra till att Region
Gotlands verksamhetsidé uppnås. Digitaliseringen kommer att förändra vad Region Gotland kan erbjuda boende, besökare och näringsliv, samt hur det görs. Digitalisering i form
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av utveckling av e-tjänster har bland annat som syfte att underlätta för chefer och medarbetare. Att stärka systemförvaltningen, kartlägga processer för digitalisering, bygga ut internetuppkoppling i regionens lokaler och säkra verksamheten i och med ny dataskyddsförordning är områden som förvaltningen har en central roll i. Ett led i regionstyrelseförvaltningens digitaliseringen är att ta fram en systemförvaltningsplan. Samtliga system är inventerade
och en plan för det vidare arbetet är framtagen.
Att utveckla alternativt införa nya verksamhetssystem sker löpande. Aktuellt under året
har varit ett systemstöd inom städ (INCIT) och nytt bokningssystem för idrottshallar. Beträffande nytt verksamhetssystem inom måltid så har upphandlingen avbrutits med anledning av ej tillfredställande system.
Inom måltidsförsörjningen arbetas med kvalitetsutveckling bland annat genom ombyggnationer av kök och integrering av livsmedelsstrategin för Gotland. Inom området pågår
även förvaltningsövergripande samarbeten för att utveckla måltidsprocessen som helhet.
5.1

Inkomna synpunkter

Totalt har 190 synpunkter inkommit till regionens brevlåda under perioden jan–dec 2018.
Regionstyrelseförvaltningen hanterade 81 av dessa synpunkter. Övriga synpunkter fördelades till berörda nämnder Övervägande del av synpunkterna är negativa, 46 stycken och ett
tiotal är positiva. Av de inkomna synpunkterna som hanterats av förvaltningen kan 25
stycken inte klassas som positiva eller negativa utan är mer av förbättringskaraktär.
Områden med positiva synpunkter

Områden med negativa synpunkter

6 berömmer regionens hemsida/webbsida och 2 ger förslag på förbättringar

8 rör svårighet att hitta på webbsidan

1 tycker att det var bra att ta bort hokifilé från skolans
matsedel

5 rör baden, klagomål på öppettider, fel info om öppettider

1 berömmer regionens kompetenta, vänliga och bemötande personal under Almedalsveckan

2 rör Almedalsveckan och NMR:s närvaro

1 berömmer att vi upphandlar gotländska varor med
närodlad kvalitet

2 rör skolmaten, dålig mat och hokifilé

1 berömmer regionen för foldern "Gotland i siffror"

3 rör mat som levereras hem, dålig kvalité och variation
18 rör regionen i allmänhet/och tjänstemännen inom olika
områden
1 tycker skatten är för hög
1 person klagar på vallokalen Myllans tillgänglighet för
rullstolsburna
2 personer tycker att öppettiderna i ishallen för allmänhetens åkning är dåliga. Få tider efter skoltid och på helgerna

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Åtgärder
Samtliga utom en person som vill ha svar har fått personliga svar och synpunkterna behandlas i respektive verksamhet.

Tabell 1: Sammanställning analys inkomna synpunkter 2018

5.2

Digitalisering

För att stärka förvaltningens digitaliseringsarbete har en roll som digitaliseringsstöd inrättats och en utvecklingsgrupp med representanter från samtliga avdelningar etablerats. För
stödet till övriga verksamheter har projektanställningar gjorts för stöd i e-tjänsteutveckling.
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En grund för det vidare arbetet är en gemensam modell för systemförvaltning. Ett arbete
med detta pågår där samtliga system är inventerade och en plan för det vidare arbetet är
framtaget. Objektägare och -förvaltare är utsedda och systemförvaltningsplaner är under
framtagande.

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Nedan redovisas ett axplock av verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering som genomförts/är på gång inom regionstyrelseförvaltningen för att öka tillgänglighet och effektivisera processer:
•

Plan för total digitalisering av regionfullmäktige är klar för genomförande 2019.

•

Arbetsgivarintyg är i gång.

•

Inrapportering av förtroendevaldas arvoden har digitaliserats.

•

Anställningsprocessen inom SOF:s bemanning är digitaliserad i och med att anställningsunderlaget är borttaget i pappersform, allt görs i HR-systemet.

•

I samband med nya dataskyddslagen har en kartläggning av HR-processerna genomförts. Många analoga processer är identifierade och under hösten startade ett
projekt Digital HR för förberedelse för digitalisering av dessa.

•

Implementeringen av rehabverktyget har underlättat digitalisering av hela rehabiliteringsprocessen.

•

Driftsatt två robotar som automatiserat två verksamhetsflöden som tidigare hanterats manuellt (beställningar av mobilabonnemang och mobilfakturering).

•

Utveckling av e-tjänst för att beställa drivmedelskort.

•

Mina meddelanden avseende fakturor.

•

Införande av verksamhetssystemet INCIT inom städ

•

Nytt bokningssystem idrottshallar
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6

Medarbetare
För Region Gotland är engagerade medarbetare avgörande för att nå resultat och vara en attraktiv arbetsgivare som klarar framtidens kompetensförsörjning. Medarbetare som är motiverade, upplever ett gott ledarskap och ser sin del i helheten blir också goda ambassadörer som
bidrar till att stärka bilden av oss som arbetsgivare. Regionens verksamheter skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang.
(Region Gotlands styrkort)

Medarbetare i korthet

Inom området medarbetare har ett antal aktiviteter påbörjats och genomförts under året,
vilka bland annat syftar till att skapa en god arbetsmiljö där medarbetare och ledare ges förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling.
Förvaltningens besparingskrav för perioden 2017-2019 har bland annat medfört att verksamheterna varit mycket restriktiva med återbesättning av vakanta tjänster. Besparingsbetinget har också medfört att en övertalighetsprocess och omställningsarbete genomförts vid
regional utveckling under perioden. Vid ekonomiavdelningen har ett omställningsarbete
slutförts.
Vid årsskiftet övertog regionstyrelseförvaltningen ansvaret för verksamhetsområdena kultur
och fritid samt besöksnäring och turism, vilket innebar att förvaltningens personalvolym
ökade med cirka 100 medarbetare.
I tabellen nedan presenteras förvaltningens personalstatistik per avdelning och totalt, föregående års värde anges inom parantes. Statistiken kommenteras närmare i avsnitten arbetsmiljö/sjuktal och personalvolym.
Ekonomi

HR

Kommunikation

Regional
utveckling

Kvalitet & digitalisering

Måltid

Försörjning

Ledning, stab,
kansli

Kultur- och fritid

Totalt RSF **

Månadsanställda
-varav tillsvidare
-varav tidsbegränsade

46 (55)
44 (54)
2 (1)

53 (54)
51 (52)
2 (2)

43 (43)
38 (40)
5 (3)

46 (27)
38 (25)
8 (2)

70 (72)
68 (70)
2 (2)

125 (122)
122 (115)
3 (7)

186 (187)
176 (170)
10 (17)

13 (12)
13 (12)
0 (0)

90
81
9

672 (572)
631 (538)
41 (34)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

637 (540)
595 (505)
41 (35)

4,3
(4,2)
-

3,1
(3,8)
-

6,0
(6,5)
-

3,7
(2,2)
-

3,1
(2,7)
-

7,2
(5,9)
-

7,1
(5,9)
-

4,8
(5,7)
-

5,0
(4,7)*
-

5,6 (5,0)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Årsarb, månadsanställda
-varav tillsvidareanställda
-varav tidsbegr. anställda
Sjuktal
Faktiskt arbetad tid
Personalkostnader

1 019 521
(881 144)
329 113
(274 136)

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Tabell 2: Personalstatistik
*) Kultur och fritidsförvaltningen i sin helhet
**) Från 2018 ingår kultur- och fritid och inspiration Gotland i förvaltningen

6.1

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
(mål 23)

Majoriteten av förvaltningens medarbetare är motiverade, 90% upplever sitt arbete som
meningsfullt och 75% upplever att lär nytt och utvecklas i det dagliga arbetet respektive ser
fram emot att gå till arbetet. Andelen medarbetare som ser fram emot att gå till arbetet har
ökat jämfört med föregående år.
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För att möjliggöra för medarbetarna att bidra till verksamhetsutveckling förs bland annat
regelbundna dialoger vid APT, verksamhetsmöten, avdelningsmöten, nätverk och vid medarbetarsamtal. Ambitionen är att dialog inför beslut i möjligaste mån förs med de som berörs av beslutet.
Sommaren 2017 inledde förvaltningen att arbete för att utveckla samverkanskulturen. Under april månad genomfördes en uppföljning tillsammans med de fackliga organisationerna
med syftet att fortsätta utvecklingen av samverkanskulturen.
Aktiviteter som gjorts inom området utifrån medarbetarundersökningens resultat 2017 har
bland annat varit att tydliggöra roller och ansvar, översyn av mötesstrukturer samt, för att
åstadkomma bättre samarbete, införande av regelbundna teammöten. Detta för att utvärdera vad som gått bra och vad som kan utvecklas.
Vidare har en kvalificerad processledarutbildning genomförts vid regional utveckling, som
syftar till att stärka medarbetarnas kompetens och kapacitet att leda utvecklingsprocesser.
Detta leder till att medarbetarna får bättre förutsättningar att bidra i och även leda processer som bland annat inkluderar verksamhetsutveckling.
En omfattande utvecklingsinsats har genomförts vid regional utveckling kring systemteori,
rolltagande samt processledning, vilket förväntas ytterligare bidra till att stärka engagemang
och underlätta gränsöverskridande samverkan och samarbete mellan specialister och enheter.
Inom frågeområdet är 80 % av medarbetarna positiva, varför bedömningen är att målet är
uppfyllt.
6.2

Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna (mål 24)

Medarbetarna är fortsatt överlag nöjda med sina ledare. Cirka 80 % av medarbetarna upplever att cheferna visar förtroende för sina medarbetare och att de ges förutsättningar att ta
ansvar i sitt arbete. I 2017 års undersökning var ett utvecklingsområde att cheferna inte visar uppskattning för medarbetarnas arbetsinsatser i tillräckligt hög omfattning. Glädjande
har andelen positiva rörande uppskattning från chef ökat från 67 till 71 i undersökningen
2018.

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

För att tillvarata engagemanget får medarbetarna egna uppdrag och ansvar att driva och
hålla i processer, även deltagande arbetsgrupper över enhets- och förvaltningsgränser har
bidragit till att tillvarata engagemanget hos medarbetarna.
Aktiviteter som under året gjorts inom området utifrån medarbetarundersökningens resultat 2017 har bland annat varit utformning av spelregler för en god arbetsmiljö samt översyn
av mötesstrukturer. Exempel på andra aktiviteter är att träna på att ge och få feedback samt
att tänka på att ge varandra tydlig återkoppling samt teambildningsaktiviteter.
På regionövergripande nivå har ett arbete med en utvecklad organisationskultur genomförts.
Planering för aktiviteter för kommande år är igång. Arbetet görs i nära samarbete med
kommunikationsavdelningen och avdelningen för kvalitet och digitalisering.
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Inom frågeområdet är 77 % av medarbetarna positiva, varför bedömningen är att målet är
delvis uppfyllt.
6.3

Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag (mål 25)

Cirka 85 % av medarbetarna är insatta i arbetsplatsens mål och vet vad som förväntas av
dem i sitt arbete. Däremot upplever endast cirka 60 % att arbetsplatsens mål följs upp och
utvärderas på ett bra sätt, detta var ett utvecklingsområde även vid föregående års mätning
och är så även framgent.
Aktiviteter som genomförts under året utifrån 2017 års medarbetarundersökning har bland
annat varit att arbeta med mål och roller genom genomgång av regionens mål, koncernledningsgruppens fokusområden, avdelningens uppdrag och resultat samt ett medvetet arbete
för ökad förståelse för rolltagande och verksamhet
Dialoger förs kring verksamhetsplanen och aktiviteter som behöver göras utifrån densamma. Vidare görs arbeten för att förtydliga arbetsgruppers grunduppdrag samt upprättande av tydliga medarbetarkontrakt.
Samtliga nyanställda medarbetare och chefer bjuds in till en förvaltningsgemensam introduktion. Vidare har ett utvecklingsarbete gjorts för att förstärka den verksamhetsnära
chefsintroduktionen.
Inom frågeområdet är 77 % av medarbetarna positiva, varför bedömningen är att målet är
delvis uppfyllt.
6.4

Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
(mål 26)

6.4.1

Arbetsmiljö/sjuktal

I Region Gotland överstiger sjuktalet inte 4,5 oavsett kön.
Effektmål: Kvinnor och mäns sjuktal har minskat jämfört med föregående år.
(Region Gotlands jämställdhetsplan, mål 1.3)

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Förvaltningens sjuktal till och med november månad var 5,6, vilket innebär en ökning jämfört med föregående år då sjuktalet var 5,0. Under perioden januari-mars var antalet sjukskrivna särskilt högt på grund av vinterns influensa. Sjukfrånvaron upp till 90 dagar har
ökat tillsammans med den mycket långa frånvaron som överstiger ett år, däremot ses en
minskning av den långa frånvaron, mellan 90 dagar upp till ett år. Antalet sjukdagar har
procentuellt ökat mest bland medarbetare som är yngre än 29 år samt hos medarbetare som
är 50 år och äldre.
En ökning av sjuktalet ses framför allt vid försörjning, måltid samt vid regional utveckling,
detta på grund av ett flertal långtidssjukskrivningar, bland annat på grund av planerade operationer, förslitningsskador samt psykisk ohälsa.
Under perioden en kartläggning av läget i verksamheter med höga sjuktal gjorts, kartläggningen påbörjades vid måltid under hösten och fortsätter med försörjning och medborgarservice under 2019.
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En chefsträff med fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete har genomförts. Vidare har en föreläsningsserie, i samarbete med företagshälsovården, påbörjats för medarbetarna kring livsstilsfrågor såsom stresshantering och återhämtning, kost, motion samt
sömn. Föreläsningsserien slutförs första kvartalet 2019.
Under våren erbjöds enhetschefer, vars verksamheter då hade höga sjuktal, dvs vid avdelningarna måltid, försörjning samt enheten medborgarservice, att delta i ett pilotprojekt
kring livsstilsanalys. Nio av elva chefer valde att delta. Syftet med piloten var att ge cheferna möjlighet att analysera och diskutera sin livsstilssituation samt att utarbeta en handlingsplan. Deltagarna kan därefter förmedla kunskap och vara en förebild för sin arbetsgrupp.
På regionövergripande nivå har ett arbete med att följa och analysera orsaker till det höga
sjuktalet pågått under året. Genomförda aktiviteter är bland annat stresscreening på alla
chefer samt införande av rehabiliteringsverktyg. Vidare har fördjupningsutbildningar för
chefer inom systematiskt arbetsmiljöarbete genomförts under året. Ett arbete tillsammans
med de fackliga organisationerna pågår för att identifiera metoder och verktyg för att kunna
arbeta med frisk- och riskfaktorer.
Sjukfrånvaron har ökat sedan föregående år och överstiger 4,5%, samtidigt pågår en mängd
olika aktiviteter som syftar till att sänka detsamma, förvaltningen gör därför bedömningen
att målet är delvis uppfyllt.
6.4.2

Jämställdhet

I jämställdhetsplanen finns ett antal aktiviteter beslutade att arbeta mot inom områdena arbetsförhållanden, föräldraskap, trakasserier, kompetensutveckling, rekrytering och lönefrågor. Nedan beskrivs delar av förvaltningens arbete under 2018.
I samband med att medarbetare slutar och vid tillsättning av tjänster försöker arbetsgivaren
i möjligaste mån att tillgodose önskemål utökning av sysselsättningsgrad för de medarbetare som så önskar för att minska antalet oönskade deltider. Ett arbete med att förbereda
inför heltid som norm pågår.
I samband med analys av lönekartläggning har bland annat yrkesgruppen bibliotekarie ansetts ligga lågt i jämförelse med andra likvärdiga befattningar, varför yrkesgruppen särskilt
kommer att prioriteras med extra medel tilldelade förvaltningen för jämställdhet och brist i
löneöversyn 2019.

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som revideras årligen vid medarbetarsamtalet. Utvecklingsplanen ska innehålla insatser såsom utbildningar, föreläsningar, studiebesök och andra aktiviteter som kan bidra till att medarbetaren har den kompetens som
behövs för att möta framtidens krav.
Under perioden har delar av förvaltningen deltagit i föreläsningar kring psykisk ohälsa samt
om bildens roll i kommunikation, samt centralt framtagen HBTQ-information har deltats
ut i vissa verksamheter. Diskussioner har även förts kring mötestider för att kunna kombinera föräldraskap och arbete.
Få känner sig diskriminerade på arbetsplatserna, i medarbetaruppföljningen 2018 angav
91% att arbetsplatsen är fri från diskriminering.
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På frågan ”vet du vem du ska vända dig till på din arbetsplats om du blivit utsatt, eller om
du ser att någon annan blir utsatt för kränkande särbehandling”? svarade 10 % att de inte
vet vem de ska vända sig till om de eller någon annan blir utsatt.
Samtliga chefer har med anledning av detta uppmanats att informera sina medarbetare om
vilket stöd som finns att få för den som utsätts för kränkande särbehandling samt vart man
vänder sig.
Under hösten 2017 gicks rutinen för kränkande särbehandling igenom med förvaltningens
chefer. Under 2018 har därefter information och diskussioner förts vid arbetsplatsträffar.
6.5

Medarbetarundersökning 2018

Regionstyrelseförvaltningen hade en mycket bra svarsfrekvens, 87 % av medarbetarna besvarade enkäten. Årets resultat visar på något förbättrade resultat jämfört med föregående
undersökning 2017. Medarbetarna upplever en förbättrad psykosocial arbetsmiljö, även det
hållbara medarbetarengagemanget har gått framåt, om än marginellt. På frågan kring hur
troligt det är att du skulle rekommendera Region Gotland som arbetsplats till en vän har
förvaltningen samma resultat som föregående år, resultat är bland de bättre i regionen.
Utifrån förra årets medarbetarenkät har handlingsplaner tagits fram med syfte att bland annat:
• Tydliggöra roller och ansvarsfördelning
• Förbättra kommunikationen och återkopplingen i den egna verksamheten
• Se över arbetsbelastningen
2018 års enkätresultat visar att arbetet med handlingsplanerna gett resultat, flera upplever
t ex att de får tillräckligt med återhämtning mellan arbetspassen. Vidare har frågorna om arbetsplatsen är fri från konflikter och huruvida det är svårt att få saker genomförda på arbetsplatsen gått framåt. Dessa tillsammans med en bra arbetsfördelning är dock fortfarande
viktiga utvecklingsfrågor för förvaltningen.
Handlingsplaner utifrån 2018 års undersökning är under framtagande i verksamheterna.
6.6

Rekryteringsutmaningar

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

En uppdaterad kompetensförsörjningsplan som är kopplad till regionens övergripande plan
finns. Åtgärder pågår eller planeras, bland annat genomförs en kompetensutvecklingsinsats
i form av certifiering av ekonomer vid ekonomiavdelningen och vid regional utveckling har
en satsning på processledning, medarbetarskap och utveckling av strategrollen genomförts
under perioden.
Flera av förvaltningens yrkesgrupper bedöms vara svårrekryterade på grund av löneläget,
såsom t ex seniora kommunikatörer, löneassistenter, HR-specialister och upphandlare. För
att nå framgång med att både rekrytera och behålla kompetenta medarbetare arbetar förvaltningen aktivt för att erbjuda mera konkurrenskraftiga löner till bland annat nämnda
grupper.
I lönerörelse 2017 och 2018 genomfördes särskilda satsning gentemot vissa svårrekryterade
grupper och förvaltningen kan konstatera att rekryteringsförutsättningarna förbättrats genom satsningen.
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Identifiering av bristyrken inför lönerörelse 2019 har genomförts. Identifierade bristyrken
är fortsättningsvis bland annat seniora HR-specialister, upphandlare, kommunikatörer samt
löneassistenter. Särskilda satsningar kommer att genomföras gentemot dessa grupper i lönerörelse 2019.
Förberedelser inför Heltid som norm har pågått under perioden i form av framtagande av
handlingsplan, projektplan samt kommunikationsplan. Under hösten genomförde berörda
verksamheter bland annat ett arbete med att inventera medarbetarnas önskemål kring heltidstjänster samt genomgång av kommande pensionsavgångar. Vidare påbörjades en översyn av organisation och produktionsplanering. Om samtliga deltidsanställda medarbetare
inom kommunals avtalsområde, cirka 100 personer, börjar arbeta heltid, skulle detta motsvara en ökad kostnad om cirka 9 mnkr för förvaltningen.
På regionövergripande nivå pågår ett fortsatt arbete för att följa upp regionens övergripande kompetensförsörjningsplan och hur förvaltningarnas planer synkroniseras med den.
Arbete pågår utifrån koncernledningsgruppens prioriterade område kompetensförsörjning
såsom aktiviteter inom arbetsgivarvarumärke och rekrytering, t ex har annonsering i Gotlandsmedia utvecklats samtidigt som kostnaderna har minskat. Vidare har en utbildning i
lönebildning för regionens chefer påbörjats.
På regionövergripande nivå finns en projektgrupp samt en styrgrupp för heltid som norm
för att samordna förvaltningarnas projektgrupper. En projektplan med aktiviteter och kostnadsberäkningar för införande senast 2021 är under framtagande.
6.7

Ledarskap

I november var 672 månadsanställda medarbetare anställda vid förvaltningen. Av dessa var
8 avdelningschefer och 25 enhetschefer. Avdelningscheferna har i snitt 5 underställda medarbetare, inklusive enhetschefer. Fem av förvaltningens avdelningschefer är tillika direktörer inom ett funktionsområde. Enhetscheferna har i snitt 25 underställda medarbetare, antalet medarbetare varierar relativt mycket beroende på vilken typ av verksamhet chefen har
ansvar för.
Tillgång till administrativt stöd finns framför allt för förvaltningschef och avdelningschefer,
t ex hjälp att boka resor, möten samt vissa sekreteraruppgifter. En majoritet av enhetscheferna saknar tillgång till administrativt stöd, förutom vid avdelningarna försörjning och kultur och fritid, där 8 enhetschefer delar på 1,0 administrativ assistent.

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Chefskåren inom regionstyrelseförvaltningen är en väl blandad grupp avseende ålder, kön
och erfarenhet från tidigare chefsuppdrag. För att stimulera, utveckla och skapa en gemensam kultur samlas förvaltningens samtliga chefer varannan månad för en gemensam dialog.
Här fördjupas teman som hälsoförebyggande arbete, hållbart ledarskap, kvalitet och verksamhetsplanering . För att stödja och utveckla cheferna i deras olika roller uppmuntrar förvaltningen mentorskap samt att lära över gränserna.
Under 2017 och 2018 har förvaltningens chefer deltagit i en regiongemensam stresscreening. De tre främsta stressfaktorerna som cheferna upplevde var hög arbetsbelastning, att
behöva göra flera saker samtidigt samt att bli störd eller avbruten i arbetet. Samtliga upplevda stressfaktorer är att betrakta som ”gula”, dvs att de inträffar ibland. I 2018 års stresscreening kunde en ökning av långvariga stressproblem noteras, från två chefer 2017 till sju
chefer 2018.
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Utifrån stressscreeningenen 2017 har innebörden av hållbart ledarskap diskuterats vid ett
chefsmöte på förvaltningen. Gruppen har tillsammans definierat vad ett hållbart ledarskap
innebär.
Resultatet av stresscreeningen 2018 har diskuterats i förvaltningens ledningsgrupp. Möjliga
framtida aktiviteter kring tema Hållbart ledarskap vid förvaltningens chefsmöten kan vara
att skapa trygghet genom olika utbildningar samt tydliga strukturer.
Andra aktiviteter för hållbart ledarskap är att årligen följa upp fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Under perioden har samtliga chefer också fått tillgång till rehabiliteringsverktyget
Adato, vilket bidrar till bättre förutsättningar för ett hållbart ledarskap. Under hösten deltog
en majoritet av förvaltningens chefer i en utbildning i lönebildningsprocessen samt i lönesamtal. Utbildningen syftade till att stärka cheferna i sin chefsroll och ge kunskaper som ska
underlätta arbetet.
Då 2018 års stresscreening visar på ett försämrat resultat är fortsatt arbete med åtgärder för
ett hållbart ledarskap av vikt på förvaltningen.
Regionövergripande har fokus på ledarskapet fortsatt och stödet runt chefer har setts över.
Regionens chefsforum har handlat om ledarskapet och kopplats till medarbetarundersökningens delar för att lyfta de områden som behöver arbetas vidare med.
Upphandling för ledarutveckling har genomförts. Vidare har tjänsterna hos företagshälsovården gällande stöd till chefer utvecklats, bland annat chefscoaching och utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för högre medvetenhet hos chefer och medarbetare.
En uppföljande stresscreening genomfördes under hösten. Under året har samtliga chefer i
regionen att få till gång till ett rehabiliteringsverktyg. Rehabiliteringsverktyget tillsammans
med nytt beslutsstöd förväntas göra chefernas förutsättningar bättre. Ett arbete kring ny ledarstrategi har påbörjats.
Information på intranätet uppdateras regelbundet. Ett gemensamt informationsblad har tagits fram och skickats ut till alla regionens chefer fyra-fem gånger Dialoger förs hur resurserna kan användas på bästa sätt och vilket stöd cheferna behöver för att kunna utföra sitt
arbete.
6.8

Lönebildning

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Under de senaste åren har förvaltningen genomfört satsningar på vissa svårrekryterade yrkesgrupper såsom t ex upphandlare, HR-specialister, löneassistenter, IT-specialister med
flera. Förvaltningen kan nu konstatera att rekryteringsförutsättningarna förbättrats genom
satsningarna. För att trygga kompetensförsörjningen är dock fortsatta satsningar nödvändiga.
Utöver satsningen på ovan bristyrken genomfördes i 2018 löneöversyn också en särskild
satsning utifrån ett jämställdhetsperspektiv gentemot telefonister/receptionister. I årets lönekartläggning kan noteras att satsningen gett effekt, gruppen kommer dock att fortsätta
satsas på i löneöversyn 2019.
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Inför 2019 års lönerörelse har förvaltningen tilldelats ett extra utrymme om 1 040 tkr för
jämställdhet och brist. Dessa kommer att riktas till grupperna kommunikatörer, HR-specialister, löneassistenter, bibliotekarier, handläggare överförmyndarnämndens kansli, receptionist/telefonister samt upphandlare.
En analys och diskussion kring prioriteringsbehov i lönerörelse 2020 har påbörjats.
På regionövergripande nivå har lönebildningsarbetet förstärkts genom att samtliga förvaltningar identifierat bristyrken och brister i jämställdhet. Inför 2018 fick regionen 22 mkr extra att fördela och inför 2018 19,2 mkr. Inför budgetberedningen och 2020 års lönerörelse
har förvaltningarna fått i uppdrag att analysera och redovisa prioriteringsbehov utifrån jämställdhet och brist. En regionövergripande utbildning i lönebildning och lönesamtal har påbörjats, vilken samtliga chefer i regionen ska genomgå.
6.9

Personalvolym

I november hade förvaltningen 672 månadsanställda medarbetare. Av dessa var 631 tillsvidareanställda och 41 visstidsanställda. Antalet årsarbetare var 637.
I januari 2018 överfördes cirka 100 medarbetare från kultur och fritidsförvaltningen och
Inspiration Gotland till regionstyrelseförvaltningen, vilket innebar att förvaltningens personalvolym ökade med cirka 20%. Med anledning av organisationsförändringen har, i jämförelse med samma period 2017, det totala antalet månadsanställda ökat med 100 medarbetare, av dessa är 93 tillsvidareanställda och 7 tidsbegränsat anställda. Antalet årsarbetare har
ökat med 97.
På grund av bland annat besparingar har bemanningen inom ekonomifunktionen minskats
med 9 månadsanställda medarbetare jämfört med november 2017. Minskningen består
bland annat av fem tillsvidareanställda ekonomer samt effektiviseringar i samband med att
verksamhet lagts ut på extern utförare.
Vid regional utveckling har verksamheten ökat med 19 medarbetare, grunden till detta är
framför allt övertagandet av Inspiration Gotlands verksamhet samt satsningar inom exploateringsområdet samt lokalsamordning.
6.9.1

Faktiskt arbetad tid

Den faktiskt arbetade tiden för månadsanställda ökade under perioden med 61 årsarbetare,
och för timanställda var ökningen 9 årsarbetare

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

I och med att förvaltningens personalvolym ökat relativt mycket i samband med övertagande av kultur- och fritidsverksamheten samt Inspiration Gotland, är det svårt att jämföra
den faktiskt arbetade tiden mellan åren 2017 och 2018. En delförklaring till att den faktiskt
arbetade tiden understiger ökningen av antalet årsarbetare är dock att sjuktalet ökat med 0,6
under perioden.
6.9.2

Personalkostnader

Personalkostnaderna har ökat med cirka 56 mkr jämfört med föregående år. Ökningen
hänför sig i huvudsak, 43 mnkr, till att delar av kultur och fritids verksamhet samt verksamheten inom Inspiration Gotland överförts till förvaltningen. Närmare 7 mnkr beror på effekter av lönerevision och resterande förklaras av en större andel externfinansierade projekt.
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6.10 Oönskade deltider/heltid som norm
I Region Gotland arbetar kvinnor och män på den sysselsättningsgrad som önskas.
Effektmål: Andelen oönskade deltidsanställningar har minskat för kvinnor och män jämfört med
föregående år.
(Region Gotlands jämställdhetsplan, mål 1.2)

För att minska antalet oönskade deltidsanställa försöker verksamheterna i möjligaste mån,
att i samband med att medarbetare slutar, tillgodose utökning av sysselsättningsgrad för de
medarbetare som så önskar.
En handlingsplan gällande Heltid som norm har arbetats fram på förvaltningen. I planen
som ska genomföras fram till 2021 finns aktiviteter kopplade till bland annat rekryteringsbehov, organisation och bemanning samt arbetsmiljö. Aktiviteter som genomförts under
perioden är t ex inventering av antal medarbetare som önskar arbeta heltid samt inventering av kommande pensionsavgångar och övriga rekryteringar.
Heltid som norm kommer att påverka samtliga medarbetare i form av krav på ökad flexibilitet och samarbete över gränser. Nya lösningar kommer att behöva arbetas fram också
över förvaltningsgränser.
December 2017

December 2018

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

16 kvinnor (15%)

1 man (8%)

13 kvinnor (12 %)

1 man (7%)

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Tabell 3: Oönskade deltidsanställningar (%)

Page 34 of 1221

28 (40)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2018

7

Ekonomi
Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv vilket innebär att upprätthålla balans mellan inkomster och utgifter samt att värdesäkra förmögenheten
(det egna kapitalet) över en längre tid. Målområdet omfattar de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
(Region Gotlands styrkort)

7.1

Resultat

Årets resultat uppgår till 24,4 mnkr. En avgörande orsak till överskottet är pågående aktiviteter för att anpassa verksamheten för kommande krav på sänkta kostnader. Regionstyrelseförvaltningen har sammantaget 60 mnkr i besparing att hantera inom treårsperioden
2017-2019. För 2019 återstår 16 mnkr.
Resultaträkning regionstyrelseförvaltningen, tkr
Helår 2018
Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Netto
Avskrivningar
Internränta
Tillskott av skattemedel
Resultat
7.1.1

Budget
-389 377
326 980
399 930
337 533

Utfall
-430 960
329 113
416 062
314 215

Resultat
+41 583
-2 133
-16 132
+23 318

19 253
1 413

18 262
1 348

+991
+65

-358 199
0

-358 199
-24 374

0
+24 374

Resultat per avdelning

Samtliga avdelningar redovisar överskott vilket framgår enligt nedan. Efter tabellen ges en
kort förklaring. I bilaga 5 redovisas respektive avdelnings verksamhetsberättelse som ger en
mer utförlig bild.

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Avdelning
(mnkr)
Kvalitet & digitalisering
HR
Måltid
Försörjning
Ekonomi
Kommunikation
Regional utveckling
Kultur- och fritid
Förvaltningsgemensamt
Totalt RSF

Budget
2018

Utfall
2018

Resultat

47,3
50,7
0
0
40,3
23,4
19,8
117,6
59,1
385,2

45,0
48,0
-4,1
-2,4
37,7
22,7
14,2
114,9
58,0
333,8

+2,3
+2,7
+4,1
+2,4
+2,6
+0,7
+5,6
+2,7
+1,1
+24,4

Årsprognos
delår 2
+2,4
+0,1
+4,0
+1,0
+1,9
+0,0
+1,9
+1,0
+4,3
+16,6

Genomförd besparing 2018

Besparingskrav 2019

-4,0
-1,0
-1,0
-2,0
-3,0
-1,0
-1,5
-5,0
-3,5
-22,0

-2,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-7,0
-1,0
-16,0

Tabell 4: Resultat per avdelning
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Kvalitet & digitalisering (+2,3 mnkr)

Avdelningen redovisar ett överskott på 2,3 mnkr. Vilket överensstämmer väl med prognosen i delår 2. Överskottet hänförs i huvudsak till förseningar av IT-investeringar, kapitalkostnadseffekten förskjuts därmed till nästa år, samt tillfälliga överskott på intäktssidan vad
gäller digital arbetsplats och PC som tjänst. Till detta tillkommer lägre kostnader för telefontjänsten.
HR (+2,7 mnkr)

Resultatet uppgår till +2,7 mnkr. Det är till stor del två poster som utgör överskottet, ersättning till förvaltningarna för facklig tid, +1,3 mnkr, och bemanning inom enheten HRstöd, +0,7 mnkr. Avdelningen har också fått bidrag med ca 0,5 mnkr av försäkringskassan
för arbete med att förebygga och förkorta sjukfrånvaro.
Måltid (+4,1 mnkr)

Avdelningens överskott på 4,1 mnkr är en effekt av försenade ombyggnationer +1,3 mnkr,
överskott på personalkostnader till följd av svårighet att rekrytera +1,4 mnkr samt lägre
verksamhetskostnader för konsulter mm. Dessutom tillkommer tillfällig extra försäljning
samt ökade bidrag över budgeterad nivå.
Försörjning (+2,4 mnkr)

Försörjningsavdelningen redovisar ett plusresultat med 2,4 mnkr. Överskott finns i huvudsak inom verksamhetsområdena hjälpmedel och varuförsörjning, +1,9 mnkr och städ 0,8
mnkr. Vaktmästeriet redovisar i stort ett nollresultat. Underskott redovisas för portokostnader men detta balanseras av ett tillfälligt överskott för genomgångsboende för nyanlända.
Fordonsorganisationen redovisar för första året ett mindre underskott på 0,2 mnkr.
Ekonomi (+2,6 mnkr)

Avdelningen lämnar ett positivt resultat på 2,6 mnkr. Detta trots att avdelningen betalat
hela kostnaden för både licensavgift för Hypergene samt allt arbete som lagts ner i första
skedet av införande av beslutsstöd. Totalt uppgår den kostnaden till 0,8 mnkr för 2018.
Den största positiva avvikelsen avser personalkostnader, 1,8 mnkr. Främsta orsaken är den
neddragning som påbörjades under året och som också innehåller besparingen för 2019.
Kostnaden för medlemsavgift till SKL, STIM, tv-licenser och kopieringstjänster går med
ett litet underskott. Även försäkringskostnaderna går med underskott på 0,4 mnkr.
Kommunikation (+0,7 mnkr)

Avdelningens resultat 2018 blev +0,7 mnkr, ett överskott som i huvudsak förklaras av vakanser inom regionarkiv, kommunikationsteamet och andra tillfälliga tjänstledigheter och
kortare sjukfrånvaro. Dessa överskott balanserar ett underskott för Almedalsveckan på 0,4
mnkr, vilket har reglerats i budget 2019 genom ett tillskott på 0,5 mnkr.

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Regional utveckling (+5,6 mnkr)

Avdelningens överskott + 5,6 mnkr beror till största del på erhållen byggbonus med 4,4
mnkr. I övrigt kan överskottet i huvudsak förklaras av personalrelaterade orsaker. Avdelningen har under året fått ett flertal tillkommande uppdrag som är resurskrävande. Bemanning har till följd av detta utökats. Vissa delar har finansierats via externa medel och vissa
genom budgetförstärkning. Att söka extern finansiering för utvecklingsprojekt är ett ständigt pågående arbete och en förutsättning för att hantera tillkommande uppdrag. Vid årsskiftet övertog avdelningen 10 anställda i en verksamhetsövergång från Inspiration Gotland. Uppdraget har anpassats till en lägre kostnadsnivå för att uppnå besparingar 2019.
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Kultur- och fritid (+ 2,7 mnkr)

Till stor del förklaras det positiva resultatet på 2,7 mnkr av redan genomförda besparingar
inför 2019. Fritidsverksamheten redovisar +1,6 mnkr, beslutad besparing 1,3 mnkr. Kulturverksamheten redovisar ett mindre underskott på -0,3 mnkr, här i ligger en extra satsning
till Bergmancenter. Biblioteksverksamheten uppvisar ett underskott på -1,0 mnkr vilket
hänförs till Almedalsbiblioteket. Utöver detta redovisas i den gemensamma verksamheten
ett överskott på 2,4 mnkr. Detta till följd av tillfälligt höga statsbidrag avseende etableringsersättning för nyanlända, tidigare genomfört besparingsarbete (buffert) samt personalrelaterade orsaker som ledigheter och sjukskrivningar utan vikarier. Etableringsersättningen, som
redovisas under gemensam verksamhet, erhålls för att täcka merkostnader främst inom
bibliotek och annan kulturverksamhet. Ersättningen motsvarar i stort redovisade underskott för dessa verksamheter.
Förvaltningsgemensamt (+1,1 mnkr)

Under förvaltningsgemensamt redovisas ett flertal olika verksamhetskostnader. Det samlade resultatet uppgår till +1,1 mnkr. Positiv avvikelse redovisas för näringslivsanslaget +
0,6 mnkr, partistöd (ungdomsdel) +0,4 mnkr, diverse medlemskap +0,1, förvaltningsgemensamma utvecklingsmedel +2,0 mnkr. Dessa överskott balanseras av att det under året
har hanterats vissa koncerngemensamma kostnader så som utredning av kollektivtrafik
samt personalomställning.
7.1.2

Kostnads- och intäktsanalys per kostnadsslag

För att få rättvisande jämförelser med föregående år har förvaltningens utfall för 2017
kompletterats med de delar av kultur- och fritidsförvaltningens utfall som i samband med
omorganisationen övergick till regionstyrelseförvaltningen.
Nettokostnadsutveckling

Förvaltningen redovisar en negativ nettokostnadsutveckling i jämförelse med föregående
år. Nettokostnaden 2018 uppgick till 334 mnkr att jämföras med 344 mnkr 2017. Anpassningar har gjorts för att ställa om verksamheten utifrån befintliga och kommande budgetförutsättningar.
Personalkostnader

Personalkostnaderna i förhållande till budget redovisar ett underskott på -2,1 mnkr. Resultatet mot budget är dock missvisande. Om utfallet justeras för externfinansierade projekt,
regiongemensamma kostnader samt övertagandet av Inspiration Gotlands verksamhet som
inte budgeterats fullt ut redovisas en positiv budgetavvikelse med +5,9 mnkr. Personalkostnadsutvecklingen 2017 till 2018, med hänsyn till ovan, uppgår till +1,8%.
Övriga kostnader

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Utbildnings- och resekostnaderna är något högre i år. Under året har 7,1 mnkr används
till detta jämfört med 5,7 mnkr under 2017. Ökning förklaras bland annat av ökad projektverksamhet.
Under året har förvaltningen köpt konsultstöd för 14,6 mnkr jämfört med 8,9 mnkr föregående år. Kostnadsökningen hänförs framför allt till en ökad mängd konsultuppdrag i externfinansierade projekt.
Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader uppgår till 37,0 mnkr att jämföras med 35,1
mnkr föregående år.

Page 37 of 1221

31 (40)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2018

Lokalkostnaderna har i jämförelse med föregående år minskat med 4,4 mnkr från 74,2
mnkr till 69,8 mnkr. Minskningen mellan åren beror på sänkt internränta. I jämförelse med
budget redovisas ett överskott på 0,7 mnkr, detta bland annat till följd av förseningar och
senareläggning av ombyggnation av kök.
Avskrivningar och internränta

Kostnaden för avskrivningar och internränta ligger något högre än föregående år, 19,6
mnkr jämfört med 18,7 mnkr. I förhållande till budget, 20,7mnkr, redovisas +1,1 mnkr i
avvikelse. Kostnaderna för avskrivning och internränta beräknas öka i takt med att förvaltningen genomför investeringar.
Intäkter

Den stora avvikelsen mellan budget och utfall/prognos förklaras av att finansieringen av
övertagandet av Inspiration Gotland har hanterats via en intern intäkt/kostnad på 8 mnkr
som blåser upp volymen. I övrigt så har vissa större projekt med extern finansiering inte
heller budgeterats vilket ger samma effekt. Intäkterna för resultatenheterna beräknas till
viss del till följd av ökad volym bli bättre än budgeterat. Detta gäller framför allt inom varuförsörjning och hjälpmedelsverksamheten där en större ökning ses.
7.2

Investeringar

Investeringsbudgeten 2018 uppgick till 136,3 mnkr, inkl kompletteringsbudget. Under året
har totalt 33,6 mnkr överflyttats till tekniska nämnden vilket betyder att budgeten i bokslutet uppgår till 102,7mnkr. Utgifterna under året uppgår till 23,3 mnkr. Fördelning per investeringstyp framgår av nedanstående tabell. En mer detaljerad investeringsrapport per projekt framgår av bilaga 4.
Investeringstyp (tkr)

Budget
3 400
25 327
9 700
2 000
7 000
47 427

Överfört
till TN
0
0
-2 600
0
-7 000
-9 600

Budget efter
överföring
3 400
25 327
7 100
2 000
0
37 827

Pott
IT-investeringar
Ombyggnation kök
Landsbygdsutveckling
Kultur och fritid
Summa

2 569
19 124
0
0
163
21 856

Kvar av
budget
831
6 203
7 100
2 000
-163
15 971

Exploatering
Försäljningsomkostnader fastigheter*

88 892
0

-24 000
0

64 892
0

1 018
383

63 874
-383

Summa RSF totalt

136 319

-33 600

102 719

23 257

79 462

Tabell 5: Investeringar

Utfall

*) Regleras mot försäljningsinkomst.

Pott

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Den förvaltningsgemensamma potten för investeringar har i huvudsak använts till ersättnings investeringar inom måltid, försörjning och kultur och fritid.
IT-investeringar

Utbyten av PC-arbetsplatser har skett enligt fastställd plan till ett belopp av 8,3 mnkr.
Grunden för utbytestakten är den tekniska livslängden (5 år). Övriga investeringsutgifter
rör IT-infrastruktur 6,5 mnkr och uppgradering av Windows 3,6 mnkr.
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Ombyggnation kök

Under 2018 överlämnades totalt 2,6 mnkr till tekniska nämnden för ombyggnation av Västerhejde skolas kök. Under året har nya kostnadsberäkningar gjorts för Gråboskolans kök
och Terra Nova skolans kök som visat på stora fördyringar, för vilka tekniska nämnden fått
tilläggsanslag. En översyn av kostutredningens kvarvarande ombyggnadsförslag har initierats och ska överlämnas till budgetberedningen 2019. Förseningarna har inneburit svårigheter att uppfylla kravet på ökad kvalitet och förbättrad arbetsmiljö samt lett till tillfälliga
överskott i driftbudgeten.
Exploatering

Av beslutade medel för exploatering 88,9 mnkr har 24,0 mnkr flyttats över till tekniska
nämnden i enlighet med beslutad modell. Överförda medel avser; Visborg, Södercentrum,
Skenet och ljuset samt Brodösen. Kvarvarande medel, budgeterade hos regionstyrelseförvaltningen 63,9 mnkr kommer begäras i kompletteringsbudget. Tekniska nämnden hanterar
eventuell kompletteringsbudget för överflyttade medel.
7.3

Ekonomi (mål 27-32)

I målområdet ekonomi är målen i styrkortet framförallt finansiella och mål 27-30 samt 32
avser regionen som helhet och följs upp centralt. Indirekt arbetar förvaltningen mot målen
kring ekonomi och årets resultat. Detta bland annat utifrån arbetet som skett med kostnadssänkningar.
Mål 31, Regionens materiella tillgångar ska vårdas, är av annan karaktär och ska följas upp
av nämnden.
Mål 31: Regionens materiella tillgångar ska vårdas

Under 2018 har ett antal aktiviteter pågått i syfte att bidra till måluppfyllelsen. Dessa syftar
bland annat till att få tydlighet i processerna.
•

Ta fram en regional lokalförsörjningsplan med perspektiven anskaffning, förvaltning, avyttring

•

Utveckla investeringsprocessen

•

Framtagande av en regiongemensam strategi för idrottsanläggningar

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

I övrigt bidrar förvaltningen genom att skapa kunskap och förståelse hos medarbetarna för
värdet av att vårda maskiner och inventarier samt att ha en genomarbetad investeringsprocess.
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Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning mål

Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

1.

God folkhälsa

X

X

X

2.

Gotlänningar känner sig delaktiga

X

X

X

3.

Ett jämställt och jämlikt Gotland

X

X

X

4.

Alla barn har goda uppväxtvillkor

X

X

X

5.

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

X

X

X

6.

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans

X

X

X

Relaterat
nämndmål
finns

Ekonomisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

7.

Ingen bostadsbrist

X

X

X

8.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

X

X

X

9.

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

X

X

X

10. God tillgång till vuxenutbildning

X

X

X

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

X

X

X

12. Ett gott näringslivsklimat

X

X

X

13. Ökad folkmängd

X

X

X

Relaterat
nämndmål
finns

Ekologisk hållbarhet

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

14. Utveckla Gotland som ekokommun

X

X

X

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar
energi

X

X

X

16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

X

X

X

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

X

X

X

18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till
tillväxt över hela ön

X

X

X
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Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

19. God tillgänglighet till Region Gotland

X

X

X

20. God kvalitet i skolan

X

X

X

21. God kvalitet i vården

X

X

X

22. God kvalitet i omsorgen

X

X

X

Relaterat
nämndmål
finns

Medarbetare
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

X

X

X

24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara
engagemang hos medarbetarna

X

X

X

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag

X

X

X

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

X

X

X

Relaterat
nämndmål
finns

Ekonomi
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent
av nettokostnaden
28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2
procent av nettokostnaden
29. Soliditeten ska vara minst 45 procent
30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag
31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

X

X

X

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent
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Bilaga 2: Utvecklingsområden och aktiviteter

I arbetet med att ta fram förvaltningens verksamhetsplan för året gjordes bedömningen att
förvaltningen på olika sätt har möjlighet att påverka samtliga mål och målområden i regionens styrkort.
För att på bästa sätt kunna bidra till måluppfyllelsen i styrkortet har förvaltningen identifierat fyra strategiska och långsiktiga utvecklingsområden.
•
•
•
•

Koncernstyrning
Utveckling av det gotländska samhället
Stöd och service till regionens förvaltningar
Kvalitet i den egna förvaltningen

Under respektive utvecklingsområde har sedan aktiviteter grupperats under aktivitetsområden. I bilaga 3 framgår en sammanfattande lägesbeskrivning för respektive aktivitet.
Utvecklingsområde: Koncernstyrning
Avser mål: Inom verksamhetsperspektivet – kvalitet, medarbetare och ekonomi
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Styrm odell
Utveckla strategisk plan och budget

X

Utveckla strategiska nätverk

X

Ta fram en övergripande beskrivande karta över samtliga styrande dokument
inkl modell för framtagande, implementering, revidering och uppföljning

X

Beskriva förutsättningar och ta fram plan för Region Gotlands regionala utvecklingsansvar

X

Genomföra utveckling utifrån revisionsrapport kring verkställighet av fullmäktiges och styrelsens beslut

X

K om petensförsörjning
Förstärkning av arbetsgivarvarumärket för att stärka attraktionskraften och
möta rekryteringsutmaningarna

X

Utveckling av lönebildning för konkurrenskraftiga löner

X

Leda regionens arbete med heltid som norm

X

Förbättrad arbetsmiljö för sänkta sjuktal

X

Aktiviteter för att säkra ett hållbart ledarskap

X

Arbeta för en utvecklad organisationskultur

X

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Ekonom istyrning
Införa certifierade beställare

X

Utveckling av gemensam budgetprocess med periodiserad budget

X

Sätta ny gemensam kodstruktur

X

Utveckla investeringsprocessen

X

Page 42 of 1221

36 (40)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2018

Lokalförsörjning
Ta fram en regional lokalförsörjningsplan med perspektiven anskaffning, förvaltning, avyttring

X

Inform ationsförvaltning
Processkartläggning med identifierade ansvar och utvecklingsområden

X

Säkra verksamheten inför ny dataförordning GDPR 2018 samt införande av
dataskyddsombud.
Påbörja införandet av e-arkiv

X
X

Revidera arkivreglemente

X

Digitalisering
Ta fram och implementera digitaliseringsstrategi

X

Delaktighet och tillgänglighet
Reviderade serviceriktlinjer för kundtjänst

X

Planera utbildning/introduktion av nya politiker

X

Ta fram en demokratistrategi

X

Ta fram förslag till aktiviteter för ökad delaktighet utifrån delaktighetsindex

X

Ta fram förslag för att göra kommunikationen mer tillgänglig och inkluderande

X

Utvecklingsområde: Utveckling av det Gotländska samhället
Avser mål: Inom samhällsperspektivet - social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

R egional utvecklingsstrategi
Ta fram förslag till RUS

X

R egionalt tillväx tarbete
Genomföra projekt Jämställd Tillväxt

X

Genomföra tillväxtprogram och Hållbara Gotland

X

Planera för och genomföra Almedalen 50 år

X

Ta fram en besöksnäringsstrategi

X

Social Hållbarhet
Serviceutbud

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Framtagande av strategi för långsiktigt hållbart serviceutbud
Införa ”meröppna bibliotek” för att öka tillgängligheten under obemannade tider

X
X

Integration
Slutföra och utvärdera projektet ”Så många fler” med syfte att kompetenshöja
inom b la mångfald och jämställdhet
Mångspråkiga bibliotek för att öka tillgängligheten för nyanlända.
Slutföra och utvärdera projektet Bostadsförsörjning för nyanlända
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Implementera integrationsstrategin

X

K ris- och katastrofberedskapsförm åga
Utveckla beredskapsförmåga i samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd
och Beredskap

X

Utveckling och planering utifrån krav civilt försvar

X

Utveckling av regionstyrelsen som krisledningsnämnd

X

Utveckla regionens kriskommunikation inkl organisering

X

K ultur
Genomföra aktiviteter i enlighet med gällande kulturplan

X

Ta fram en filmstrategi

X

Förnya biblioteksplanen

X

Fritid
Ta fram en fritidsplan att ersätta dagens fritidspolitiska program

X

Ta fram en regiongemensam strategi för idrottsanläggningar

X

Säkra kvalitativt genomförande av investeringar i konstgräsplaner

X

Genomföra en förstudie för nybyggnation av badhus i Visby

X

Ekonomisk Hållbarhet
Ex ploatering och bostadsförsörjning
Framtagande av process för fastighetsförsäljning

X

Framtagande av riktlinjer bostadsförsörjning (samhällsperspektiv)

X

Ta fram modell för samordnad bostadsförsörjning i Region Gotland

X

Säkra integreringen av inflyttarbyrån

X

Följa och redovisa utveckling inom Big 3

X

Genomföra aktiviteter för att utveckla god planberedskap

X

Ekologisk Hållbarhet
Hållbart ekologiskt sam hälle
Arbeta för och följa upp genomförandet av miljöprogrammet

X

Bidra i samarbetet Blått centrum Gotland.

X

Genomföra livsmedesupphandling

X

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Utvecklingsområde: Stöd och service till regionens förvaltningar
Avser mål: Inom verksamhetsområdet - kvalitet
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Chefsstöd
Utifrån beskrivningen av första linjens chefsuppdrag, identifiera., utveckla och
beskriva formerna för leverans av det nära stödet

X

Upphandla och implementera beslutsstödsystem

X
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Utveckling av information riktad till chefer på intranätet

X

Digitalisering
Utveckling av e-tjänster

X

Stärkt systemförvaltning

X

Papperslös nämndhantering

X

Införa automatiserad anställningsprocess

X

Säkra internettillgång utan inloggning i alla regionens lokaler

X

Säkra verksamheten inför ny dataskyddsförordning, GDPR.

X

K om munikation
Förstudie för ny medarbetarportal (intranät)

X

K valitet i m åltidsverksam heten
Medverka i ombyggnationer kök

X

Bidra till att integrera mat och livsmedelsstrategin för Gotland

X

Utvecklingsområde: Kvalitet i den egna förvaltningen
Avser mål: Inom verksamhetsperspektivet – kvalitet, medarbetare och ekonomi
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Ledning och planering
Genomföra en analysvecka RSF för utveckling av VP 2019

X

Åtgärda förbättringsområden utifrån 2017 års medarbetarenkät

X

Utveckla samarbetet med Uppsala Universitet CG

X

Ta fram en förvaltningsgemensam modell för dialoger med övriga förvaltningar

X

Anpassning och beskrivning av utbud och servicenivåer för samtliga områden i
relation till given budgetram

X

Säkerställa integreringen av kultur- och fritidsverksamheten samt besöksnäring/ turism i förvaltningen som helhet

X

K om petensförsörjning
Åtgärder enligt separat kompetensförsörjningsplan

X

Genomföra aktiviteter för sänkta sjuktal

X

Genomföra åtgärder enligt utvärdering SAM

X

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Ekonom istyrning
Ta fram nyckeltal för utvärdering och uppföljning

X

Införa certifierade beställare

X

Utvärdera gällande finansieringsmodell samt föreslå ev förändringar

X

Inform ationsförsörjning
Utveckling av förvaltningens egen interna intranätssida
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Framtagande av förvaltningsgemensam kommunikationsplan

X

Implementering docpoint

X

Ta fram dokumenthanteringsplan

X

Digitalisering
Ta fram en systemförvaltningsplan

X

Verksam hetssystem
Införande av kvalitetsledningssystemet INCIT inom städ

X

Implementera nytt verksamhetssystem inom måltid

X

Implementera nytt bokningssystem idrottshallar

X

M iljö
Ta fram och genomföra handlingsplan utifrån miljöprogrammet

X

Internationalisering

Ärendenr [RS 2019/158] Datum 2019-02-07

Konkretisera programmet för förvaltningen samt ta fram aktiviteter
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/327
15 november 2017

Henry Henziger

Regionstyrelsen

Uppföljning intern kontrollplan 2018 - regionstyrelsen
Förslag till beslut



Respektive kontrollansvarig ges i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att rätta
till identifierade brister. Lägesrapportering till regionstyrelsen ska ske efter
halvårsskiftet 2019.



Kontrollpunkterna ”beredning av företagsstödsansökningar” och ”policy och
riktlinjer” överförs till 2019 års interna kontrollplan.



I övrigt tas rapporten emot och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta
ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom
respektive verksamhetsområde.
Intern kontroll är en viktig del i verksamhetsplaneringen och syftet är att bidra till;
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering
och information om verksamheten, efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter,
regler, riktlinjer och rutiner mm.
2018 års plan består av 12 kontroller varav 10 är regiongemensamma kontroller där
samtliga nämnder ingår i granskningen.
En av kontrollerna ”beredning av företagsstödsansökningar” har inte genomförts då
tänkt kontroll bland annat var att se om ny checklista följdes vid beredning. Då
checklistan ännu ej är framtagen föreslås kontrollen flyttas till 2019 års plan. Vad
gäller punkten ”policy och riktlinjer” har den endast till del genomförts därför
föreslås även den överföras till 2019 års interna kontrollplan.
Brister har identifierats främst beträffande:







avtalstrohet
direktupphandling
fördelning av arbetsmiljöuppgifter
användning av gemensamma mallar
policys och riktlinjer
systemförvaltningsmodell
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Org nr 212000-0803
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/327

Samtliga brister som konstaterats har att hanteras inom ramen för respektive
kontrollområdesansvar. Detta utifrån att kontrollansvaret innebär att se till att
kontrollen blir genomförd och att resultatet analyseras, samt att eventuella åtgärder
vidtas för att rätta till identifierade brister.
Beslutsunderlag

Rapporter från genomförda kontroller:
Bilaga 1 – Avtalstrohet (möbler)
Bilaga 2 – Direktupphandling
Bilaga 3 – Prisjusteringar i avtal
Bilaga 4 – Leverantörsfakturor (betalning i tid)
Bilaga 5 – Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Bilaga 6 – Upprättad rehabiliteringsplan/utredning
Bilaga 7 – Användning av gemensamma mallar
Bilaga 8 – Implementering av integrationsstrategi
Bilaga 9 – Policys och riktlinjer
Bilaga 10 – Systemförvaltningsmodell
Bilaga 11 – Åtkomst till system och lokaler
Regionstyrelsens plan för intern kontroll 2018
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga avdelningar RSF
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Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-12-12

RS § 359

Intern kontrollplan regionstyrelsen 2018

RS 2017/327
AU § 371

Regionstyrelsens beslut

Respektive kontrollansvarig ges i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att rätta
till identifierade brister. Lägesrapportering till regionstyrelsen ska ske efter
halvårsskiftet 2019.
x Kontrollpunkterna ”beredning av företagsstödsansökningar”, ”policy och
riktlinjer” och ”avtalstrohet” överförs till 2019 års interna kontrollplan.
x I övrigt tas rapporten emot och läggs till handlingarna.
x

Enligt riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta
ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom
respektive verksamhetsområde.
Intern kontroll är en viktig del i verksamhetsplaneringen och syftet är att bidra till;
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering
och information om verksamheten, efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter,
regler, riktlinjer och rutiner mm.
2018 års plan består av 12 kontroller varav 10 är regiongemensamma kontroller där
samtliga nämnder ingår i granskningen.
En av kontrollerna ”beredning av företagsstödsansökningar” har inte genomförts då
tänkt kontroll bland annat var att se om ny checklista följdes vid beredning. Då
checklistan ännu ej är framtagen föreslås kontrollen flyttas till 2019 års plan. Vad
gäller punkten ”policy och riktlinjer” har den endast till del genomförts därför
föreslås även den överföras till 2019 års interna kontrollplan.
Brister har identifierats främst beträffande:
-

- avtalstrohet
- direktupphandling
- fördelning av arbetsmiljöuppgifter
- användning av gemensamma mallar
- policys och riktlinjer
- systemförvaltningsmodell
forts

11 (63)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-12-12

RS § 359 forts
RS 2017/327
AU § 371

Samtliga brister som konstaterats har att hanteras inom ramen för respektive
kontrollområdesansvar. Detta utifrån att kontrollansvaret innebär att se till att
kontrollen blir genomförd och att resultatet analyseras, samt att eventuella åtgärder
vidtas för att rätta till identifierade brister.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att avtalstrohet läggs till som kontrollpunkt och överförs till
2019 års kontrollplan.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-15
Skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga avdelningar inom RSF

12 (63)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen

Text
Resultatrapport på nämndn
Verksamhetens totala intä
Verksamhetens totala kost
Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens nettokostna
Kommunbidrag
Årets resultat
Kontrollrad konto 30-88

Bokslut - Resultatrapport RSF
Årsbudget
inkl TA, OM
Jan 18 - Mån 13 18
389
-726
-19
-1
-358
358

377,0
910,0
253,0
413,0
199,0
199,0
0,0
0,0

Utfall

Avvikelse

Jan 18 - Mån 13 18
430
-745
-18
-1
-333
358
24
24

960,4
175,6
261,5
348,3
825,0
199,0
374,0
374,0

2019-01-23 13:17

41 583,4
-18 265,6
991,5
64,7
24 374,0
0,0
24 374,0
24 374,0

Sida 1/1
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GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen
Kod

Bokslut - Resultrapp per verksamhet RSF

Verksamhet
Text

12
14
15
1
26
28
29
2
30
31
35
36
3
61
6
87
8
92
97
9
Totaler

Stöd till politiska parti
Nämndadministration
Övrig politisk verksamhet
Politisk verksamhet
Näringslivsfrämjande åtg
Räddningstjänst
Övrig infrastruktur
Infrastruktur, skydd mm
Kultur o fritidsverksamh
Kulturverksamhet
Biblioteksverksamhet
Fritidsverksamhet
Fritid och kultur
Flyktingmottagning
Särskilt riktade insatser
Administrativ service
Hälso- och sjukvård
Kommungem. administration
Försörjningsverksamhet
Gemensam verksamhet

Intäkter
Kostnader
Årsbudget
Årsbudget
Jan 18 - Mån 13 Jan 18 - Mån 13 18
18
0,0
7 127,0
0,0
8 851,0
-4 706,0
8 810,0
-4 706,0
24 788,0
-8 480,0
55 500,0
-4 044,0
4 645,0
-26,0
675,0
-12 550,0
60 820,0
-32,0
4 991,0
-22 357,0
51 589,0
-5 673,0
35 009,0
-8 446,0
62 559,0
-36 508,0
154 148,0
-453,0
1 024,0
-453,0
1 024,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-43 747,0
215 383,0
-291 413,0
291 413,0
-335 160,0
506 796,0
-389 377,0
747 576,0

2019-01-25 13:17

Intäkter
Utfall
Jan 18 - Mån 13
18
0,0
-29,4
-4 373,9
-4 403,3
-28 295,3
-2 505,1
-80,3
-30 880,7
-1 995,3
-24 707,8
-4 896,4
-11 877,8
-43 477,3
-1 099,4
-1 099,4
0,0
0,0
-49 789,5
-301 310,2
-351 099,7
-430 960,4

Kostnader
Utfall
Jan 18 - Mån 13
18
6 683,1
8 792,1
8 314,6
23 789,8
69 148,3
3 059,2
671,8
72 879,3
4 539,0
54 270,9
35 238,6
64 313,2
158 361,7
1 151,4
1 151,4
1 778,3
1 778,3
211 598,3
295 226,7
506 825,0
764 785,5

Nettoavvikelse
443,9
88,3
163,3
695,5
6 167,0
46,9
57,5
6 271,4
2 415,3
-331,1
-1 006,2
1 677,6
2 755,6
519,0
519,0
-1 778,3
-1 778,3
9 827,2
6 083,5
15 910,7
24 373,9

Sida 1/1
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Bokslut - Investering, Exloateringsrapp RSF per
projekt

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen
Kod
14000
14040
14090
28015
28020
28027
28041
28045
28203
28206
28209
28210
28211
28212
28213
28215
28216
28514
28550
28551
28553
28556
28662
28670
28671
28672
28700
80103
80104
Totaler

Projekt
Text
Förvärv/ kommande försälj
Försäljning Fastighet
Försäljn inom AKTIVAF
E-tjänster inkl eHälsa
Digital långtidslagring
PC som tjänst inkl surfpl
Intranät uppgradering
Landsbygdsutveckling
Infrastruktur yttre A7
Torslunden Visby N
Sotaren Terra Nova
Kopparslagaren Terra Nova
Broddösen Terra Nova
Bostadsproj utanför Visby
Medel för tidiga skeden
Förtätningsproj Visby
Industrimark
Teknisk plattform
PC som tjänst
Reinv. IT- infrastruktur
Investering måltid ombygg
Investeringspott RSF
Trådlösa nät
Kontorsprogr. Officepaket
Windows 10
Windows server 2016 cal
Meröppet bibliotek
Expl Detaljplan mm genere
Expl Övrigt generellt

Årsbudget
netto
Jan 18 - Mån 13 18
0,0
0,0
0,0
2 808,0
1 200,0
118,0
800,0
2 000,0
22 000,0
4 000,0
8 109,0
3 300,0
8 379,0
6 000,0
2 483,0
1 500,0
2 000,0
2 000,0
8 000,0
4 500,0
7 100,0
3 400,0
1 000,0
701,0
2 000,0
2 200,0
0,0
4 121,0
3 000,0
102 719,0

Utfall
netto
Jan 18 - Mån 13 18
47,8
310,7
25,0
215,8
0,0
187,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 226,4
8 251,3
4 076,4
0,0
2 569,3
1 154,9
363,5
1 028,0
2 621,0
162,6
757,0
260,5
23 257,3

2019-01-25 13:09

Avvikelse
-47,8
-310,7
-25,0
2 592,2
1 200,0
-69,1
800,0
2 000,0
22 000,0
4 000,0
8 109,0
3 300,0
8 379,0
6 000,0
2 483,0
1 500,0
2 000,0
773,6
-251,3
423,6
7 100,0
830,7
-154,9
337,5
972,0
-421,0
-162,6
3 364,0
2 739,5
79 461,7

Sida 1/1
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Verksamhetsberättelse
2018

Ekonomi
Avdelningschef: Åsa Högberg
Avdelningens uppdrag och ansvarsområde
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom
området koncernstyrning med tyngdpunkt på ekonomistyrning. Ansvaret omfattar att leda,
styra och samordna området ekonomi, styrning och upphandling genom att strategiskt planera, initiera och genomföra utvecklingsinsatser, ge stöd och utbildning, följa upp och analysera utvecklingen samt ge service inom det ekonomiadministrativa området. Arbetet sker
inom områden som:
• Ekonomistyrning
• Controlling
Styrmodell
inkl
utformning
av
•
• Intern kontroll
styrkort
• Finansiering
Förvaltning
av
ekonomiska
medel
•
• Ekonomiadministration
• Upphandling, avtal och inköp
• Koncernstatistik, rapportering och
Ekonomisk
redovisning
uppföljning
•
• Budget
• Försäkringar
Viktigare händelser
Året har präglats av utvecklingsarbete samtidigt som avdelningen har krympt på grund av
kraven i besparingsprogrammet. Under de första månaderna avslutades den omställningsprocess som tillsammans med övrig effektivisering minskade antalet medarbetare med sammanlagt åtta stycken.
Digitalisering har skett inom ett antal ekonomiadministrativa områden såsom e-tjänst för
att söka autogiro, större möjlighet för kunder att få e-faktura samt införande av elektroniska kundfakturor via Mina meddelanden.
Avdelningen har tillsammans med HR-avdelningen gjort om hela kodstrukturen i ekonomioch HR-systemet. Detta har haft som syfte att få en mer enhetlig beskrivning av regionens
organisation oavsett nämnd/förvaltning i systemen, det har också varit en förutsättning för
att kunna införa beslutsstöd som ett arbetsverktyg för regionens chefer.

Måluppfyllelse
Kvalitet

En effekt av besparingarna är en minskning av stödresurserna ut till cheferna i organisationen, detta gäller framförallt ekonomstöd. För att hantera detta pågår ett arbete med att se
över hur stödet ska ske, samordning av processer mellan förvaltningarna, stärka möjligheter
för utbildning samt införa ett beslutsstöd. Arbetet sker kontinuerligt i samverkan med förvaltningarna, framförallt via ekonomichefsnätverket men också i andra sammanhang.
Avseende tillgänglighet har ekonomisupporten arbetat med bemötandefrågor. Arbetet med
e-fakturor och införande av elektroniska fakturor via Mina meddelanden är också arbete
som gjorts för att öka tillgängligheten. Andelen leverantörsfakturor i form av e-fakturor har
ökat från 65 till 73 procent.
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
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Ekonomi

Ett antal policys och riktlinjer har uppdaterats under året, policy för pensionsmedelsplacering, riktlinjer för investeringsprocessen samt riktlinjer för fakturering och kravverksamhet.
För att effektivisera upphandlingsarbetet har ett projekt startats för kategoristyrning av
upphandling. Projektet är förankrat i koncernledningsgruppen och kommer att pågå även
under 2019. Arbetet med att utbilda behöriga beställare för att öka kvaliteten vid inköp har
fortsatt under året.
Medarbetare

Antalet medarbetare har minskat under året. Detta har ställt höga krav på de som finns
kvar samt cheferna. Glädjande nog är resultatet i medarbetarenkäten bättre än föregående
år och handlingsplanens aktiviteter har förhoppningsvis bidragit till detta.
Värdet på psykosocialt arbetsmiljöindex har gått från 67 till 77, vilket är en stor förflyttning.
Även hållbart medarbetarengagemang har ökat även om den ökningen inte är lika stor.
Sjuktalet är marginellt högre än föregående år vilket till största del beror på några längre
sjukskrivningar.
Arbetet med att få certifierade ekonomer fortsätter. Själva certifieringen har fortfarande
barnsjukdomar och där är avdelningen en viktig samtalspartner med Kommunalekonomernas förening som håller i utbildningsprogrammet.
Ekonomi

Avdelningen lämnar ett resultat på 2 601 tkr. Detta trots att avdelningen betalat hela kostnaden för både licensavgift för Hypergene samt allt arbete som lagts ner i första skedet av
införande av beslutsstöd. Totalt uppgår den kostnaden till 780 tkr för 2018. Den största
positiva avvikelsen är på personalkostnaden, 1 810 tkr. Främsta orsaken är den neddragning som påbörjades under året och som också innehåller besparingen för 2019.
Kostnaden för medlemsavgift till SKL, STIM, tv-licenser och kopieringstjänster går med
ett litet underskott. Även försäkringskostnaderna går med underskott på 372 tkr. Inför
2019 kommer budgeten för försäkringar att förstärkas. Båda dessa poster är opåverkbara
för avdelningen och avser kostnader för hela regionen.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Uppföljning besparingsprogrammet

Under 2018 har verksamheten minskat med sammanlagt 8 medarbetare som en följd av det
besparingskrav som legat på avdelningen. I och med den kraftiga neddragningen är även
besparingen för 2019 klar och nu behöver arbetet med att sätta nya arbetssätt med färre
medarbetare intensifieras.
Samhälle

Inget att tillföra

Utveckling på sikt
Avdelningen är i en kraftig utvecklingsfas. Arbetet med att utveckla arbetsformer tillsammans med förvaltningarnas ekonomichefer fortsätter. Under året kommer beslutsstödet att
införas, en processansvarig för detta kommer på plats i februari.
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Ekonomi

Avdelningen har en stor del i arbetet med att ta fram nya mål för mandatperioden. Detta
arbete kommer framförallt att pågå under våren.
Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal hanterade fakturor
Andel elektroniska fakturor
Medarbetare

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Antal månadsanställda
Sjuktal

2018

183 000
73%
2018

46
4,3

2017

174 000
65%

2016

164 581
54%

2017

54
4,2

Resultat (tkr)

Budget
2018

Bokslut
2018

Avvikelse

Intäkter
Kostnader
Netto

640
40 893
40 253

1 712
39 364
37 652

1 072
1 529
2 601
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Försörjning
Avdelningschef: Ronny Larsson
Avdelningens uppdrag och ansvarsområde
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom
området försörjning. Ansvaret innebär att leda, styra och samordna området samt att strategiskt planera, operativt genomföra, initiera och genomföra utvecklingsinsatser, ge stöd och
utbildning, följa upp och analysera utvecklingen. Arbetet omfattar följande områden:
• Fordonsförsörjning/bilpool
• Transportservice
• Varuförsörjning
• Vaktmästeriservice och kontorsrumsservice
• Hjälpmedelsförsörjning
•
Bårhusverksamhet
• Trygghetslarm och kameraövervakning i hemmet
• Post- och pakethantering
• Städservice
• Passerkort/ID-korthantering
Viktigare händelser
Vaktmästeri och Transport:
• Uppdrag om rustning av bostäder för nyanlända (ABO och Kvot)
• Passerkortsfotografering på fler ställen än lasarettet. Nominerad till Förnyelsepriset
för detta
• Ny lastbil, biogas 100%
• Genomfört test av A-postens leveranssäkerhet med mycket gott resultat
• Teoretisk och praktisk utbildning/fortbildning i hantering av bakgavellyft för samtliga bilförare med C-kort
Hjälpmedel och Varuförsörjning:
• Driftstart av tjänst med montering och service nattkameror åt SOF
• Ny tjänst driftsatt där vi ger utökat stöd till förskrivarna genom konsultation tillsammans med patient
• Ett antal upphandlingar av hjälpmedel och varor
• Vi har fortsatt vårt arbete med verksamhetsutveckling där medarbetarna på både
varuförsörjning och hjälpmedelscentral är delaktiga. Ett långsiktigt arbete som fortgår för att ständigt kunna göra förbättringar och förändringar i verksamheten.
Städenheterna:
• Städning med sänkt servicenivå på delar av kontor mht till besparingskrav
• Samarbete mellan förvaltningar. Städpersonal, fastighetsreparatörer och tekniker
inom TKF och RSF har ett projekt där man samarbetar över gränserna
• Stora inspirationsdagen (ur Kommunals verksamhetspott)
• Digitalisering av underlag till avtalsberäkning, avverkningsgrader, städtider m m
• Ett antal upphandlingar av varor/maskiner och städtjänster
Fordonsorganisationen:
• Upphandling försäljning av regionens fordon

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

•
•
•
•
•

Försörjning

Montering elektroniska körjournaler
Försäljning av fordon via Kvarndammen (KVD). C:a 60 bilar har sålts under året
med gott resultat. Det Regionen tjänar mest på är alla skador som inte lagas innan
försäljning
Upphandling/leverans ny lastbil till Vaktmästeri och Transport
Utökad bilpool på Visborg med bl a en 100 % elbil
Uppbyggnad av e-tjänst för beställning av tankkort

Måluppfyllelse
Kvalitet
NKI visar följande (ingen NKI-mätning 2017):
Enhet (motsv)
Städenheterna (3 st)
Vaktmästeri och transport
Varuförsörjningen
Hjälpmedelscentralen
Visborgsköket

Resultat på en 10-gradig skala
8,5
8,4
8,0
7,2
8,4

Städ sjukvården
Undersökning av patientupplevelser genomfördes under våren i hela landet enligt konceptet Nationell Patientenkät. Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån
ett patientperspektiv, samt vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning. Resultatet på frågan ”upplevde du att det var rent på vårdavdelningen” var för Visby lasarett 93,5 i jämförelse med rikets 88. 2017 var resultatet 92 på lasarettet.
Hjälpmedelscentralen
Vi ser en minskning när det gäller antal arbetsorder som innefattar service och reparationer
mot brukaren. Det beror troligen då vi arbetar mer med förebyggande underhåll.
Verksamhetsmått/nyckeltal
Antal arbetsordrar service och reparation HMC
Ledtid arbetsordrar service och reparation HMC (dagar)

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Återanvändning hjälpmedel, antal rekond.ordrar HMC
Plockade rader, återanvändning hjälpmedel HMC

2018

2017

2016

5 299
7,53

5 945
9,01

5 671
8,69

3 404
44 137

3 549
44 840

3 188
43 425

Varuförsörjning
Vi ser en minskning när det gäller antalet plockade orderrader för året jämfört med 2017
och detta kan vara en följd av att fler verksamheter gör färre inköp alt ”handlar på stan”.
Verksamhetsmått/nyckeltal
Antal plockade rader varuförsörjningen
Ledtid varuförsörjning, dagar

2018

2017

2016

169 143

173 101

166 691

0,93

0,86

0,92

Fordon
Vi levererar fordon till förvaltningarna med hög säkerhet och som är miljöklassade. Vi har
ökat antalet elfordon och beställer även elhybridfordon framöver. Biogasfordon är dock
huvudalternativet där det är möjligt.
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Försörjning

Medarbetare

Sjuktalet för avdelningen har ökat men resultatet är olika på enheterna. Städenheterna och
HMC/VF har generellt ett högre sjuktal. Vi har fler långtidssjukskrivna men också fler
korttidssjuka. Vi kontaktar tidigt medarbetarna för att kunna sätt in stöd m.m. så att de
snabbt kan återgå i arbete.
Vi behöver kvalificerat stöd av HR i många ärenden men mht till besparingar går det inte
att få i tillräcklig utsträckning.
Resultatet av medarbetarenkäten 2018 var bra, men inget är så bra att det inte kan bli
bättre. Fokus under året har varit på att stärka det vi är bra på och att det skall vara roligt
att gå till jobbet! Så kommer vi att jobba även 2019.
Generellt ligger våra resultat något högre än regionens samlade resultat. Dock sticker ”attraktiv arbetsgivare” ut negativt (-13 hos medarbetarna men +86 bland cheferna). En stor
orsak till medarbetarnas attityd anser vi är att de senaste åren vi inte visat någon form av
uppskattning av våra medarbetare såsom t ex kaffebröd, personalfest, julklapp m.m. samtidigt som de som är i organisationen måste göra mer m h t besparingskrav. Men även oro
med besparingar och känslan av att inte kunna påverka har betydelse. Detta sammantaget
gör inte region Gotland till en attraktiv arbetsgivare.
Vissa personalkategorier är, och kommer framöver att vara svårrekryterade. Det är chaufförer med C-behörighet och YKB (YrkesKompetensBevis), bårhuspersonal, tekniker av olika
slag till HMC-verksamhet och hjälpmedelskonsulenter.
Medarbetare

2018

2017

Antal månadsanställda

186

189

Sjuktal

7,1

5,9

Ekonomi

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Avdelningen visar på ett positivt resultat på ca 2,4 mnkr. Besparingarna 2017-2018 har lett
till att färre skall göra mer, och det i kombination med att inte få göra prishöjningar, gör
framtiden ekonomiskt oviss. Besparing inom avdelningen med köp-/säljförfarande är också
krånglig när kunden vill ha tjänster utförda och har medel att betala för det. Skall vi säga nej
är sannolikheten att kunden söker sig till externa leverantörer vilket troligen gör tjänsten
dyrare för regionen.
En stor del av överskottet är personalkostnader. Vi har varit underbemannade och inte alltid ersatt sjuk- och ledig personal. Det har blivit allt svårare att rekrytera alla yrkesgrupper
inom avdelningen.
Portokostnaderna för regionen fortsätter att vara högre (380 tkr) än det anslag avdelningen
får och måste justeras framöver. Det är inte rimligt att avdelningen skall stå för regionens
kostnader för detta.
Fordonskostnaderna har under året varit högre än budgeterat då det i prismodellen inte ingått alla kostnader. Bilpoolen har gått minus och en elladdstolpe (ca 50 tkr) har installerats.
Försäkringskostnaderna har ökat med 157 tkr p g a att vi behåller fordon längre än ordinarie leasingperiod.
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Försörjning

Försäljning av leasingfordon via en auktionsfirma pågår och intäkterna motsvarar det vi
räknat med i prismodellen.
Resultat (tkr)

Budget
2018

Bokslut
2018

Avvikelse

Intäkter

175 002

182 414

7 412

Kostnader
Netto

175 002
0

180 005
2 409

-5 003
2 409

Uppföljning besparingsprogrammet

Då vi har ett köp-säljförfarande på avdelningen är besparingar svåra att genomföra. Det
kunden vill ha får de betala för och det har de budget för (förhoppningsvis). Vi har dock
sänkt priserna för leasingfordon, minskat städfrekvenser där så varit möjligt (i dialog med
kund), sett över prismodellerna för hjälpmedel, tagit bort en enhetschefstjänst, börjat samarbeta över avdelningsgränserna (Förs.avd-KFA) och ser konstant över om vi måste återanställa vid pensioneringar och andra uppsägningar. För 2019 gör vi motsvarande som
2018, försöker digitalisera där så är möjligt och ser över våra prismodeller.
Samhälle

Genom fordonsorganisationen har vi accelererat implementeringen av biogas- respektive
miljöklassade fordon där det av praktiska skäl (läs biogastankstationer) varit möjligt. En elbil har anskaffats och placerats i bilpoolen utöver de två elbilar som finns hos vaktmästeri
och Tranportenheten. Vi köper även in elhybridfordon som ersättning av dieselfordon. Städenheterna har ett konstant fokus på att minska användandet av miljöfarliga kemikalier.
Utveckling på sikt

•
•

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

•

•
•
•
•
•

Enheten svarar för regionens portokostnader genom anslag. Här måste justering
göras mht faktiska kostnader
Vi är redan nu igång med att försöka samordna logistik och arbetssätt inom hjälpmedelsområdet och detta är i linje med vad hjälpmedelsorganisationen i regionen
vill. Vi erbjuder systemstöd och logistiklösningar till de verksamheter som idag hanterar hjälpmedel mer manuellt och försöker prissätta varje tjänst enskilt men enligt
samma modell. Sedan finns det alltid önskemål från kunder som vi av ekonomiska
skäl inte kan tillgodose p g a vår litenhet
Inköpscentral! För att på ett bättre sätt bli avtalstrogna mot de avtal som regionen
har. Lika enkelt som det idag är att ringa ITT för att få en dator fixad eller t o m en
ny dator placerad på arbetsplatsen så måste vi se till att anskaffning blir lika enkel.
Ett telefonnummer som hjälper mig med mitt behov och ser till att anskaffningen
blir gjord på ett korrekt sätt. Bra samarbete med upphandlarna, bra samarbete med
transportorganisationen och ett uppdrag till varuförsörjningen att hålla ihop inköpscentralen kan vare en lösning
Vi ser ett ökat behov av varuförsörjningens tjänster vilket redan nu leder till mer arbete i vardagen. Till följd av detta är det idag en resursbrist
En översyn av våra körrutter för att göra dessa optimala skall genomföras.
Ett kvalificerat ekonomistöd är av betydelse för avdelningen
Vidareutveckla arbetsmiljöarbetet för att hålla vår personal friska
Personalanskaffning. Det blir allt svårare att hitta personal vid t ex pensionsavgångar, sjukdomar och övrig ledighet. Framförallt gäller det tekniker, chaufförer
och hjälpmedelskonsulter
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Försörjning

•
•
•
•

Hitta former för att ha en gemensam timvikariepool som korsar olika enheter
Införa (succesivt) ”Heltid som Norm”. Klart i januari 2021
Ytterligare försäljning av leasingfordon via KVD
Fortsatt utveckling och utökning av bilpool, även titta på utökning till fler ställen

•

Påbörja arbetet med ny Fordonspolicy. Gamla policyn från 20120531

•

Fortsatt arbete med införandet av e-tjänster nästa är beställning av fordon. Utveckla
bilpoolen ytterligare utreda möjligheten att ha på fler ställen, skötsel och tankning
är avgörande för om det ska gå att få till. Börja styra mot målen om en 70% reduktion av Co2 utsläpp till 2030 från 2010 års nivåer.
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HR
Avdelningschef: Lotta Israelsson
Avdelningens uppdrag och ansvarsområde
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom
området koncernstyrning med tyngdpunkt på HR. Ansvaret innebär att leda, styra och samordna området HR och lön, strategiskt planera, initiera och genomföra utvecklingsinsatser,
ge stöd och utbildning, följa upp och analysera utvecklingen samt i förekommande fall erbjuda service i syfte att ge regionens förvaltningar rätt förutsättningar och möjligheter att
nå målen i styrkortet. Detta inom områden som:
•
•
•
•
•
•
•

Kompetensförsörjning
Rekrytering
Arbetsgivarvarumärke
Ledarförsörjning/ledarutveckling
Personalpolitik
Arbetsmiljö, hälsa och likabehandling
Rehabilitering

•
•
•
•
•
•
•

Företagshälsovård
Arbetsrätt, avtal och förhandling
Bemanning och omställning
Lönebildning/löneöversyn
Löneadministration
Pensioner och försäkringar
Facklig samverkan/
samverkansystement

Viktigare händelser
Under året har fokusområden inom HR-avdelningen varit att fortsätta arbetet med roller
inom avdelningen, stödet till förvaltningarna samt relationer till nyckelfunktioner på förvaltningarna och nätverk i syfte att få ut bästa effekt av regionens resurser.
En kartläggning av avdelningens processer har genomförts och framåt kommer arbetet utmynna i att effektivisera och digitalisera de processer som behövs.
Koncernledningens prioriterade områden – förbättrad arbetsmiljö och hälsa, utvecklat och
hållbart ledarskap, marknadsanpassad och jämställd lönebildning, ökad attraktivitet som arbetsgivare och utvecklat organisationskultur och stolthet – har varit i fokus och ett flertal
aktiviteter har genomförts inom varje område. Bland annat har upphandling av ledarutveckling och stöd från konsult kring värdegrundsarbete genomförts. Konsultstöd har även
nyttjats för att stärka arbetet med arbetsgivarvarumärket och arbete med en reviderad ledarstrategi. Ett antal stora utvecklingsområden som fortsätter under 2019.
Samarbetsprojekt för verksamhetsutveckling inom koncernstyrningen såsom kodstrukturprojekt, beslutsstödsystem, arbetsgivarvarumärke, digitalisering samt värdegrundsarbete har
initierats och drivits. Många positiva samarbeten över avdelningsgränser har genomförts
där helhet före del varit en gemensam drivkraft.
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HR

Måluppfyllelse
Kvalitet

Ett antal aktiviteter har genomförts under året för att förbättra kvaliteten kring HR-avdelningens uppdrag gällande upplevelser, tillgänglighet, effektiva processer samt delaktighet.
HR-avdelningens utbud och servicenivåer ses över löpande. Uppföljning sker i dialog med
förvaltningarnas HR-chefer och andra berörda för att skapa delaktighet i utvecklingen av
verksamheten. Ett förtydligande av hur och vilket stöd som HR/lön ska ge har tagits fram
och fortsätter att utvecklas i dialog med HR-chefer och koncernledningsgruppen.
I samband med införandet med den nya dataskyddslagen har alla övergripande HR-processer som HR-avdelningen ansvarar för kartlagts. Många analoga processer är identifierade
och under hösten startade projekt Digital HR för att kunna förbereda för digitalisering av
dessa. Arbetet har förutom att förbättra hanteringen av personuppgifter även haft i syfte att
effektivisera och förenkla arbetssätt inom avdelningen, för hela regionen samt förenkla
processerna kring chefsstöd.
HR-avdelningen har även tagit fram en lista över områden som kan digitaliseras och ett antal av punkterna handlar om utveckling av e-tjänster, tillexempel arbetsgivarintyg som nu är
i gång. Även inrapportering av förtroendevaldas arvoden har digitaliserats och hanteringen
av kommunals verksamhetspott. Anställningsprocessen inom socialförvaltningens bemanning är digitaliserad i och med att anställningsunderlaget är borttaget i pappersform, allt
görs nu i HR-systemet. Implementeringen av rehabiliteringsverktyget har underlättat digitalisering av hela rehabiliteringsprocessen. Ett antal möten med leverantören av HR-systemet har genomförts för att se hur vi ytterligare kan använda digitala verktyg. Arbetet fortsätter 2019.
HR-informerar fortsätter att komma ut 4-5 gånger per år. Syftet är att ge regionens chefer
aktuell information som behövs i deras arbete.
Nyckeltal för att följa kvalitet i löneutbetalningsprocessen finns och detta följs upp varje
månad. Ärendehanteringen inom HR-stöd följs upp regelbundet med stöd av Easit.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Medarbetare

Omsättningen på avdelningen var hög under 2017 50% inom HR-enheten och 30 % för
hela avdelningen). Under 2018 har det stabiliserat sig, men ett antal nyrekryteringar har
gjorts även i år inom både HR-enheten och lönenheten. Både tillsvidareanställda samt ett
antal vikarier under föräldraledigheter. Även en HR-strateg har rekryterats under året. Att
hitta rätt kompetens, hålla igång verksamhet innan någon ny är på plats och sedan även introducera och få in nya medarbetare i arbete tar tid och kraft av alla berörda.
Ett arbete att höja lönerna för att få mer konkurrenskraftiga löner samt lägre personalomsättning har genomförts inom HR-avdelningen, både inom HR-stöd och löneenheten. För
att få erfarna medarbetare behöver lönen vara marknadsmässig. Satsningar på löner inom
både HR och lön, har gjort att det varit lättare än tidigare att få in erfarna nyrekryteringar.
Arbetet med lönebildning och extrasatsningar är ett viktigt verktyg för att kunna fortsätta
attrahera, behålla och engagerade medarbetare och behöver fortsätta även nästa år.
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Medarbetarenkäten visar ett bättre resultat än förra året vad gäller att rekommendera andra
till att arbeta hos oss och den psykosociala arbetsmiljön. Båda indexen har höjts. Indexet
för hållbart medarbetarengagemang ligger ungefär lika som förra året och är bra. Tidigare
resultat av medarbetarundersökningen visar att engagemanget inom hela avdelningen är
högt, att det finns en hög energi och tydlighet och vi känner oss respekterade av varandra.
Utvecklingsområden är att förtydliga mål, hur vi följer upp dem samt hur vi ger varandra
feedback. Handlingsplaner finns och aktiviteter genomförs för att vid nästa mätning höjt
oss inom dessa områden.
Dialog förs regelbundet om arbetsbelastning både på apt.er och i individuella samtal. Efterfrågan på stöd är fortsatt stort. Ett högt engagemang kan ge stress. Detta behöver vi fortsätta att lyfta och prata om. För att bibehålla goda nivåer så behöver effektivisering av processer fortsätta för att ta bort arbetsmoment och för att stävja en ökad arbetsbelastning.
Projekt Digital HR är en del i att få till detta. Egna uppdrag och ansvar att driva och hålla i
processer i samband med arbetet kring GDPR samt projektet Digital HR, har bidragit till
motiverade medarbetare och arbetsgrupper över enhetsgränserna har bidragit till stort engagemang.
Avdelningen har förhållandevis låga sjuktal. År 2018 är dessa 3,1. En sänkning från 3,8 år
2017. Där åtgärder behövs görs dessa. HR-avdelningen mår i stort bra.
Ekonomi

Avdelningen har ett beräknat överskott på 2,7 mnkr. Det är till stor del två poster som utgör överskottet. Den ena posten är den fackliga tiden. Ett arbete med att förtydliga och förbättra befintliga rutiner mellan regionstyrelseförvaltningen och övriga förvaltningar för att
framåt få ett mer rätt resultat pågår. Den andra stora posten finns inom enheten för HRstöd och handlar om personalkostnader. Överskottet består till stor del av glapp mellan ersättningsrekryteringar, ej återbesatta tidsbegränsningar samt sjukfrånvaro. Inom enheten
har ett arbete med att minska personalomsättningen gjorts och personalläget har stabiliserats något. Vi behöver framöver att fortsätta fundera kring möjligheter att överanställa för
att inte utarma och överbelasta de medarbetare som finns på plats. Inom enheten behöver
djupare analys genomföras för att komma mer rätt i utfall och för att i framtiden inte lämna
ett överskott på personalbudgeten.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Vad gäller avdelningens besparingskrav för 2019 så har kostnader som inte innefattar neddragningar av medarbetare i första hand beslutas. Framåt krävs en satsning på digitalisering
och effektiviseringar som får genomslag i hela regionen för att klara att ej återbesätta pensionsavgångar samt klara eventuella kostnadssänkningar i framtiden.
Uppföljning besparingsprogrammet

HR-avdelningen har under perioden 2017-2019 haft ett besparingsbeting på 6,8 mnkr. Fördelningen har varit 4,8 mnkr 2017 och 1 mnkr 2018 och 1 mnkr 2019. Det första året gjordes besparingen till största del genom att inte återbesätta vakanser. De övriga två miljonerna har besparingarna handlat om minskade kostnader för lokaler, system och kostnader
som inte handlat om att minska antalet medarbetare. Att få ihop avdelningen, ändra arbetssätt och göra utbudsminskningar har varit en förutsättning för att klara besparingskravet.
Dialog kring utbudet från HR-avdelningen och hur regionens HR-resurser ska användas på
bästa sätt fortsätter. I stort är förvaltningarna nöjda med det stödet som ges, men behovet
är större och det skulle behövas mer stöd.
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Utveckling på sikt
Viktigt framåt är att fortsätta se över avdelningens utbud – arbetssätt, kvalitet samt stöd
kopplade till faktiska resurser. HR-avdelningens roll framåt, vilka uppdrag har vi och vilken
kompetens behövs. Hur jobbar vi med processerna kring – ledarskap (stöd till att få så bra
chefer som möjligt och medarbetare (hur har vi medarbetare som är friska och engagerade
och motiverade att göra sina uppdrag).
Arbetsuppgifter kopplade till chefsstöd, koncernledningsgruppens prioriterade områden
samt måluppfyllelse för målområde medarbetare ska fortsätta att genomföras. Koncernledningsgruppens prioriterade områden är; förbättrad arbetsmiljö och hälsa/sjuktal, utvecklat
och hållbart ledarskap, marknadsanpassad och jämställd lönebildning, ökad attraktivitet
som arbetsgivare – rekryteringsutmaningar samt utvecklad organisationskultur och stolthet.
GDPR och digitalisering kommer vara i fokus även framåt och handlar om att fortsätta arbetet med kartläggning av HR/löns processer för kvalitet, effektivisering, förenkling samt
digitalisering.
Projekt heltidsresan och arbete med jämställdhet behöver fortgå.
Att arbeta tillsammans, över enhets-, avdelnings- och förvaltningsgränser kommer att vara
en framgångsfaktor och nödvändighet för att klara framtida uppdrag.
Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal rekryteringsärenden
varav chefsrekryteringar
Antal ärenden i HR support
Antal lönespecifikationer
Kvalité i löneutbetalning*
Antal extra löneutbetalningar pga fel*

2018

2017

99 722
0,63%
0,19%

97 107
Ej mätt
Ej mätt

2016

279
65
1 082
98 179
Ej mätt
Ej mätt

*Fr o m 2018 så har ett nytt sätt att mäta kvalitén i löneutbetalningarna införts. Mätning och uppföljning sker varje månad.

Beskrivning av kvalitetsmåtten:
Kvalité i löneutbetalning: måttet beskriver antal fel som rättats i löneutbetalningarna. Redovisas i procent.
Extra löneutbetalning pga av fel: måttet beskriver antal extra utbetalningar pga fel. Redovisas i procent.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Interna kurser som HR är ansvarig för

Utbildning för chefer i HR-systemet (HRplus och Medvind)
Grundutbildning i Medvind
för schemaplanerare

Antal platser
per kurstillfälle

Antal
tillfällen

Antal
deltagare

25

10

15

Andel utnyttjade
platser
6%

6

12

72

100%
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Antal månadsanställda
Sjuktal
Resultat (tkr)

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Intäkter
Kostnader
Netto

HR

2018

53
3,1

2017

54
3,8
Budget
2018

477
51 133
50 656
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Verksamhetsberättelse
2018

Kommunikation
Avdelningschef: Ulrika Holm
Avdelningens uppdrag och ansvarsområde
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören. Uppdraget innebär att leda och styra den långsiktiga utvecklingen av Region Gotlands kommunikativa förmåga. Avdelningen ska också driva utvecklingen av regionens kundtjänstfunktion samt ge stöd och service, internt och externt. Verksamhets- och kompetensområden
inom avdelningen är:
• Varumärket Region Gotland
• Myndighetsstödjande kansli/ överförmyndarnämnd och valnämnd
• Strategisk kommunikation
Kommunikation,
intern
och
extern,
• Budget- och skuldrådgivning
•
• Almedalsveckan, projektkontor
• Pressfrågor
• Regionarkiv
• Regionupplysning
• Registratur
• Reception
Viktigare händelser
• Almedalsveckan firade 50 år i demokratins tjänst.
• Införande av kommunikatör i beredskap, KIB, för kommunikationshantering vid
allvarlig händelse
• Region Gotlands instagramkonto har vid årsskiftet ca 3260 följare (jmfrt 1 819 följare ifjol)
• Allmänna val har genomförts. Valdeltagande 88,75 procent (jmfrt med 86,46 procent 2014).
• Nytt intranätsystem är upphandlat och behovsanalys genomförd. Implementering
sker 2019.
• Arbetsgivarvarumärkesstrategi med fokusområden samt aktivitetsplan för regionen
som helhet har utarbetats i samarbete med kommunikation och HR.
• Ny mediafilhanteringstjänst är upphandlad och i drift.
• Beslut om ny organisation för kommunikationsavdelningen från och med årsskiftet
2018/2019. Registratur och regionarkiv flyttas över till ny enhet.
• Arkivcentrum Gotland firade 10 år och regionarkivet firade 40 år som kommunarkiv. Firandet genomfördes på Arkivens dag tillsammans med Landsarkivet som firade Riksarkivet 400 år.
Måluppfyllelse
Kvalitet

Region Gotlands hemsida utvärderas årligen i SKLs webbplatsundersökning. Under 2018
har dock hela informations- och delaktighetsområdet reviderats och vissa mätningar har
därför pausats. Hemsidan hamnade vid 2017-års mätning på 23:e plats i rankingen och fick

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
Page 67 www.gotland.se
of 1221

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Kommunikation

92 procent av maxpoängen, vilket är ett mycket bra resultat. Under 2018 har en tillgänglighetsanalys utifrån WAIs riktlinjer, WCAG 2.0, av hemsidan beställts. Analysen visade ett
blandat resultat och pekade på en del behov av justeringar som nu åtgärdas.
En strategi för sociala medier utarbetas årligen på regionövergripande nivå. Strategin fokuserar på utökad närvaro i sociala medier, ökad produktion av egna berättelser om verksamheterna och syftar även till att stimulera ökad användning av film och bild i kommunikationen.
Aktivt arbete med regionens centrala facebooksida är viktigt för upplevelsen av regionens
tillgänglighet. Idag har den centrala facebooksidan ökat till drygt 6 600 följare. Under året
har Region Gotlands instagramkonto ökat när det gäller antal följare. Målsättningen är att
till maj 2019 ha 5 000 följare. Idag har kontot runt 3 500 följare.
Uppföljningen av Almedalsveckan visar att merparten av arrangörer upplever att veckan till
stor del uppfyller deras förväntningar. På en tiogradig skala ges betyget 7,9. Av samtliga respondenter (553 svar) kan 83 procent rekommendera ett besök för den som inte varit med
tidigare. När det gäller den upplevda servicenivån, stödet och tillgängligheten till Region
Gotland ger besökarna betyg runt 5,0 på en sexgradig skala vilket pekar på att den service
som regionen ger i samband med Almedalsveckan ligger på en fortsatt mycket god nivå.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Budget- och skuldrådgivningen har god tillgänglighet per telefon. Under hösten infördes
telefontider under för att kunna bättre planlägga besökstider. Väntetiderna för personligt
besök ligger på åtta veckor vilket är alldeles för långt. Orsaken till de längre köerna är liksom ifjol att fler besökare än tidigare ansöker om skuldsanering vilket innebär mer administrativt arbete. Extra personella resurser har satts in tillfälligt, och möjligheterna att förstärka verksamheten på lång sikt utreds.
Den årliga servicemätningen genomfördes för sjätte gången. Undersökningen omfattar
bland annat svarstider, upplevelser av bemötande etc. Undersökningen omfattar 120 telefonsamtal och 120 e-postbrev. I undersökningen jämförs Region Gotland med åtta andra
kommuner. Resultatet visar att Region Gotland på de flesta områden ligger i snitt med de
övriga kommunerna, har förbättrat resultatet inom två områden och försämrat resultat
inom två områden sedan föregående år. Andelen lyckade kontaktförsök per telefon inom
60 sekunder var i år exempelvis 47 procent (37 procent 2017), vilket är i nivå med snittet på
51 procent. Informationen har förbättrats något. I drygt 9 av 10 svar har informationen
uppfattats som god eller medelgod. Resultatet för bemötandet ligger i nivå med förra året.
Bemötandet hos handläggaren har oftast bedömts som mycket god eller god. Årets upplevelse av att man fått svar på sin fråga och handläggarens intresse och engagemang når snittet bland de undersökta kommunerna.
Svarstider på e-post där målsättningen är att detta ska ske inom två dygn skedde i 91 procent av fallen (80 procent 2017) vilket är bättre än snittet på 86 procent. Ett område som
har försämrats är andelen fullständiga avsändaruppgifter i e-post där resultatet blev 86 procent (92 procent 2017) vilket är i nivå med snittet på 86 procent. Det andra området som
försämrats är svarskvaliteten det vill säga att frågeställaren fått mer information såsom bifogade länkar och tips. Här blev regionens resultat 28 procent (31 procent 2017) vilket är
sämre än snittet på 39 procent.
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Regionupplysningen som bemannar Region Gotlands växel och reception arbetar i enlighet
med riktlinjerna i regionens servicepolicy. Under 2018 var totala antalet samtal 330 228
stycken varav 300 414 var besvarade, vilket gör fördelningen 91 procent besvarade samtal
och 9 procent obesvarade. Inriktningen är att så långt som möjligt öka tillgängligheten till
Region Gotland och minska antalet interna samtal med 50 procent
Den centrala registraturen registrerar och scannar in post, avslutar och förbereder arkivering av registrerade ärenden samt tillhandahåller handlingar och uppgifter internt och externt. Om registraturens antal ärenden mm se tabell nedan.
Regionarkivets uppdrag omfattar vård och tillhandahållande av arkiv som förvaras i regionarkivet, främjande av arkivens tillgänglighet, rådgivning till förvaltningarna i arkivfrågor
samt verkställande av arkivmyndighetens tillsyn. Om regionarkivets antal ärenden mm se
tabell nedan.
Av de mål som var uppsatta för överförmyndarkansliet har samtliga mål uppnåtts utom ett.
För mer information, se överförmyndarnämndens berättelse.
Medarbetare

I årets medarbetarenkät svarade 32 personer av 40 möjliga i avdelningen. Glädjande nog
har det skett en ökning av antalet uttalade ambassadörer, från 9 till 20 procent (baserat på
30 svar). Den psykosociala arbetsmiljön ligger kvar på samma resultatnivå som 2017, det
vill säga 63, vilket är en nivå som indikerar att förbättringar behöver göras. Här är det frågor om stress, stöd vid hög arbetsbelastning, respekt av chefen samt konflikter på arbetsplatsen som får ett sämre resultat än ifjol, medan förutsättningar för att göra ett bra jobb
och återhämtning mellan arbetspass har förbättrats.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Analys av indexet för hållbart medarbetarengagemang visar på ett antal utvecklingsområden. Här har avdelningen försämrat sitt resultat från 70 ifjol till 66 i år. Försämringen avser
frågor om uppskattning från närmaste chef, hur arbetsplatsens mål följs upp och känslan av
att se fram emot att gå till sitt arbete. Övriga frågor ligger kvar på ungefär samma nivå som
tidigare.
Avdelningen har efter fjolårets resultat bland annat tagit hjälp av företagshälsovården, fortsatt det egna arbetet med spelregler i respektive grupp, genomfört individuella samtal vid
behov och överhuvudtaget haft ett löpande fokus på arbetsmiljöfrågorna. Fördjupad analys
behövs, men den sammantagna bedömningen efter årets enkät är att det krävs ytterligare
åtgärder. Bland annat behöver uppdrag och mål förtydligas och möjligheter att bli sedd och
bekräftad i vardagen behöver stärkas. Bedömningen är att den planerade förändringen till
ett mer renodlat och fokuserat uppdrag för avdelningen som helhet från och med årsskiftet, ger bättre förutsättningar för både medarbetare och chefer.
I enheten kommunikation och kansligrupper är sjuktalet lågt, 2,2 procent. Inom enheten
medborgarservice har sjukfrånvaron varit hög under året, 10,74 procent både den kortsiktiga och den långsiktiga. Hösten bidrog med kraftiga förkylningar. Systembyte i miljö- och
hälsoskyddsnämnden har bland annat lett till stress. Den andra långtidssjukskrivningen
finns på regionupplysningen. Anpassningar i arbetet efter förutsättningar är gjorda.
När det gäller satsningar utifrån jämställdhet och bristyrken, så har avdelningen fått utdelning under 2018 genom att ett extra löneutrymme tilldelats regionupplysningen. Satsningen
Page 69 of 1221

3 (7)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Kommunikation

ger en del effekt, men ytterligare ett års satsning krävs för att uppnå full effekt. Avdelningen ser även behov av att prioritera gruppen kommunikatörer i 2019 års gemensamma
pott för bristyrken. Gruppen ligger lägre än genomsnittet i basintervallet inom regionen
och inte minst jämfört med snittet i riket. Behovet av att rekrytera personer med hög specialistkompetens framåt är stort.
När det gäller handläggarna inom kanslistödet inom avdelningen så har dessa också visat
sig vara en svårrekryterad grupp. En lönemässig satsning bör ske även för denna grupp. I
strategisk plan och budget kommer avdelningen att till överförmyndarkansliet äska om utökad ram motsvarande en halvtidstjänst för att förstärka kompetensförsörjningsarbetet
framåt. Likaså äskas medel till en halvtidstjänst till budget- och skuldrådgivningen. En tillfällig förstärkning av budget och skuldrådgivningen har gjorts under hösten 2018.
Ekonomi

Avdelningens resultat 2018 blev +700 000 kr, ett överskott som i huvudsak förklaras av vakanser inom regionarkiv, kommunikationsteamet och andra tillfälliga tjänstledigheter och
kortare sjukfrånvaro. Avdelningen fick under året även beslut om en budgetmässig förstärkning till Almedalskansliet på drygt 500 000 kr. Med anledning av beslut om inrättande
av KIB-funktion har beslut fattats om att förstärka avdelningen med 75 000 kronor.
Uppföljning besparingsprogrammet

Det treåriga besparingsprogrammet 2017-2019 innebar för kommunikationsavdelningen ett
besparingskrav på en miljon kronor 2018 och en miljon kronor 2019. Hela besparingen är
identifierad och en del åtgärder har realiserats, medan andra återstår att verkställa under
2019. Effekterna är bland annat minskad regionövergripande annonsering, neddragning på
kommunikationsutvecklingsanslaget, nedläggning av årlig publikation, flytt till nya lokaler
för regionupplysningen i Hemse, neddragning med en halvtidstjänst i registraturen, neddragning med en heltidstjänst i kommunikationsteamet och indragen bokbinderitjänst i regionarkivet.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Minskad annonsering och avveckling av tryckt informationsmaterial innebär minskad synlighet för regionen och även minskad tillgänglighet för grupper som inte har tillgång till digitala kanaler. Nedläggningen av den tryckta publikationen Gotland i siffror innebär att statistik och fakta om Gotland och Region Gotland inte längre samlas in och presenteras på
samma överskådliga och lättillgängliga sätt för besökare och gotlänningar, som tidigare. Att
övergripande utvecklingsanslag för kommunikationsutveckling har skurits ner medför stora
begränsningar för kommunikationsutvecklingen och möjligheterna att göra snabba insatser.
Den beslutade flytten av regionupplysningen från förhyrda lokaler i Hemse till regionens
egna lokaler, kommunhuset i Hemse, bedöms som en lösning med både möjligheter och
utmaningar för verksamheten. Flytten genomförs under 2019. På plussidan räknas bland
annat tillgängligheten, ekonomin, ökat utbyte med andra verksamheter/kollegor. Samtidigt
finns risker som identifierats i dialog med arbetsgruppen bland annat när den gäller psykosociala arbetsmiljön. Arbete med att minimera risker ska fortsätta under året i nära dialog
med arbetsgruppen.
I registraturen har bland annat ett systembyte bidragit till försämrad arbetsmiljö och ökad
stress med sjukskrivning som följd, vilket innebär att gruppen varit extra skör under stor
del av året. Registraturens skörhet med minskat antal medarbetare är tydlig när en sådan incident, som är utanför verksamhetens kontroll, inträffar.
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Vid ingången av 2017, i och med bildandet av nya regionstyrelseförvaltningen och avvecklingen av tidigare beställare- och utförarmodell, minskades kommunikationsstödsfunktionen
med en heltidstjänst. Under 2018 har ytterligare en tjänst dragits in som följd av besparingskravet. Minskning medför minskat kommunikationsstöd till chefer och projektledare/strateger. Detta har lett till ett behov av översyn av hela funktionens uppdrag, inriktning och
arbetssätt. Att kommunikationsstödet totalt minskas och inriktningen på arbetet framöver
kommer att förändras är en nödvändighet för att klara de viktigaste behoven framåt.
Samhälle
God folkhälsa

Överförmyndarnämndens verksamhet bygger till stor del på att huvudmän och ställföreträdare känner sig trygga med nämndens beslut och kansliets kompetens i det dagliga arbetet.
Ett snabbt möte med personal vid budget- och skuldrådgivningen leder i förlängningen till
bättre folkhälsa då det allmänt känt att dålig ekonomi påverkar hälsan. Likaså kan det förekomma att personer som kommer till personligt besök också är självmordsbenägna. Att
snabbt komma på personligt besök är en stark förhoppning hos klienten. Budget- och
skuldrådgivningen har dessutom noterat att yngre personer med spelmissbruk ökat under
året.
Gotlänningar känner sig delaktiga

Gotlänningarnas möjlighet till delaktighet i samhället ökar då svaga och utsatta människor
genom ställföreträdarskapet ges möjligheter till delaktighet på lika villkor. God kommunikation oavsett kanaler, i alla möten, är en grundläggande förutsättning för delaktighet.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Utveckling på sikt
Kommunikationsprocessens förutsättningar och verktyg utvecklas snabbt. Specialisterna
måste ständigt bevaka trender och vara uppdaterade. Den redan påbörjade omställningen
av kommunikationsstödfunktionen till en proaktiv verksamhet som driver regionövergripande utvecklingsarbete och även bedriver operativ verksamhet som går ut på att snabbt
skapa och sprida berättelser om regionens verksamhet i olika kanaler, kommer att fortsätta.
Förändringarna leder till extra stort behov av kompetensutvecklingsinsatser.
Behovet av kommunikationsstöd kommer fortsättningsvis att vara stort i regionen som helhet och kommer inte att minska. Under 2019 kommer ett nytt intranät att implementeras.
Den sociala mediestrategin måste ständigt omvärderas och utvecklas för att möta de ständigt föränderliga digitala kommunikationskanaler som allmänheten använder sig av. Arbetet
med att samordna och utveckla gemensamma aktiviteter för arbetsgivarvarumärket behöver
fortsätta. Under det kommande året måste förutsättningarna för att under kommande år
utveckla nästa version av hemsidan, ses över. En ny organisation av avdelningen kommer
genomföras och bedömningen är att det även behövs en aktiv arbetsledning i fysisk närhet
av kommunikationsteamet.
Förstudien till ett nytt ansökningsprogram för Almedalsveckan är påbörjad och målet är att
ha ett nytt system på plats 2020. Upphandling av en ny leverantör av programkatalog och
applikation har påbörjats, nytt avtal ska vara klart under våren 2019. Inför 2019 ska även
projektdirektiven ses över och beslutas. Arbete med att etablera ny vision för veckan pågår.

Page 71 of 1221

5 (7)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Kommunikation

För kansliet för överförmyndarnämnden, kansliet för valnämnd och budget- och skuldrådgivning kommer en framtida organisatorisk placering att utredas under 2019. Målsättningen
är att den nya organisatoriska placeringen träder i kraft under kvartal 3 2019. Målet är att
hitta en hållbar organisatorisk placering över tid då dessa verksamheter har påbörjat flera
utvecklingsarbeten samt att bibehålla medarbetarnas stora engagemang för sina arbetsuppgifter. Behovet av gode män, i dagsläget och flera år framöver, är stort och det behövs kontinuerliga rekryteringsinsatser i flera kanaler för att få balans i tillgång och efterfrågan.
När det gäller budget- och skuldverksamheten måste den tillfälliga förstärkning som rått
under 2018 permanentas för att möta behovet. Antal spelmissbrukare, framförallt yngre
personer som behöver stöd vid budget- och skuldrådgivningen, har ökat markant. Den
långsiktiga utvecklingen med tydligt ökat behov av tjänsten är på flera sätt oroande.
Arbetet med att fortsätta översyn av serviceriktlinjer och regionupplysningens uppdrag och
arbetssätt, fortsätter. Regionupplysningen kommer att arbeta med digitalisering av arbetsverktyg och använda ärendehanteringssystem för uppdateringar av den interna telefonkatalogen. Verksamheten ska även jobba närmare förvaltningarna samt byta lokal och anpassa
arbetsmetoderna men även byta telesystem från renodlad telefonväxel till att inkludera
kundtjänstfunktion.
Registraturen kommer att sluta skriva ut handlingar i papper för olika nämnder under året
som kommer då nämnderna kommer att börja använda W3D3 som mellanlagring i väntan
på införandet av ett e-arkiv. Behovet eller utformningen av en central registratur behöver
analyseras.
Regionarkivet har påbörjat arbetet med införandet av processorienterad/verksamhetsorienterad klassificeringsstruktur inom Region Gotland, vilket är en förberedelse för införandet
av e- arkiv. Ett regionövergripande e-arkiveringsprojekt startar under 2019. Regionarkivet
behöver analysera vad framtidens e-arkiv kommer att innebära för den egna verksamheten.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Både regionarkiv och registratur omplaceras organisatoriskt från och med 1 januari 2019
och flyttas ut ur kommunikationsavdelningen och in i en ny kansliavdelning.
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Verksamhetsmått/nyckeltal

Kötid under 46 sek, regionupplysningen
Genomsnittlig kötid, regionupplysningen
Antal besvarade samtal, regionupplysningen

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Andel obesvarade samtal på
anknytningen, regionupplysningen
Andel externa samtal 26 90 00,
regionupplysningen
Andel externa samtal 26 90 00
med knappval 9, regionupplysnigen
Andel interna samtal, 777, regionupplysningen
Antal besök, reception
Antal borgerliga vigslar, receptionen
Antal registrerade ärenden, registratur
Antal registrerade handlingar,
registratur
Antal framtagna volymer, regionarkivet
Antal besökare, regionarkiv
Antal forskningsärenden per
telefon och post, regionarkiv
Antal genomförda tillsynsbesök hos nämnderna, regionarkiv
Antal besvarade frågor om arkivhantering (interna), regionarkiv
Genomsnittlig kötid, budget
och skuldverksamhet
Medarbetare

Antal månadsanställda
Sjuktal
Resultat (tkr)

2018

2017

2016

-

88,5 %

81,%

-

21,3-22 sek

28,2 sek

300 414
(av 330 228)

297 062
(av 317 176)

301 244
(av 335 931)

15,7 %

14,8 %

7,5 %

13,9 %

14,6 %

18,%

47 %

48 %

54%

13,4%
16 119

13,6%

11,5%

289

281

251

Ej klart

12 897

12 077

Ej klart

55 731

52 035

2 094
4 269

2 764
4 256

2 414
4 614

815

952

752

17

2018

43
6,0

202

183

8v

8v

2017

43
6,5
Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse

5 529
28 935
23 406

6 435
29 128
22 693

906
-193
713

Intäkter
Kostnader
Netto
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Verksamhetsberättelse
2018

Kultur och fritid
Avdelningschef: Angelica
Andersson Fihn
Avdelningens uppdrag och ansvarsområde
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom
området kultur och fritid. Ansvaret omfattar att leda, styra och samordna verksamhetsområdet genom att strategiskt planera, initiera och genomföra utvecklingsinsatser, ge stöd,
följa upp och analysera utvecklingen. Detta inom områden som:
• Kulturplanen
• Biblioteksverksamhet
Kultursamverkansmodellen
•
• Almedalsbiblioteket
• Fritidspolitiskt program
• Film på Gotland
Idrottsanläggningar
•
• Relationen till kulturinstitutionerna;
Länsteatern, Gotlandsmusiken och
• Bad
Länsmuseet
Stöd
till
föreningar
•
Avdelningen arbetar för att stärka alla människor och människors livskvalitet, utveckla samhället och fördjupa demokratin genom att inspirera till och möjliggöra upplevelser, möten
och meningsfull fritid inom kultur- och fritidsområdet.
Viktigare händelser

Från den 1 januari 2018 genomfördes den tidigare beslutade omorganisationen av Kulturoch fritidsförvaltningen. Den tidigare förvaltningen blev en avdelning inom Regionstyrelseförvaltningen och en ny avdelningschef tillträdde under april månad. Året har präglats av
uppstarten av en ny organisation med färre, ändrade eller nya tjänster där nya arbetssätt
börjat ta form och där medarbetare börjat finna sina nya roller. Året har även präglats att
den besparing som åligger Kultur och Fritid i form av att identifiera besparingar på 7 mkr
2019.
Under året har avdelningen deltagit i kompetensutvecklingsprojektet ”Så många fler” med
medel från Europeiska socialfonderna i samarbete med GI/SISU och Röda korset.
Ett extra ramtillskott gällande integration tillkom Kultur och Fritid inför 2018. Medel fördelades såväl till idrotten genom GI som inom Kultursamverkansmodellen (KSM) men
även som ett helt nytt stöd - Integrations- och inklusionsstöd. Inom danskonsulentverksamheten möjliggjorde ramförstärkningen inom KSM att vi kunde genomföra projektet
Dans & Integration. Det resulterade i arrangemang med föreställningen ”Rörliga Rader”
samt pedagogiska workshopen ”Dansa en bok” med fokus på språkutveckling och inkludering. Utöver detta har projektet skapat nätverk och angelägna kontakter, både regionalt och
nationellt, för ett fortsatt arbete med dans och rörelse som en tillgång för kommunikation,
identitetsutveckling och integration. För Länsbiblioteket möjliggjorde medlen att vi kunde
förstärka mötesplatser för integration av barn och unga. Medlen har använts till att förstärka tekniken i Hemse ungdomsfilmstudios verksamhet, till en svensk-afghansk hiphopkväll på Ungkulturhuset Fenix samt till inköp av tv-spelskonsoler, spel och tillbehör som

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
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Kultur och fritid

ska användas i biblioteksverksamheten för barn och unga med språkguider och marknadsföring på olika språk.
Flera e-tjänster har tagits fram under året både inom fritid och kultur bl. a. för bokning av
babysim och ansökan om verksamhetsstöd för kulturorganisationer.
Internkontroll i form av granskning av bidragsutbetalningar startades upp under året med
ett urval av föreningar. Arbetet avslutas under våren 2019 för att sedan bli ett återkommande arbete för att säkerställa avdelningens arbetsrutiner.
Inom biblioteken på Gotland har översyner av verksamheten gjorts. Som ett led i detta
finns nu på Almedalsbiblioteket en ny organisation. På distriktsbiblioteken har arbetet kring
en översyn av verksamheterna och innehåll påbörjats. Som ett led i det arbetet har en kartläggning av gemensamma processer för alla folkbibliotek gjorts i syfte att hitta och utveckla
effektiviserings- och synergimöjligheter.
Vidare har förberedelser för att öka tillgängligheten till våra bibliotek genom projektet
meröppet har pågått under året och i början av 2019 avser vi kunna öppna det första meröppna biblioteket i Roma. Under året har även beslut tagits om att flytta biblioteket i Fårösund från Kustateljén till Fårösunds skola vilket kommer genomföras under våren 2019.
Biblioteken på Gotland har tillsammans med länsbiblioteket sökt och fått statliga medel för
ett antal projekt:
•

Mångspråkiga bibliotek

Projektet Mångspråkiga bibliotek har gjort många insatser för att tillgängliggöra och
anpassa bibliotekens utbud efter nyanländas behov. Detta har gjorts bl.a. genom inköp av böcker på t ex de största invandrarspråken. Många aktiviteter för nyanlända
har arrangerats t ex språkcaféer, sagostunder på olika språk och datorkurser. Fortsatt har språkguider timanställts som stöd under aktiviteter och översättningar.
Samtidigt har informationsfoldrar och filmer om bibliotek på de största invandrarspråken har tagits fram.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

•

Läslovet

Biblioteken på Gotland har tillsammans med länsbiblioteket och med stöd från
Kulturrådet arrangerat läsfrämjande aktiviteter under temat Magiskt lov under höstlovet 2018. En dramatiserad föreställning med högläsning och trolleriinslag har turnerat på biblioteken. Fritidsavdelningarna på Gotland har erbjudits bokpaket för fri
läsning under lovet och högläsningsböcker med läshandledningar. Totalt 60 högläsningsstunder genomfördes för totalt 1035 barn. Filmade boktips har producerats
som ska lanseras i Youtube-kanalen Boktuben för spridning till skolor, fritidsavdelningar och allmänheten till sportlovet 2019.
•

Bokstart

Projektet Bokstart Gotland drivs förvaltningsöverskridande av länsbiblioteket, folkbiblioteken, förskolan och barnhälsovården tillsammans och har tilldelats statliga
medel från Kulturrådet (ca 1,2 milj kr årligen i tre år). Projektet riktar sig till familjer
med barn i åldrarna 0-3 år och ska stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll för att
tidigt stimulera språk och kommunikation hos sina barn.
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•

Kultur och fritid

Digitalt först

Under året startade ”Digitalt först med användaren i fokus”, en nationell satsning
för att höja den svenska folkbibliotekspersonalens digitala kompetens. Gotlands
länsbibliotek har fått statliga projektmedel under en treårsperiod från Kungliga
biblioteket för att kompetensutveckla den gotländska folkbibliotekspersonalen. Digital kompetens innebär att individer är förtrogna med digitala verktyg och tjänster
och omfattar också kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang. Bibliotekspersonalen ska sedan arbeta för att höja allmänhetens digitala delaktighet och medieoch informationskompetens.
Biblioteken har under året även fått statliga medel inom ramen för Stärkta bibliotek, en
satsning på att göra tillgången till bibliotek mer likvärdig över landet. På Gotland används
medlen inom stärkta bibliotek främst för att utveckla den uppsökande och mobila biblioteksverksamheten.
Inom kulturverksamheten har den gotländska sommarens välkänt massiva kultur- och
nöjesutbud finansieras till största delen av publikintäkter, medan det kulturstöd som avdelningen utger i form av verksamhets- och arrangemangsbidrag till kulturorganisationer och arrangörer möjliggör ett rikt och varierat kulturutbud året runt.
Film på Gotland har, med stöd av en extern konsult och i nära samverkan med Gotlands
filmfond, Bergmancenter, Gotlands Folkhögskola och Film Capital Stockholm utarbetat en
regional filmstrategi och för detta erhållit en utökning av sin budgetram.
Avdelningen har varit drivande i processen med att skapa förutsättningar för ett kulturkluster för kulturella och kreativa näringar i kulturskolans gamla lokaler i Visby, vilket beräknas
invigas under 2019. Nyligen presenterad statistik från Tillväxtverket och Konstnärsnämnden visar att Gotlands län har den näst högsta densiteten av konstnärer i landet och den
tredje största tillväxten inom detta företagssegment.
Avdelningen har träffat en överenskommelse med Gotlands Media och Destination Gotland som innebär en förbättrad marknadsföring av kulturutbudet via internet såväl som i de
båda papperstidningarna samt reserabatter för kulturskapare och –arrangörer.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Den offentliga konsten i världsarvet Visby har fått ett tillskott i form av en större skulpturgrupp, Noaks Ark, av Visbyfödde konstnären Evert Lindfors som placerats i en f d militärbunker i Almedalen som nu nämns som Konst i värn.
Under året påbörjades renoveringen av Konsten i världsarvet.
För första gången har Gotland kunnat erbjuda ett dansresidens för professionella yrkesutövande danskonstnärer från hela landet. Detta genomfördes i samarbete med Länsteatern
och under två veckor i juli kunde dans- och scenkonstkollektivet Arkeolog 8 arbeta med sin
kommande produktion och samtidigt bjuda in till sharing och workshop.
Dans på Gotland/Regional danskonsulentverksamhet har funnits på Gotland sedan 1998
och därmed fanns det anledning att fira 20-årsjubileum i år. Ett stort DansKalas med levande musik och öppet dansgolv välkomnade alla dansintresserade. Hurra Hurra Hurra
Hurra!
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Firandet av nationaldagen genomfördes inklusive medborgarceremoni som hölls för tredje
året på Roma Kungsgård. Till årets firande hade för första gången Röda Korset, Rädda
Barnen, Studieförbundet Vuxenskolan och Medeltidsveckan inbjudits att medverka.
För fritidsverksamheten genomsyrades året utöver, sedvanlig bidragshantering, av implementeringen av det nya boknings- och bidragssystemet InterBook GO. En ny konstgräsplan vid Säve stod klar under hösten och arbetet med konstgräsplan nummer två går vidare
under 2019.
Uppdrag mottogs under året att genomföra en Badhusutredning, som var klar i slutet på
2018. Under året uppdrogs avdelningen även att påbörja arbetet med framtagandet av en
anläggningsstrategi vilken skall presenteras juni 2019.

Måluppfyllelse
Kvalitet

Under året har stort fokus legat på att hitta rutiner och processer när man flyttat tillhörigheten från en förvaltning till en annan. Detta samtidigt som omorganisationen lett till att
mycket kompetens försvunnit i form av att bl.a. ett chefsled tagits bort.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Inom biblioteken på Gotland har översyner av verksamheten gjorts i syfte att hitta och utveckla effektiviserings- och synergimöjligheter. Vidare har förberedelser för att öka tillgängligheten till våra bibliotek genom projektet meröppet pågått och i början av 2019 avser vi
kunna öppna det första meröppna biblioteket i Roma. Under året har ingen brukarundersökning gjorts på biblioteken. På Almedalsbiblioteket har resultatet från föregående år, där
en hel del synpunkter på ljudnivån i biblioteket, tagits vidare. Det har lett till bättre information om när det är programverksamhet för barn och unga och en större beredskap hos
bibliotekets medarbetare att informera både om det och om var i lokalen som det finns lugnare platser. Antalet besökare har totalt sett ökat med drygt 20% (över 100 000 besök) En
del av förklaringen till ökningen är att Almedalsbiblioteket var lokal för förtidsröstning inför valet i september. Även om antalet besök därför sannolika sjunker under 2019, kan vi
utgå ifrån att en del av dem som besökte biblioteket inför valet och som inte sedan tidigare
var biblioteksanvändare, kommer att välja att komma tillbaka. Utlån av fysiska medier (ej eböcker) ligger stabilt, med en liten minskning på 3 %.
Kulturverksamheten har under året arbetet med flera utvecklingsinriktade processer
såsom framtagandet av filmstrategi samt drivande i processen med att skapa förutsättningar
för ett kulturkluster för kulturella och kreativa näringar i kulturskolans gamla lokaler i
Visby. Avdelningen har även träffat en överenskommelse med Gotlands Media och Destination Gotland som innebär en förbättrad marknadsföring av kulturutbudet.
Verkställandet av Region Gotlands Kulturplans måluppfyllelse skall vara genomfört under
planperioden 2017-2020. Under 2018 har följande aktiviteter genomförts:
• Utbildning i jämställdhet (aktivitet 1-2)
• En plattform för förbättrad kulturmarknadsföring (aktivitet 6)
• Kartläggning av kulturen på Gotland (delvis genomförd, aktivitet 8 och 12)
• Strategi för extern finansiering (delvis genomförd, aktivitet 9)
Stödet inom kultursamverkansmodellen till länsinstitutionerna Gotlands Museum, Länsteatern, Gotlandsmusiken, Film på Gotland och Länsbiblioteket har detta år uppgått till drygt
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44 mkr varav 53% utgörs av statliga bidrag och 47% av regionala medel. Institutionerna har
genomfört en mycket omfattande programverksamhet där t ex Gotlandsmusiken under
året har levererat inte mindre än drygt 300 framträdanden för ca 28.000 åskådare, varav en
tredjedel för barn och unga med drygt 9.000 besökare. Såväl de statliga som regionala redovisningsrutinerna i modellen har förenklats, vilket har uppfattats mycket positiv av institutionerna.
Implementeringen av det nya boknings- och bidragssystemet InterBook GO inom fritidsverksamheten kommer ge större användarvänlighet för våra kunder då man nu lättare kan
boka och avboka sina tider. Detta bör sikt även underlätta för oss administrativt. Från och
med 2018 går även samtliga utbetalningar av kulturstöd via detta system vilket underlättar
vår administration.
Under hösten genomförde Fritid sin årliga brukarundersökning fördelad mellan bad och
bokning och bidrag, anläggningar och IP Skogen.
Badenhetens huvuduppdrag är att tillmötesgå skolornas, föreningslivets samt allmänhetens
behov av badverksamhet. Under året har fortsatta anpassningar gjorts på Solberga- och
Hemsebadet, i första hand för att tillgodose skolornas behov av simundervisning. Målgruppen barn och unga ges också extra utrymme under skollov med hinderbana och annat i
bassäng. Undersökningen som riktar sig till besökare på allmänhetens bad på badhusen besvarades av 212 st under en period av ca två veckor. Undersökningen visar att öppettiderna
är en fråga som berör många och det är svårt att nå upp till allas förväntningar samt att bemötandet utöver öppettider är det som besökaren anser vara viktigast.
(Skalan är 1-6, där 6 är bäst)
Frågeställningar

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Badet motsvarar mina förväntningar Jag känner mig trygg och säker på badet Det är städat och fräscht i dusch och omklädningsrummen
Det är städat och fräscht i simhallen
Personalen hälsade mig välkommen
Personalen kunde svara på mina frågor
Badets öppettider passar mig Nöjd med badets utbud -

Medelvärde 4,8
Medelvärde 5,4
Medelvärde 5,2
Medelvärde 5,2
Medelvärde 5,5
Medelvärde 5,6
Medelvärde 4,6
Medelvärde 4,8

När det gäller enkäten för fritid (bokning och bidrag, anläggningar och IP Skogen) så inkom 94 svar. Resultatet av undersökningen visar att varken anläggningar, bidragshandläggningen eller bokningsservicen lever upp till de förväntningar som finns. Under året skedde
implementeringen av det nya bokningssystemet vars påverkan på verksamheten kan återses
i resultatet.
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(Skalan är mellan 1-10, där 10 är bäst)
Bokningsservice som helhet
Om du tänker bidragshandläggningen som helhet
Hur väl uppfyller bidragshandläggningen dina förväntningar?
Om du tänker på de kommunala anläggningarna som helhet,
hur nöjd är du då med dem?
Tänk dig den perfekta kommunala anläggningen, hur nära ett
sånt ideal tycker du att kommunens anläggningar kommer?
Hur nöjd är du med in- och utlämning av hyrd utrustning?
Motsvarar hemsidan dina förväntningar

Medarbetare
Medarbetare

Antal månadsanställda
Sjuktal

2018

90
5,0

Medelvärde 7,4
Medelvärde 7,0
Medelvärde 6,9
Medelvärde 6,7
Medelvärde 6,3
Medelvärde 8,6
Medelvärde 6,1

2017

116
4,7

Sjuktalet för avdelningen har ingen jämförbar siffra utan kan främst jämföras med tidigare
Kultur- och Fritidsförvaltningen 2017. Sjuktalen har ökat marginellt men det finns stora
skillnader mellan enheter. Den enhet som har störst sjukfrånvaro är Distriktsbiblioteken
vilket går att härleda till långtidssjukskrivning som under året arbetat sig tillbaks till heltid.
För avdelningen i stort kan besparingarna och den genomförda omorganisationen till viss
del ha påverkat sjuktalen negativt.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Höstens medarbetarundersökning besvarades av 73 av våra 88 medarbetare. Resultaten har
inga jämförbara siffror mot föregående år pga omorganisationen. Hållbart medarbetarengagemang visar på 71 i index att jämföra med Region Gotland som ligger på 79. De bakomliggande orsakerna till resultatet går att härleda till att man saknar att mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. Det psykosociala arbetsmiljöindexet för avdelningen visar på 67 i
index att jämföra med Region Gotland 71. De bakomliggande frågorna visar ett resultat
där man upplever konflikter som påverkar negativt samt att man upplever att man inte får
stöd vid hög arbetsbelastning av sin chef. Konflikter härleds i flertalet fall inte till samarbetet inom avdelningens utan till kontakter medarbetare på avdelningen har med externa
aktörer. Antalet ambassadörer på avdelningen är lågt och i jämförelse med regionen så ligger vi 25 punkter under. Ett viktigt område att arbeta vidare med är kränkande särbehandling där alla måste veta vem man vänder sig till om det skulle hända. Tolkningen av resultatet för avdelningen är i vissa områden svårbedömd då vi vid diskussion av resultaten tolkat
frågan olika då vi dels har intern verksamhet dels har externa kontakter. För avdelningens
del implementeras nu regionens medarbetar- och ledarkontrakt för att förtydliga uppdrag
och ansvarsområden samt löpande följa upp resultaten.
Under året har avdelningen deltagit i kompetensutvecklingsprojektet ”Så många fler” med
medel från Europeiska socialfonderna. Projektet med fokus på mångfaldsfrågor, ickediskriminering, jämställdhet och tillgänglighet genomfördes i samarbete med GI/SISU och
Röda korset. Syftet har varit att alla ska känna sig välkomna i regionens kultur- och fritidsverksamheter.
På Almedalsbiblioteket har ett långsiktigt arbete påbörjats där första steget har handlat om
att få en tydligare organisation på plats. Arbetet fortsätter med att höja kompetensnivån
och att tydliggöra det professionella uppdraget. Ett par biblioteksassistenttjänster har genom pensionsavgångar och vakanser kunnat omvandlas till bibliotekarietjänster under året.

Page 79 of 1221

6 (10)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen
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Inom distriktsbiblioteket pågår översyn kring verksamheten utifrån processkartläggning vilket skall förtydliga vem/vilka som skall göra vad, förenkla administrativa rutiner och hitta
synergier. För fritids del har införandet av nytt bokningssystem och att man är färre personer som jobbar på kontoret varit tufft och slitsamt. En processkartläggning startade under
hösten 2018 för att hitta effektivare arbetssätt i och med att enheten minskat i medarbetarantal. Fortfarande är det svårt att rekrytera personal till badhusen som har rätt kompetens,
och det är ett problem som många kommuner har i och med att det inte finns någon utbildning inom yrket.
Ekonomi

Avdelningen gör 2018 totalt ett resultat på 2,7 mnkr plus, ca 1,7 mnkr mer är prognos delår
2. Resultatet beror främst på att vi ej nyttjad de buffertar som funnits på avdelningen. Vidare har vi inte nyttjat alla de tilldelade medel vi fått från migrationsverket då dessa överskred årets prognos med över en miljon kronor.
Totalt sett gick biblioteken på Gotland minus ca 1 mnkr. Orsaken till det är i huvudsak att
Almedalsbiblioteket hade för höga personalkostnader t ex då vi från jan-okt betalt för 2 enhetschefer i form av en återgående från långtidssjukskrivning och en som arbetat som projektledare. Det negativa resultatet är också orsakat av att intäkterna i budgeten 2018 inte justerats i lika hög grad som ändrade överenskommelser gett.
Fritidsverksamheten gick närmare 1,6 mnkr plus trots ökade kostnader för Kustparksbadet
som ej ramförstärkts, ökade kostnader för datasystem samt ökade utbetalningar av stöd till
fritidsverksamhet. Det senaste pga utbetalning av beslut som togs hösten 2017 inte gjordes
vilket fick rättas till under 2018. Vidare togs beslut av regionstyrelsens ordförande att extra
verksamhetsstöd skulle utgå till Korpen och belasta Kultur och Fritids budget. Det positiva
resultatet kan dels härledas till den outnyttjade buffert som funnits dels pga att lönekostnader ej utnyttjats fullt till följd av föräldraledighet och sjukskrivningar. Man har också mottagit högre intäkter till följd av stöd från Jordbruksverket som gällde projekt för 2017 – 300
tkr men som utbetalades 2018.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Kulturverksamheten genererade ett resultat på minus ca 300 tkr till följd främst av att stöd
till kulturverksamhet gick över sina budgeterade medel då beslut togs att stötta Bergmancenter med extra verksamhetsmedel. Vidare drog även Film på Gotland över sin budget till
följd av deltagande på Almedalsveckan samt arbetet under året med att högtidlighålla Bergman 100 år.
Under 2018 påbörjades arbete med att på djupet analysera kultur och fritids ekonomi och
det arbetet fortsätter nu genom att sätta struktur, rutiner och förtydliga ansvar och uppdrag
på vem som gör vad och vilket ansvar som åligger var och en men också att identifiera vilken kunskap som behöver tillföras för att skapa rätt förutsättningar.
Uppföljning besparingsprogrammet

För perioden 2017-2019 ålades Kultur och Fritidsverksamheten ett sparbeting om sammanlagt15 mnkr. Besparingarna har under 2018 gjorts i ledning och administration med
syftet att verksamheterna ska hållas så skadelösa som möjligt. Kultur- och fritidsverksamhetens kvarvarande besparing uppgår till 7 mnkr för 2019. Inför organisationsförändringen
hade kultur- och fritidsnämnden identifierat och beslutat om möjliga besparingar 2019 på 3
mnkr inom biblioteksverksamhet, 0,1 mnkr på motionsspår samt 0,05 mnkr på omklädningsrum Rävhagen. Till detta tillkommer redan genomförda besparingar om 0,5 mnkr som
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ligger i en tillfällig buffert 2018. Inför budgeten 2019 beslutades att genomföra möjliga besparingar så som effektiviseringar och ramjustering inom fritidsverksamheten med 1,3
mnkr samt borttagande av 2018 års tilldelade integrationsmedel om 1,5 mnkr. För att
uppnå den totala besparingen på 7 mnkr gör avdelningen även översyn av taxor och avgifter, översyn av bidrag och förändring av bidragssystemet, eventuell effekt av anläggningsstrategin samt vidare arbete med effektiviseringar.
Samhälle

Avdelningen arbetar för en god folkhälsa genom att stärka människors livskvalitet i form
av att inspirera till och möjliggöra upplevelser, möten och meningsfull fritid inom kulturoch fritidsområdet. Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv genereras genom vårt
arbete med att ge stöd i form av bidrag inom såväl fritid som kultur. Genom vår uthyrning
av regionens idrottshallar och andra lokaler skapar vi förutsättningar för föreningar att erbjuda ett rikt föreningsliv över hela ön. Vårt fokus i detta arbete är barn och ungdomar.
Genom ett levande kulturarv och ett brett stimulerande av fritidsutbud stärker avdelningens arbete kommunens attraktivitet och varumärket Gotland och möjliggör i slutändan en
ökad folkmängd. God tillgänglighet till våra verksamheter är av stor vikt. Implementeringen av vårt nya bokningssystem var ett led i detta arbete. Vi har påbörjat arbetet att
skapa e-tjänster vid sökande av bidrag från både kultur och fritid. Vi har även skapat bokningstjänst för babysim. Vidare arbetar biblioteken, baden och kulturverksamheten aktivt
med sina facebookkonton för att föra ut kommunikation till medborgarna. Under året
skapades även ett kulturkonto på Instagram.
Nedan följer några exempel på vårt arbete som genererar ökad måluppfyllelse:
• Biblioteksverksamheten har bl.a. arbetat med följande för att generera måluppfyllelse:
o
o
o
o

•

Kulturverksamheten har bland annat arbetat inom kulturplanens tre fokusområden:
o
o

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Flera bibliotek på Gotland har arbetat med språkpåsar i samarbete med barnhälsovården
som ett stöd till barn med någon form av försenad språkutveckling.
Almedalsbiblioteket var lokal för förtidsröstning under augusti och september, vilket ledde
till att många gotlänningar upptäckte eller återupptäckte biblioteket.
En rik och varierad programverksamhet i nära samarbete med andra aktörer i det gotländska samhället på alla bibliotek på Gotland.
Almedalsbiblioteket hade även programverksamhet i samarbete med andra under Almedalsveckan, då på temat demokrati.

o

o

Kulturell delaktighet – avdelningen har under året aktivt medverkat till en förstärkt och
samlad marknadsföring av kulturutbudet.
Kulturskapandets villkor – en referensgrupp för fria professionella kulturskapare har utökats för att skapa en bred referensyta till kulturskapandet utanför länsinstitutionerna.
Kulturdriven tillväxt - här är avdelningen fortsatt engagerad i tillkomsten av ett KKN-kluster i Visby och i det förestående utarbetandet av en Regional Utvecklingsstrategi för Regionen. Avdelningen vill verka för en förstärkt insikt om kulturens betydelse för regional
utveckling.
Utarbetat en regional filmstrategi och för detta erhållit en utökning av sin budgetram. Syftet med satsningen är ökad samverkan mellan de regionala filmaktörerna, stärkt satsning på
semiprofessionell film, bibehållen satsning på professionell produktion samt att skapa förutsättningar för att långsiktigt utveckla filmområdet som helhet. Övriga större händelser
under året har varit satsning på det internationella filmmusiksymposiet Frekvens, Arena
Film Almedalen och firande av Bergmanåret. Stöd har fördelats till ca 10 filmprojekt och
det treåriga EU-projektet RIBS slutredovisades under hösten.
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Fritidsenheten är med och stöttar och möjliggör för arrangemang tillsammans med
föreningar, här nedan följer ett axplock där vi har varit med och stöttat:
o
o
o
o
o
o
o

SM i K-pist
SM i fäktning
TV-pucken i Slite
Simhoppsläger
Fäktningsläger Balticum cup
Svenska U18 landskamp
Visby basket camp

Utveckling på sikt
Avdelningens arbete med förenklade arbetssätt och digitalisering fortsätter, detta samtidigt
som realisering av besparingar görs. Översyn av taxor och avgifter samt bidrag kommer ske
under året som kommer.
Biblioteken på Gotland kommer b la ha fokus på:
• Implementera av nyläge efter processkartläggning på folkbiblioteken samt fortsätta
arbete med implementering av organisation och arbetssätt på Almedalsbiblioteket.
• Fortsatt arbete med att höja kompetensnivån och stärka medarbetare- och ledare
• Digitalisering – öka kompetens och utveckla tjänster
• Öka likvärdigheten i tjänster och service på biblioteken
• Utveckla mobil biblioteksverksamhet
• Fortsatt införande av meröppna bibliotek
• Implementera ny IT infrastruktur för Almedalsbibliotekets regiondel.
• Översyn av biblioteken på Gotlands externa kommunikation i form av bl.a. externwebb.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Kulturverksamheten kommer bl.a. ha fokus på Kulturplanens mål och aktiviteter med en
översyn av kulturkonsulentorganisationen, kulturella och kreativa näringar och kulturens
roll för regional utveckling samt i nära samverkan med Kulturskolan, införandet av en kulturgaranti för barn och unga. Man kommer man fortsätta dialogen med kulturen i form av
olika nätverk och dialogmöten. Vidare kommer uppstart av processen för ny kulturplan
2021 påbörjas och implementeringen av filmstrategin kommer påbörjas.
Fritidsverksamheten kommer fortsätta arbetet med översynen av arbetsprocesser för att
finna effektiviseringar och möjliggöra digitalisering samt införandet av E-tjänster. Man
kommer även ha fokus på att:
• Ta fram en regiongemensam strategi för idrottsanläggningar
• Ta fram en fritidsplan att ersätta dagens fritidspolitiska program
• Göra en förenklad hantering av fördelning av intäkter från MAXI Arenas skyltsponsring.
• Göra en översyn kring avtal och överenskommelser.
• Se över fördelningsprinciper för hallar
.
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Verksamhetsmått/nyckeltal

Inomhusbad, antal bad
Nettokostnad per bad, kr
Säsongsuthyrning, antal gästnätter
Idrottshallar antal uthyrda timmar
Idrottsplatser, antal uthyrda timmar
Aktivitetsbidrag, antal godkända sammankomster:
Ungdomar
Funktionshindrade
Pensionärer
Bibliotek
Antal fysiska besökare
Antal medialån fysiska

Resultat (tkr)

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Intäkter
Kostnader
Netto

Kultur och fritid

2018

2017

2016

104 237
68,44
8 400
26 135
5 983

104 582
70,12
7 712
27 615
7 709

97 155
82,25
6 773
25 673
7 391

34 106
2 996
4 695

36 486
2 503
4 594

36 589
2 796
4 736

617 745
383 944

509 000
395 987

460 000
463 654

Budget
2018

36 508
154 148
117 640
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43 477
158 359
114 882

Avvikelse

6 969
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Verksamhetsberättelse
2018

Kvalitet &
digitalisering
Avdelningschef: Anders Granvald
Avdelningens uppdrag och ansvarsområde
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom
området koncernstyrning med tyngdpunkt på kvalitet, verksamhetsutveckling och digitalisering. Avdelningen ansvarar också för att tillhandahålla och utveckla en funktionell, ekonomiskt hållbar IT och telefoniinfrastruktur för Region Gotland. Ansvaret innebär att bereda ärenden, driva utvecklingsuppdrag, samordna processer och att leda projekt. Detta
inom områden som:
• Kvalitetsledning
• Förändringsledning
• Verksamhetsutveckling
• Digitalisering
• Projektledning
• Systemstöd och systemförvaltning
• Processledning
• IT-infrastruktur och arkitektur
• Samverkansmodeller
• Systemintegration
• Kunskapsstyrning
• Den digitala arbetsplatsen
• Organisationsutveckling
Det innefattar allt från telefonilösningar, arbetsplatser, skrivare, kommunikationslösningar,
datalagring, serverlösningar, programvaruhantering och support. Dessutom hanteras regionövergripande kvalitetsfrågor, samverkansfora som RSS, BarnSam, VuxenSam och partnerskapet med Uppsala Universitet m fl.
Viktigare händelser
Avdelningen har en väldigt bred verksamhet och under året har mycket hänt i hela verksamheten.
Kring kvalitetsområdet har det gjorts ett rejält omtag efter det att området under en tid
hanterats lite styvmoderligt. Kvalitetsnätverket har utvecklats från att i början vara lite tveksamma till hur digitalisering hänger samman med kvalitet, till att nu se helhet och möjligheter att stärka kvalitetsarbetet med stöd från digitalisering. En kvalitetsmodell har tagits
fram för hela regionen. Modellen tar utgångspunkt i arbetet som Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ gjort, men den gamla hörnstensmodellen finns fortsatt med.
Under andra halvåret genomfördes en kartläggning av de olika förvaltningarnas förutsättningar för verksamhetsutveckling. Rapporten, som snart ska presenteras för ledningen, visar på relativt stora skillnader mellan förvaltningarna i såväl förmågor som tillgång till resurser och organisation.
Tillsammans med nätverket togs det även fram en ny strategi för digitalisering för regionen.
Strategin antogs av fullmäktige i juni och under andra halvan av året togs det fram en handlingsplan som anger aktiviteter för 2019 som ska leda oss i den riktning som strategin
anger.

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
Page 84 www.gotland.se
of 1221

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Kvalitet &
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Med en ny grupp politiker i nämnder och fullmäktige så har avdelningen tagit ansvar för
den politikerutbildning som ska genomföras. För denna mandatperiod fanns endast utrymme för en dag på platsen utbildning, varför våra medarbetare har satt samman en serie
av filmer där olika områden presenteras i korta filmer om 3-6 minuter. Filmerna kommer
finnas tillgängliga under hela perioden, varför introduktion av nya politiker kommer underlättas.
Ett mycket omfattande arbete har genomförts under året för att kunna förhålla oss på rätt
sätt till den nya dataskyddsförordning som började gälla i Maj 2018. Utöver mängder med
utbildningstillfällen för objektsägare, förvaltare och nämndsekreterare har ett stort arbete
gjorts för att klassificera de informationsmängder vi hanterar i regionen.
Till stöd för detta arbete, incidenthantering och utlämning, så har vi byggt ett systemstöd
(LiSA) med vidhängande e-tjänster för att så långt som möjligt kunna automatisera hanteringen, men också tillse att vi hare en god kontroll över våra system och informationsmängder.
Inom ramen för samarbetet med Uppsala Universitet har vi fått en möjlighet att erbjuda en
av våra medarbetare en tjänst som professionsdoktorand.
Under året fattade vi beslut om att dela en av enheterna och etablera en separat enhet med
fokus på digitalisering. Inom ramen för den enheten har vi byggt upp en grupp som arbetar
praktiskt med digitalisering. Det är utveckling av e-tjänster, integrationer och robotar i syfte
att underlätta, förenkla och öka kvalitén i vårat arbete intern och mot medborgarna.
Idag finns alla regionens e-tjänster samlade i en plattform, lätt tillgängliga och sökbara. Det
arbetet slutfördes precis efter sommaren och efter det har mer än 6.000 ärenden kommit in
till regionen den vägen.
Region Gotland är nu en av mer än 150 kommuner som använder samma plattform och
enligt många andra har vi kommit långt i vad vi gör och hur vi arbetar. Allt arbete sker i
nära samarbete med förvaltningarnas specialister.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Under året har vi även anslutit oss till tjänsten ”Mina meddelanden” vilket innebär att vi nu
kan kommunicera med våra medborgare på ett säkert sätt. Första funktion att använda
tjänsten skicka fakturor elektroniskt. På tur står utskick av brev från bygglovssidan. På sikt
ser vi här en rejäl möjlighet att kraftigt minska regionens portokostnader.
Ett omfattande arbete har gjorts för att sammanställa ett förfrågningsunderlag för upphandling av en ny telefonilösning. Kommunikationsbehoven och mönstren förändras
snabbt och det är viktigt att säkerställa ett underlag som kommer ge oss rätt förutsättningar
framåt, för alla delar av regionen.
Inom den traditionella IT verksamheten har effektiviseringsarbetet fortsatt.
Server- och applikationskonsolidering bidrar till de nödvändiga besparingarna. Kompetensmässigt breddar och vrider vi våra roller för att möta nya och annorlunda behov.
En försvårande omständighet som visat sig tydligt under året är att de flesta leverantörerna
byter affärsmodell och snar köps allt som tjänst. För oss kommer det innebära en väsentlig
omställning då vi idag köper en hel del med investeringsmedel, något som inom en snar
framtid inte kommer att vara möjligt utan det blir driftkostnader som måste täcka behoven.
För vår del innebär det med stor sannolikhet en kraftig fördyring av IT verksamheten i regionen, vilket vi återkommer till i strategisk plan och budget.
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Måluppfyllelse
Kvalitet

Inom avdelningen har vi, trots att köp och sälj nästan helt tagits bort, fortsatt med våra
kunddialoger. I dessa möten med företrädare för alla förvaltningar framkommer det att
man i stort är mycket nöjd med de tjänster avdelningen erbjuder. Den del som har en något
negativ ton är det faktum att leveranstiderna för WiFi upplevs för lång. Här arbetar vi hårt
för att hitta vägar till snabbare leveranser men hämmas stort av att det inte finns tekniker
att tillgå. Det omfattande byggandet på ön gör att vi har en stor brist på el-tele tekniker, vilket slår tillbaka på oss och våra behov.
Den kundundersökning som genomförts visar på en ökad kundnöjdhet i tre av fyra kategorier;
1. Total kundnöjdhet ökar från 69 till 73
2. Den digitala arbetsplatsen ökar igen från 61 till 63
3. Telefonin tappar från 73 till 72
4. Serverdriften ökar från 81 till 84, mycket på grund av en stabil driftsituation
Över lag är det ett mycket gott resultat, kanske ibland snudd på överleverans.
Medarbetare

Årets medarbetarenkät visade på en positiv förflyttning i samtliga frågor.
Andelen kritiker minskade från 56 till 35, psykosociala arbetsmiljön från 70 till 76 och
HME ökade från 72 till 77. Sammantaget en bra utveckling som vi ska försöka fortsätta.
Tyvärr tappade vi en av de nyrekryterade enhetscheferna efter endast 5 månader och på
den tiden hade han etablerat ett mycket bra samarbete och fått stort förtroende i grupperna. En nyrekrytering är på gång och förhoppningsvis kommer den nya chefen kunna nå
samma position.
Värt att notera är att enheten Utveckling och Kvalitet har ett HME på 98 och ett PAI på
84!
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Sjuktalen har under året ökat något. Detta tillskriver vi en bedrövlig vår då många av avdelningens medarbetare sprang på influensan och i omgångar hade förkylningar. Under 2018
har vi jämfört med 2017 haft färre medarbetare som varit långtidssjuka. Men, detta till trots
har vi medarbetare som upplever att man inte får tillräcklig återhämtning och att man har
en stressnivå som bitvis är för hög. Detta kan förklaras av att vi ”gått ganska tungt” på
några av våra medarbetare, bl.a i FVM projektet och att vi behöver genomföra vår kompetensvridning ännu snabbare än vi hunnit med.
När det kommer till rekryteringar så har vi precis som tidigare relativt svårt att rekrytera
duktiga tekniker och chefer. Svenska Spel, Swedbank (Payex) och Riksantikvarien betalar
fortsatt 4-8.000 Kr mera för likvärdiga roller. Det är dock väldigt positivt att vi lyckas internrekrytera mycket goda kompetenser till de andra enheterna. Ryktet har spridit sig i regionen att det händer mycket positivt i avdelningen och medarbetare söker sig hit.
Ekonomi

Under året har vi dragit ner våra kostnader med ytterligare 4 MKr.
Besparingarna har gjorts genom fortsatta effektiviseringar och nu finns inget utrymme kvar
för utveckling eller omställningar som skulle underlättas av lite pengar. Under 2018 har vi
även utnyttjat det utrymme som ges i personalbudgeten, genom sjukdomar och annat, till
överanställningar. Detta bl.a för att kunna bemanna e-tjänstegruppen. Den tolkning som nu
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Kvalitet &
digitalisering

görs av de ändrade redovisningsreglerna kommer ställa till det ytterligare då det innebär att
vi inte kan bemanna toppar eller riktade satsningar med investeringsmedel.
Uppföljning besparingsprogrammet

Det uppsatta besparingsmålet för avdelningen var för perioden 15.8 MKr och det kommer
vi nå. I huvudsak har besparingarna gjorts genom effektiviseringar i verksamheten och genom att vakanser inte tillsatts i full utsträckning.
Effekterna av dessa neddragningar märks främst på så sätt att det inte finns något utrymme
för vidare utveckling. Det lilla smörjmedel som tidigare funnits och använts för utvecklingsprojekt finns ej kvar. Vi har även konsoliderat vår verksamhet genom att flytta lagret
från lokaler på Visby Gymnasiets område till våra existerande lokaler på Visborg. Vi har
även kraftigt minskat på supportavtalens omfattning vilket kan liknas vid att ta bort dina
försäkringar.
I det fall vi idag får större problem, så kommer vi helt enkelt få betala leverantörerna på löpande räkning för att få tillgång till deras tjänster.
Utanför avdelningen märks besparingarna främst genom att funktionen personlig service
har dragits in, minskade öppettider och bemanning i supporten och att den utbildningssal
som fanns för IT utbildning, har dragits in. De 2 MKr som skall sparas in under 2019 kommer vi att hantera.
Samhälle

Inget att rapportera.

Utveckling på sikt
I stort sätt allt som avdelningen ansvarar för och utför, står mitt i en stor transformation
som inte kommer avstanna. Regionens behov av kvalitetsförbättringar, digitalisering och
verksamhetsutveckling kommer under överskådlig tid vara mycket hög. För avdelningens
del innebär det att vi fortsatt behöver kompetensväxla från IT- och support tekniker, till
verksamhetsutvecklare, resurser med bred digital kompetens som kan stötta regionens förvaltningar i det nödvändiga effektiviseringsarbetet.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Den stora utmaningen är att hitta dessa resurser som idag är högt efterfrågade inom alla organisationer.
En annan trend som kommer påverka verksamheten i grunden är det skifte till tjänsteförsäljning / tjänsteköp som sker inom hela IT området. Från att vi har kunnat investera i maskiner och programvara, för en känd kostnad, och därefter ”levt så länge det gått” på den
investeringen, kommer vi inom en snar framtid tvingas köpa det vi behöver, som tjänst.
Inte nog med att det blir en förflyttning från investeringsmedel till drift, så kommer det
med största sannolikhet också bli betydligt dyrare.
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Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal supportärenden per dator
Servicenivå digital arbetsplats
Antal ärenden hanterade av
IT-support

Medarbetare

Antal månadsanställda
Sjuktal
Resultat (tkr)

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Intäkter
Kostnader
Resultat

Kvalitet &
digitalisering

2018

2017

2016

91%
34 741

87%
33 681

89%
34 460

3,42

2018

70
3,1

3,70

3,64

2017

71
2,7
Budget
2018

32 800
80 100
47 300
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Bokslut
2018

35 414
80 387
44 973

Avvikelse

2 614
-287
2 327
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Verksamhetsberättelse
2018

Måltid
Avdelningschef: Josefine Jessen
Avdelningens uppdrag och ansvarsområde
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören i sitt
ansvar för området mat & måltid. Ansvaret omfattar att leda, styra och samordna området
genom att strategiskt planera, initiera och genomföra utvecklingsinsatser, ge stöd, följa upp
och analysera utvecklingen. Detta inom områden som:
•
•
•
•
•

Produktionsplanering
Livsmedelsupphandling
Meny- och receptplanering
Måltidsproduktion
Servering

•
•
•
•
•

Byggnadsprojekt kök
Restaurangverksamhet
Planera och leverera specerier
Planera, leverera, servera mellanmål
Mat- och måltidspolicyn

Viktigare händelser
En sårbar och instabil bemanning har präglat året. Den nationella bristen på kökspersonal
i kombination med pensionsavgångar och höga sjuktal har varit påfrestande för avdelningen. Arbete för att säkerställa bemanningen fortsätter med nya inplanerade åtgärder.
Avdelningens resultat för 2018 landar på 4 miljoner. Överskottet är av tillfällig karaktär
främst kopplat till planerade men ej genomförda ombyggnationer samt vakanser. Både att
ombyggnationer genomförs och att vakanta tjänster bemannas är av största vikt för så väl
arbetsmiljö som möjlighet att genomföra uppdraget om en måltid av god kvalitet.
Livsmedelsupphandling som påbörjades 2016 avslutades under året med goda resultat
utifrån uppdrag om att öka andelen närproducerade och ekologiska livsmedel. Effekten har
som väntat blivit ökade livsmedelspriser och förväntas, tillsammans med världsläget, ha
stor påverkan på livsmedelskostnaderna framåt.
Under året har ett antal lyckade utvecklingsarbeten genomförts tillsammans med andra
förvaltningar. Som exempel kan nämnas förändrad beställningsprocess för sjukvården för
att minska svinn samt översyn av service till Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
Socialförvaltningen med syfte att hitta effektiviseringar med ekonomiskt positiva effekter.
Även ett flertal interna processer och rutiner har under året säkerställts liksom processer i
relation till andra verksamheter som stödjer avdelningens arbete, t.ex. Upphandlingsenheten och Livsmedel & Alkoholenheten.
Resultatet på medarbetarenkäten 2018 visade på fortsatt positiv utveckling inom de flesta
områdena. Både hållbart medarbetarindex och det psykosociala arbetsmiljöindexet har gått
uppåt och landar 2018 på 82 respektive 76. Antalet ambassadörer på avdelningen är i nivå
med föregående år (eNPS -7).
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Måltid

Avdelningen fortsätter att utveckla måltiderna i linjer med uppdraget och förbättringar
kopplat till styrande och stödjande områden har möjliggjort att en budget för 2019 nu är
lagd med hänsyn tagen till besparingskravet om 1miljon.

Måluppfyllelse
Kvalitet

Med god måltidskvalitet bidrar avdelningen till god kvalitet i skola, vård och omsorg.
I linje med avdelningens uppdrag har andelen ekologiska livsmedel i jämförelse med 2017
ökat och utgör 2018 27,5% av inköpen. Andelen närproducerade livsmedel ligger i nivå
med tidigare år medan andelen vegetariska måltider har ökat som ett resultat av att vegetariskt alternativ erbjudits samtliga gäster i tillfälligt utvalda skolor. I jämförelse med föregående år har andelen svenskt kött ökat från 84% till 90%. Den delvis positiva utvecklingen
är ett resultat av förändrade processer, rutiner, stöd och information kopplat till upphandling, meny och recept.
Andelen svinn förväntas minska framåt som ett resultat av den förändrade beställningsprocessen inom sjukvården och förflyttning av produktion mellan kök förväntas generera
högre kvalitet genom sänka varmhållningstider. Uppföljning görs under 2019.
Åtgärder som under året genomförts utifrån enkätsvaren 2017 tycks ha gett effekt. 2018 års
NKI (67) är en förbättring från föregående år (65). Frågor kring kvalitet, smak, variation på
menyn, information samt måltidsmiljö visar alla en utveckling i positiv riktning och de
flesta tycker att de får den måltidsservice som är överenskommet. Resultatet visar att det
fortsatt finns utvecklingspotential inom området bemötande. En tydlig uppgång har skett
på frågan om måltidsupplevelsen/tjänsten bidrar till den pedagogiska/vårdande verksamheten.
Även en generellt positiv upplevelse av kvaliteten visar sig i de kundmöten som görs på
olika nivåer inom avdelningen liksom i resultatet på den nationella patientenkät som
hälso-sjukvårdsförvaltningen genomfört där resultatet för Gotland (73) ligger över övrigt
svarande län (66).

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Under flera år har avdelningen arbetat med att lägga grunden för en jämlik måltidskvalitet. Resultatet har delvis varit positivt men en viss kvalitetsskillnad upplevs av gästerna. En
kontroll av kvalitetsnivån i de olika enheterna behöver genomföras framåt för att identifiera
skillnader och åtgärder.
Medarbetare

Den nationella bristen på kökspersonal har tydligt visat sig i verksamheten under året med
instabil grundbemanning, pensionsavgångar, hög sjukfrånvaro och svårigheter att rekrytera
så väl vikarier som fast anställda. I vissa fall har den enda framkomliga vägen varit att
stänga eller begränsa verksamhet för att möjliggöra säker leverans med i övrigt tillräckligt
god kvalitet och en säkerställd arbetsmiljö. Höstens arbete med rotation, pooltjänst och uttalat samordningsansvar för vikarieanskaffning förväntas ge positiva effekter framåt och
fler aktiviteter för att säkerställa bemanningen är identifierade.
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Måltid

Svårigheter att fylla vakanser skapar ökad påfrestning för medarbetarna och är troligtvis en
bidragande faktor till årets höga sjuktal på 7,2 i jämförelse med 5,9 år 2017. Orsaken i övrigt är varierande med så väl långtidssjukskrivningar, korta sjukdomsperioder på grund av
feber, förkylningar och influensa men även sjukrivningar orsakade av förslitningar som kan
kopplas till att arbetet är av fysiskt tung karaktär.
Ett flertal rekryteringar till ledningen har skett under året med en i feb 2019 till stor del
förändrad ledningsgrupp. Mycket erfarenhet och kunskap förloras men en välplanerad
överlämning förväntas resultera i stabilitet även vid genomförd förändring.
Arbetet med heltid som norm har löpt på och är i fas med planerat arbete utifrån handlingsplan. Avdelningens ihållande arbete med så väl tillsvidareanställningar som heltider för
att underlätta bemanningen och öka attraktiviteten har visat sig ge resultat. Andelen deltider
har sjunkit till 48% från 2011 års nivå på 59% och den genomsnittlig sysselsättningsgrad
ökat från 73% till 78%.
Årets resultat på medarbetarenkäten visade för avdelningen som helhet på fortsatt positiv
utveckling inom de flesta områdena. Ett viktigt område att arbeta vidare med är dock kränkande särbehandling. Samtliga frågor kopplat till chefskap liksom till arbetsbelastning har
en positiv utveckling och ett i jämförelse med Region Gotland positivt resultat. Både hållbart medarbetarindex och det psykosociala arbetsmiljöindexet har gått uppåt och landar
2018 på 82 respektive 76. Antalet ambassadörer på avdelningen har ökat i jämförelse med
2017 (eNPS -7)
Ekonomi

Avdelningen gör 2018 ett resultat på 4 miljoner, i nivå med prognos delår 2. Resultatet beror främst på ej genomförda ombyggnationer och därmed utebliven hyresökning, överskott
på personal som ett i huvudsak resultat av svårigheter att rekrytera samt ökade externa
kundintäkter. Överskottet kommer inte kunna bevaras utan intäktsöverskottet kommer att
med tillfällig kund försvinna, ombyggnationer genomföras med hyreshöjningar som resultat
och anställningar göras på i dag vakanta tjänster.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Avdelningen har de senaste åren lagt ner arbete på rutinförändringar och införande av ehandel för att minska andelen köp utanför avtal och har genom detta gått från 22% utanför avtal 2015 till under 10% 2018.
Antalet beställda portioner på sjukvården och ordinärt boende har minskat. Orsaken är
för sjukvården att antalet platser har minskat de senaste två åren. Sjukvården har dock bekräftat att denna negativa utveckling ej kommer att fortsätta. För ordinärt boende handlar
det om löpande nedgång kopplat till av Socialnämnden tidigare förändrat biståndsbeslut
och bedömning görs att minskningen fortsätter även 2019.
Uppföljning besparingsprogrammet

Effekterna av fortsatt utvecklingsarbete kopplat bland annat till avtalsuppföljning, köp på
avtal, implementering av e-handel och förbättrade rutiner och processer har möjliggjort att
en budget för 2019 nu är lagd med hänsyn tagen till besparingskravet om 1miljon. Förväntade sänkningar av livsmedelskostnader har dock ej varit möjliga med anledning av höga
livsmedelspriser i kombination med krav om utökad kvalitet och arbete krävs framåt för att
långsiktigt säkerställa ekonomin.
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Måltid

Samhälle

Region Gotland står för en ansenlig del av den gotländska befolkningens matintag och måltidsupplevelser och med den kvalitet som erbjuds bidrar detta på ett självklart sätt till God
folkhälsa. Måltiderna i skolan ger alla elever möjlighet till bra matvanor och liksom bra
måltider i äldreomsorg är detta en viktig del av folkhälsoarbetet och i arbetet för jämlik
hälsa. Ett bra kostintag minskar risken för undernäring och fallolyckor som i sin tur både
minskar livskvaliteten och medför stora samhällskostnader.
Den positiva utvecklingen av dialog med grossister och leverantörer, och även deltagande i
samarbetsforum för ”Mat & livsmedel Gotland”, bidrar till ett gott näringslivsklimat. Genomförd livsmedelsupphandling har ökat andel tillgängliga ekologiska livsmedel till ekokommunen och arbete med att minska svinn liksom ökad andel vegetariska måltider förväntas bidra till minskat klimatavtryck.
Ett Instagramkonto för avdelning måltid har startats upp på test, där fyra olika kök aktivt
gör inlägg. Tanken är att det skall ge ökad transparens och samtidigt bli en kommunikationskanal för medborgarna och bidra till ökad delaktighet.

Utveckling på sikt
Höga livsmedelspriser med anledning av en svag svensk krona och ett dåligt år för jordbruket, i kombination med ökad andel specialkoster och uppdrag om ökad andel ekologiska
och närproducerade livsmedel, utgör en utmaning. Arbete pågår för att hitta lösningar som
kan bidra till att inte ha en orimlig kostnadsutveckling.
Arbetet med att säkerställa bemanning är ett högst prioriterat område även framåt.
Det är främst genom färre och därmed större enheter som verkliga besparingar kan genomföras utan att sänka kvaliteten på måltiderna. Dessa beslut har avdelningen ingen direkt
påverkan på. Utveckling mot större enheter inom till exempel förskolan skulle också kunna
möjliggöra fler heltider. En framgångsfaktor för kostnadseffektivitet och kvalitet är även
samarbete med gemensam bild av hela måltidsprocessen och dess påverkan i det större perspektivet. Med tydliga konsekvensanalyser kan vi erhålla bra beslutsunderlag för regionnyttan.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Avdelningen har stora investeringar planerade även framåt och det är av största vikt att
samarbete och tydliga processer, roller och ansvar utvecklas kopplat till Teknikförvaltningen liksom att resurser för att hantera frågorna på ett effektivt och framkomligt sätt säkerställs inom Regionstyrelseförvaltningen.
Digitalisering inom ett antal områden förväntas framåt skapa ökad effektivitet och minskad administration. Påbörjade exempel är digital ansökan för specialkost, direktbetalning av
måltider via mobillösning och nytt kassasystem i restaurang Strandgärdet.

Page 92 of 1221

4 (5)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Verksamhetsmått/nyckeltal

Måltid

2018

2017

2016

Andel ekologiska livsmedel*
27,8%
26,9%
21,5%
Andel svenskt kött*
89,6%
83,8%
90,4%
Andel svensk kyckling*
88,9%
89,7%
69%
Andel närproducerade/got16%
16%
15%
ländska livsmedel*
Andel inköp utanför anbud
9,8
11,3%
17%
Andel vegetariska måltider**
20%
20%
19%
Andel ätande gymnasieelever
67%
73%
69%
Antal beställda portioner
inom:
Förskola
434 386 440 835 439 761
Grundskola
973 097 966 773 918 103
Gymnasie- o vuxenutbildning
249 214 218 038 225 170
Hälso- och sjukvård
77 876
80 988
84 523
Äldreomsorg
285 393 301 007 303 650
Äldreomsorg ordinärt boende
26 590
28 717
40 884
Restauranger
115 417 123 208 127 642
*Andel av totalt inköpta livsmedel i kronor
** Räknat på grundmeny. Vegetariskt alternativ till utvalda skolor under året ej medräknat.
Medarbetare

Antal månadsanställda
Sjuktal
Resultat (tkr)

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Intäkter
Kostnader
Netto

2018

125
7,2

2017

122
5,9
Budget
2018

Bokslut
2018

Avvikelse

116 864
116 864
0

119 996
115 857
-4 139

3 132
1 007
4 139
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Regional
utveckling
Avdelningschef: Stefan Persson
Avdelningens uppdrag och ansvarsområde
Avdelningen ansvarar för att strategiskt planera, analysera och följa upp samhällsutvecklingen inom ett stort antal kompetensområden. En röd tråd är att alla uppdrag har en betydelse för Gotlands utvecklingsambitioner, inte minst som region. Större delen av arbetet
sker i samverkan med aktörer utanför Region Gotlands organisation. Ansvaret innebär att
bereda ärenden, driva utvecklingsuppdrag, samordna processer och att leda projekt. Detta
inom områden som:
• Regional utveckling
• Miljö och vatten
• Näringslivsutveckling
• Kompetensförsörjning och
arbetsmarknad
• Landsbygdsutveckling
•
Folkhälsa
• Tillväxtmedel
• Tillgänglighet
• Internationella frågor
• Jämställdhet
• Övergripande fysisk planering
• Alkohol- och tobakstillsyn
• Markförsäljning och exploatering
• Mänskliga rättigheter
• Infrastruktur
• Integration och flyktingmottagande
• Bredbandssamordning
• Trygghet, kris och beredskap
• Vindkraft
• Säkerhetsskydd
• Kommunikationer
• Besöksnäring och turism
• Bostadsförsörjning
Viktigare händelser
• Avdelningen har genomfört en befolkningsenkät för ”hälsa på lika villkor” och
drogvaneenkät i årskurs 9 på högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet. Samverkan
med olika verksamheter internt och externt har intensifierats rörande ungas drogvanor.
• Under året har arbetet med projektet Jämställd Tillväxt slutförts. Detta har nu gått i
en implementeringsfas kopplat till framtagandet av en jämställd regional utvecklingsstrategi och en jämställd myndighetshantering avseende projekt- och företagsstöd.
• Bemanning och resurser på beredskapssidan har utökats utifrån större förväntningar och krav på regionens förmåga att hantera samhällsstörning vid alla hotnivåer.
• En strategi för motverkande av mäns våld mot kvinnor har färdigställts för remissbehandling.
• En samlad lägesrapport för Region Gotlands insatser för regional utveckling enligt
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 gjordes för första gången under året. Rapporteringen är att betrakta som ett mer strategiskt, strukturerat och systematisk ar-
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•

•

•

•

Regional
utveckling

bete med att leda, samordna och följa upp det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Ambitionen är att testa samt utvärdera denna modell inför genomförandet av
den nya regionala utvecklingsstrategin. Kärnan i rapporten utgjordes av de insatser
och aktiviteter som ansvariga strateger genomfört inom sina respektive ansvarsområden inom tillväxtprogrammet utifrån framtagna insatsplaner, vilket också är ett
nytt arbetsverktyg.
Programmet Hållbara Gotland har under året gått in i halvtid och arbetsordningen
för ansvaret mellan Tillväxtverket och Region Gotland, för insatser som ska stärka
projekten, har ändrats till att gradvis förskjutas mot Region Gotland. Tillväxtverket
har fortsatt övergripande samordningsansvar för programmets genomförande och
för rapportering av uppdraget. Alla 100 mnkr inom ramen för programmet intecknades i beslut under året. Under året påbörjades också ett kommunikationsarbete
rörande genomförandet.
Arbetet med landsbygdsutveckling 2.0 har fortsatt. Fyra lokala utvecklingsplaner
har utarbetats och godkänts under året i samverkan med lokala utvecklingsaktörer.
En serviceutbudsstrategi är fastställd av regionfullmäktige. Vidare har en besöksnäringsstrategi utarbetats i samverkan med näringarna. En genomlysning och nulägesanalys av varumärket Gotland har också genomförts.
Inom mark- och exploateringsområdet har ett nytt samverkansprojekt EXiSAM implementerats för hur exploateringsfrågorna hanteras över förvaltningsgränserna via
ansvariga tjänstemän i Exploateringsgruppen (EXG). Styrgrupp (LEX) utgörs av
förvaltningscheferna för TKF, SBF samt regiondirektören. Politisk förankring sker i
ett beredande organ till RSAU (REX) och består av RSAU plus nämndordförande i
TN och MBN. Tre tjänstemän från avdelningen för Samhällsplanering ingår i EXG,
varav en är verksamhetsledare för EXG och samordnare för EXiSAM.
Regeringsuppdraget till Energimyndigheten att utse Gotland till pilotområde för ett
hållbart energisystem har lett till många kontaktförfrågningar om projekt under året
och ett nytt samverkansområde med Campus Gotland.

Måluppfyllelse

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Kvalitet

Det regionala tillväxtarbetet är målsatt i relation till de kvantitativa målen för året tillväxtkommun. Utveckling av befolkning, sysselsättning och skattekraft utgör nyckeltal för den
kvantitativa bedömningen. I jämförelse med andra kommuner, inom samma kommungrupp som Sveriges kommuner och landsting definierar, så ligger Region Gotland bra till.
En god position som har stärkts under de senaste åren. En mer utvecklad måluppfyllelse
mäts och redovisas i koncernens årsredovisning, där även nedbrutna mål för olika områden
finns med. Samma sak gäller för målen för ekologisk hållbarhet.
Arbetet kopplat till social hållbarhets domineras av långsiktiga strategiska uppdrag inriktade
på regionala utvecklingsfrågor och styrning/utveckling/uppföljning i kommun- och landstingsverksamheten. Arbetet inriktas mot mål i regionens styrmodell. Måluppfyllelse mäts i
koncernens årsredovisning. Det är svårt att uttala sig om i vilken grad enskilda uppdrag och
insatser bidragit till samhällsutvecklingen mot ett visst mål. Det går att däremot att konstatera att avdelningen i huvudsak hanterat sina uppdrag inom givna ekonomiska och tidsmässiga ramar. Detta gäller med undantag för uppdraget att ta fram en regional utvecklingsstrategi, för vilket ett större omtag kommer att göras 2019-2020.
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Under året har ett omfattande arbete pågått med att utveckla sättet på vilket Region Gotland tar sig an det regionala utvecklingsansvaret. I detta har ingått analyser av resurser, bemanning och organisering, där förslaget är förstärkta resurser, utvecklade gränssnitt i relation till andra förvaltningar samt en organisering närmare regiondirektören. I relation till de
kvalitativa målen för åretstillväxt så kommer också ett fortsatt starkt fokus att ligga på att
utveckla det regionala ledarskapet, genom ett tydligare ledarskap för utvecklingsprocesser,
utvecklade samverkansformer med utvecklingsaktörer och förbättrade förutsättningar för
det politiska ledarskapet. Detta arbete kommer att fortsätta under 2019.
Avdelningen har fått en samverkansutbildning för att öka kompetens och kvalitet i processledning. När det gäller krisberedskap har också kvalitetshöjande insatser genomförts för att
säkra god kvalitet i krisledningen, där avdelningen som helhet har en nyckelfunktion i Region Gotlands krisledningsorganisation.
Medarbetare

Vid ingången av året förändrades organisationen på avdelningen, då den tidigare avdelningen hållbar tillväxt delades i två delar i syfte att skapa bättre förutsättningar för ledarskap. Samtidigt som det så tillfördes avdelningen verksamhet och personal från det regionala bolaget Inspiration Gotland AB, vilket lades ihop i en ny enhet för hållbar tillväxt. Arbetsmiljön för personalen vid Inspiration Gotland var vid tiden för övertagandet klart otillfredsställande, vilket har medfört behov av individuella insatser under året för att förbättra
arbetsmiljön för medarbetarna. Detsamma har också gällt för andra delar av avdelningen
vid ingången av året. Detta medförde att sjuktalen vid inledningen av året var höga, för att
sedan succesivt gå ner.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Under året har ett fokus lagts på att på att skapa struktur och ordning avseende verksamhet
samt roll- och ansvarsfördelning. Bland annat så har ett arbete med framtagande av nya
medarbetarkontrakt, för de som inte tidigare haft dito pågått, parallellt med revidering av
befintliga. Ett omfattande arbete har också genomförts utifrån boken ”Ta din roll på jobbet” likväl som en processledarutbildning genomförts bland medarbetare inklusive chefer.
En utvärdering rörande hur den verksamhet som fördes över från Inspiration Gotland ska
hanteras, inom ramen för Region Gotlands organisation, har också påbörjats.
Medarbetarenkäten visar ett på ett varierat resultat, där olika delar av avdelningen är i olika
faser med olika förutsättningar. Det är således an blandning av positiva resultat, i synnerhet
i de delar som gäller förutsättningar och ledarskap, och utmaningar av detsamma. En
grundläggande problematik avseende medarbetarsituationen på avdelningen har varit obalans uppdrag och ambitionsnivåer och mellan tillgängliga personella resurser. Något som
bland annat kommit som en konsekvens av besparingsprogrammet, dvs. ambitionsnivåerna
har inte sänkts i relation till resurserna.
Ekonomi

En felbudgetering inför 2018 gjorde att avdelningen fick en positiv överraskning på 2,5
mnkr en bit in på året. Detta möjliggjorde en hantering av vissa av de förväntade uppdrag
som annars inte hade kunnat hanteras. Avdelningen har även får allt större externa medel
för att bedriva arbetet med krisberedskap. Avdelningens totala verksamhet har bedrivits
inom de tilldelade ekonomiska ramarna. Några längre sjukskrivningar utan vikarier under
början av året har genererat ett visst överskott.
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Uppföljning besparingsprogrammet

Avdelningen fick en sammanlagd besparing på administration på 3,8 mnkr. Utöver detta så
tillkom ytterligare en besparing av resurser då den tidigare tjänsten som biträdande regiondirektör med ansvar för regional utveckling drogs in i samband med etablerandet av den
nya regionstyrelseförvaltningen. Det var en besparing på ytterligare 1,2 mnkr och arbetsuppgiften lades in i avdelningen. Avdelningen har dock fått tilläggsanslag för regionalt tillväxtprogram, landsbygdsutveckling och regional utvecklingsstrategi med 4,6 mnkr under
samma period. Samtidigt som besparingar genomförts så har avdelningen förstärkt resurserna kopplat till exploateringsfrågor, vilket skett inom ram. Dessa två förändringar har inneburit en resursallokering från andra uppdrag till exploateringsfrågorna, något som inneburit att uppdrag inte kunnat fullföljas i alla delar. Utöver detta så har den generella ambitionsnivån också höjts i organisationen avseende avdelningen verksamhetsområden.
Alla besparingar är gjorda och besparingen på 1 mnkr för 2019 tas från den verksamhet
som överfördes från det regionala bolaget Inspiration Gotland AB. Det medför en lägre kapacitet avseende marknadsföring och kommunikation Gotlands platsvarumärke som attraktiv ö för besökare och boende.
Samhälle

Implementeringsarbetet av det självmordsförebyggande programmet bidrar genom att
verksamheter inom och utom Region Gotland ökar sin kunskap och stärker samverkan i
processer och rutiner vid oro/risk för suicid, suicidförsök/genomförda självmord samt efterlevandestöd. Befolkningsenkät om hälsa och livsvillkor samt drogvaneenkät i årskurs 9
på högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet har genomförts för att följa hälsoutvecklingen
och levnadsvanor på Gotland. Omfattande kunskapsspridning är genomförd i tvärsektoriell
samverkan kring alkohol- narkotika-, tobak- och dopingfrågor har genomförts. Ny rutin för
tillsyn av rökfria skolgårdar är genomförd. Uppföljning av delar av mat- och måltidspolicy
är genomförd.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Avdelningen har fortsatt ge stöd i implementeringen av integrationsstrategin. Arbete pågår
tillsammans med polisen för trygghet och förebyggande av brott. Arbete pågår för att
stärka kris och beredskapsarbetet för att hantera samhällsstörningar i hela hotskalan. Genom att samordna Gotlands Tillgänglighetsråd och Pensionärsrådet bidrar avdelningen
med systematiska former för delaktighet för berörda intresseorganisationer. Avdelningen
har medverkat till dialog med näringslivet främst inom Visby Centrum kring tillgänglighet
för personer med funktionsnedsättning. Dialoger förs med frivilligorganisationer kring
trygghet och integration samt psykisk hälsa.
Utvecklingsarbetet för jämställd regional tillväxt utifrån regeringsuppdrag är genomfört och
slutrapporterat. Handlingsplan för fortsatt arbete inom Region Gotland är framtagen. Arbetet har ökat kunskapen och förmågan att se genus- och jämställdhetsperspektiv i det regionala utvecklingsuppdraget. Det öppnar för planering som långsiktigt stärker jämlika och
jämställda livsvillkor på Gotland. Kunskapsspridning om HBTQ+-frågor bidrar till att
stärka verksamheters möjligheter att arbete utifrån individers behov snarare än stereotypa
föreställningar om behov. Ett förslag till strategi för att förebygga och motverka mäns våld
mot kvinnor är framtaget och remitterat.
Fyra lokala utvecklingsplaner har utarbetats och godkänts under året i samverkan med lokala utvecklingsaktörer inom initiativet Landsbygdsutveckling 2.0. En strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud för 2019-2030 är framtagen och fastställd av regionfullmäktige.
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Vidare har arbetet med framtagande av en besöksnäringsstrategi i samverkan med näringen
och akademien bedrivits intensivt. En genomlysning och nulägesanalys av varumärket Gotland har gjorts, vilket är den första sedan varumärkesplattformen antogs 2008.
En handlingsplan för Mat- och livsmedelsstrategin har beslutats, vidare så har ett samarbetsforum med berörda aktörer etablerats. När det gäller företagsklimatet så har arbetet intensifierats, så väl när det gäller mobilisering av interna resurser som samverkan med externa aktörer. Arbetet med företagsstöd har också varit intensivt. Hittills har 19,7 miljoner
beviljats i stöd till 35 företag. Stödens storlek har varierat mellan 34 tkr upp till 1,8 mnkr.
Stöd har beviljats till företag över hela ön. Företag på norra Gotland har beviljats stöd med
4,7 miljoner kronor vilket innebär 24 % av det totalt beviljade stödet. Företagen har totalt
investerat 162 miljoner kronor. Ett resultat av satsningen är att antalet bäddar på Gotland
ökat med 679 stycken. Ett annat är att en ny livsmedelsproducent etablerat verksamhet på
Gotland som idag anställer nio personer. Den ökade tillgången till kapital har stärkt den
långsiktiga konkurrenskraften för de företag som ingått i projektet. På sikt förväntas satsningen leda till ökad omsättning och lönsamhet i de enskilda företagen samt ett ökat antal
arbetstillfällen på Gotland.
Under 2018 har arbetet inletts med att planlägga ett antal områden för bostäder. För Östercentrum deltar RG i världens största arkitekttävling (Europan) där unga arkitekter från hela
Europa ges möjlighet att ta sig an utformningen av kvarteret. Ett nytt sätt att markanvisa
där både tomter i Visby och på landsbygden ingår (dubbel markanvisning) har prövats med
framgång. En "gluggutredning" med byggbara tomter i Visby har tagits fram och arbetet
med att exploatera dessa tomter har påbörjats.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Regionfullmäktige fastställde i november Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029. Genom planen fördelas statliga medel för det statliga vägnätet och som
medfinansiering till regionen trafikinvesteringar. En åtgärdsvalsstudie har tagits fram för de
statliga medel, 50 Mkr, som Region Gotland fått för förbättringar på Gotlands vägnät. Åtgärdsvalsstudien avser väg 148. Ytterligare en åtgärdsvalsstudie har påbörjats som avser
Färjeleden/Visbyleden. Inom ramen för samarbetet inom En Bättre Sits (storregionalt samarbete i infrastrukturfrågor mellan Gotland och länen i Stockholm-Mälardalsregionen) har
arbetet med en gemensam systemanalys inför planeringsperioden 2022-2034 påbörjats.
Samarbetsprojektet mellan Swedavia och Region Gotland har gått vidare genom att en ansökan om regionala tillväxtmedel kommer att göras.
Under 2018 har avdelningen medverkan i flera parallella statliga uppdrag för hållbar energiomställning på Gotland. Dels länsstyrelsens uppdrag om en ny energi och klimatstrategi,
dels Energimyndighetens uppdrag att ta fram en färdplan för Gotland som pilotområde för
ett hållbart energisystem samt Tillväxtverkets uppdrag att klimat och energiintegrera det
regionala tillväxtarbetet. I samverkan för det senare ingår även ett utökat samarbete med
Campus Gotland för scenario-planering och för kommande EU-ansökningar. Under 2018
har också förfrågan om ett antal andra projektförslag kommit från olika aktörer, med anledning av utpekande till pilotområde. Samverkan för hållbar vattenförsörjning på Gotland har
också varit omfattande under 2018, bland annat för den omfattande VA-planen, där innovations och utvecklingsfrågor utgör en egen del och inom för-söksverksamheten Blått centrum samt många andra vattenrelaterade frågor.
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Utveckling på sikt
Processen för framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi ställer krav på ökat engagemang från de flesta medarbetarna på avdelningen. Kompetens för sammanhållen implementering och uppföljning av RUS att behöva förstärkas. Avdelningen kommer också att
generellt arbeta för att förstärka kvaliteten i det regionala utvecklingsarbetet i relation till
den statliga nivå, likväl som till de lokala och regionala utvecklingsaktörerna. En viktig
aspekt blir att medverka i processen kring den nya strukturfondsperioden.
En viktig del av i RUS-processen blir att ta in den varumärkesundersökning som genomfördes under 2018, och säkerställa så att en reviderad varumärkesplattform och det efterföljande varumärkesarbetet på ett effektivt sätt stödjer genomförandet av RUS. Som en följd
av att verksamheten som överfördes från Inspiration Gotland nu varit i avdelningen i ett år
så kommer det sannolikt också finnas skäl att göra en del justeringar avseende denna.
När det gäller den sociala hållbarheten så finns det en utmaning med ett samhälle med en
allt större psykisk ohälsa som påverkar flera aspekter i samhällsbygget. Ett ökat behov av
samordnade insatser är att vänta. Ett förändrat omvärldsläge ställer också fortsatt krav på
förstärkt krishanteringsförmåga, uppbyggnad av civilt försvar samt beredskap för höjd hotnivå.
Avdelningen har i uppdrag att återkomma till budgetberedningen under våren 2019 med ett
ärende som innehåller förslag rörande förändrade gränssnitt i ansvarsfrågor mellan nämnder och förvaltningar, resurser för att hantera det regionala utvecklingsansvaret och organisering.
Verksamhetsmått/nyckeltal

xxx
xxx

Medarbetare

Antal månadsanställda
Sjuktal

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Resultat (tkr)

Intäkter
Kostnader
Netto

2018

2018

46
3,7

2017

2016

2017

27
2,2
Budget
2018

13 981
33 831
19 850
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Bokslut
2018

32 063
46 273
14 210

Avvikelse

18 082
-12 442
5 640
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2019/158
7 februari 2019

Charlotte Fahlén/Henry Henziger

Regionstyrelsen

Överföring av resultat till redovisningsår 2019 - RSF
Förslag till beslut

•

Förslag till överföring till redovisningsåret 2019 godkänns för vidare hantering
tillsammans med övriga nämnders förslag.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningens resultat 2018 uppgår till +24,4mnkr varav 4,4 mnkr
avser erhållen byggbonus.
Enligt gällande regler för styrning och uppföljning får 75% av förhandlat överskott
överföras till eget kapital, dvs 18,3 mnkr.
Regionstyrelseförvaltningen har ett eget kapital på 23,2 mnkr. Erhållen byggbonus,
4,4 mnkr, begärs som överföring av resultat till redovisningsåret 2019. I övrigt ser
förvaltningen inte något ytterligare behov av förstärkning av det egna kapitalet.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2019/158
7 februari 2019

Henry Henziger

Regionstyrelsen

Uppföljning av det självmordsförebyggande programmet - RSF
Ärendebeskrivning

Uppföljning av det självmordsförebyggande programmet ska göras årligen i samband
med ordinarie uppföljning. Regionstyrelseförvaltningens uppföljning framgår i det
följande och utgår från ett antal frågeställningar som svarar mot det uppdrag som
åligger respektive nämnd och specifikt regionstyrelsen.
Rapport

Finns rutiner för arbete och kompetensutveckling för funktioner som möter brukare/kunder som är
självmordsnära?
Särskilt möte för överförmyndarnämndens kansli och budget- och skuldrådgivningen
har skett tillsammans med hälsostrateg. Då har diskuterats svåra situationer.
Har främjande av psykisk hälsa och minskning av risk för självmord lagts in som en del i Region
Gotlands psykosociala arbetsmiljö arbete?
Ja, det är en del i den regionövergripande arbetsmiljöutbildningen som chefer och
skyddsombud deltar i. Rutin för samtal om psykisk hälsa är framtagen till
personalhandboken.
Finns plan för kontinuerlig utbildning av chefer i första hjälpen för psykisk hälsa?
Plan finns att erbjuda 1-2 utbildningstillfällen för chefer i Region Gotland i Första
hjälpen till psykisk hälsa. Första tillfället är i mars 2019.
Vilka informationsinsatser har genomförts till befolkningen om psykisk ohälsa och förebyggande av
självmord?
• Föreläsning om psykisk hälsa för LRF, kvinnojour.
• Föreläsning om psykisk hälsa och män, RG tillsammans med DACA (Drivers
Against Childabuse).
• Föreläsning om äldre och psykisk hälsa.
• Deltagande i Kräklingbo marknad med uppmärksammande av
suicidpreventiva dagen
Har avdelningarna erbjudit introduktionstillfällen kring självmordsprevention riktat till
medarbetarna?
1 (2)
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Från avdelningen regional utveckling har stöd till andra verksamheter inom
regionstyrelseförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen skett genom
föreläsningar om psykisk hälsa och förebyggande av självmord. Föreläsningar till
medarbetare i Region Gotland om äldres psykiska hälsa och om samtal med
självmordsnära personer. En filmad föreläsning som introduktion i området finns på
www.gotland.se/självmordsförebyggande.
Vidare har de flesta avdelningar, som inte redan under 2017, haft frågan uppe under
2018 genom deltagande i föreläsningar/utbildning/info.
Har individuellt krisstöd samordnas med krisstöd vid allvarlig händelse?
Ja, krisstöd vid suicid kan ges i enlighet med Region Gotlands rutin för krisstöd vid
allvarlig händelse. Nytt från 2018-11-01 är även att rutin finns för att erbjuda
efterlevande vid suicid strukturerat krisstöd enligt basmodell.
Finns rutiner för regelbunden statistik rörande självmord och självmordsförsök?
Ja, fortsatt arbete sker för ytterligare utveckling/fördjupning.
Finns arenor för regelbunden samverkan kring självmordspreventivt arbete?
Ja, vid behov tas frågan upp i RSS och andra forum som kan var aktuella, tex
FINSAM. Nätverk finns för samarbete på Gotland (med externa aktörer) om
kunskapsspridning. Arbete pågår för utveckling av samarbetsforum för regelbunden
avstämning mellan Region Gotland och polisen i det brottsförebyggande, där
suicidprevention är tänkt att ingå som en del för regelbunden avstämning.
Har modell för händelseanalys prövats för självmord bland personer som inte haft kontakt med
sjukvården?
Rutin är beslutad för händelseanalys efter självmord hos personer upp till 18 år eller
som går i gymnasiet. Underlag har tagits fram för retrospektiv genomgång efter
självmord hos vuxen person som inte haft kontakt med hälso- och sjukvård eller
socialtjänst. Plan är att testa det vid lämpligt tillfälle 2019.
Har funktion för bevakning av det nationella kunskapsläget mm utsetts?
Ja, strateg inom folkhälsa och välfärd har fått uppdraget.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2019/158
7 februari 2019

Henry Henziger

Regionstyrelsen

Uppföljning av den internationella strategin - RSF
Ärendebeskrivning

Uppföljning av den internationella strategin ska göras årligen i verksamheternas
verksamhetsberättelser. Regionstyrelseförvaltningens uppföljning framgår i det
följande:
Rapport

Vilka EU-finansierade projekt har bedrivits under året?
Förvaltningen (Regional utveckling) arbetar med att lotsa andra förvaltningar i
Region Gotland och aktörer till att bygga ansökningar och att ansöka om ERUFmedel, ESF och i Interreg Central Baltic. Ett medel för att stimulera intresse bland
aktörer är att förvaltningen kan medfinansiera genom regionala tillväxtmedel. 2018
har beviljats medfinansiering till ERUF-projektet Hållbara transporter som leds av
Länsstyrelsen.
Pågående ERUF-projekt som medfinansierats med regionala tillväxtmedel är: DiSA
Digital samhällsbyggnad som leds av samhällsbyggnadsförvaltningen;
Kulturarvsinkubatorn som leds av Riksantikvarieämbetet; Växtkraft Gotland som
leds av ALMI Företagspartner Gotland AB.
I Central Baltic har under 2018 projektet HANSAN pågått och det avslutas helt
2019. HANSAN har letts av Inspiration Gotland. Pågående Central Baltic projekt där
förvaltningen deltar som projektpartner är LiviHERI 2.1, ett kulturarvsprojekt.
Inom ESF har projektet NORMA - attraktiv och inkluderande arbetsgivare beviljats
medel 2018. Projektet leds av regionstyrelseförvaltningen.
Vilka andra internationella projekt har bedrivits under året?
Samarbetet med Gammelsvenskby i Region Berislav i Urkarina med finansiellt stöd
från ICLD har fortlöpt under 2018. Samarbetet är inriktat på turism och kommunal
förändring. En ny förstudieansökan har påbörjats under 2018 kring jordbruk.
Förvaltningen är även involverad i Kibahasamarbetet, Tanzania, där har det under
2018 avslutats genomförande kring ett samarbete om avfall.
Övrigt internationellt arbete (värd för besök, deltagande på konferenser etc)?
•

Hansa-dagarna Rostock den 21 till 24 juni där Gotland hade en egen monter som var en av
de mest välbesökta, inte minst tack vare Medeltidsveckans medverkan och monterpersonalen
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som alla var vana Gotlandsambassadörer med hög servicenivå, gott bemötande, och mycket
goda kunskaper i tyska.
Via medlemskap i Stockholmsregionens Europaförening, SKL och CPMR har synpunkter på
förslagen kring EU:s sammanhållningspolitik och långtidsbudget.
Därutöver har förvaltningen omvärldsbevakat och delat erfarenheter med andra regioner
genom deltagande i de internationella nätverkens aktiviteter, såsom nätverksträffar för EUsamordnare på SKL.
Almedalsveckans personal har ett samarbete kring demokrati/demokratiska mötesplatser
med nordiska länderna + baltländerna

Verksamhetsrelaterade effekter och resultat av det internationella arbetet?
Förvaltningen (Regional utveckling) har genom att medfinansiera och lotsa aktörer
ökat sin kunskap kring projektledning. Därtill tas del av andra regioners och nätverks
kunskaper som grund till utveckling av eget strategiska arbete.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Rapport

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2019/158
7 februari 2019

Charlotte Fahlén/Henry Henziger

Regionstyrelsen

Uppföljning av besparingsprogrammet- RSF
Ärendebeskrivning

Enligt anvisningarna för årsredovisning och bokslut för 2018 ska nuläget beskrivas
för besparingsprogrammet 2017-2019. Beskrivning ska även innefatta planeringen för
hur besparingen för 2019 ska genomföras.
Bakgrund

En relativt stor del av regionens samlade besparingsprogram 2017-2019 riktades mot
intern service och administration. Regionstyrelseförvaltningens del uppgick, inklusive
kultur och fritid, till 60 mnkr. Detta motsvarar en kostnadssänkning på närmare 8
procent.

Summa

Kultur och fritid

Gemensamt

Försörjning

Måltid

Kvalitet och
digitalisering

Regional utveckling

Avdelning

Kommunikation

HR

Ekonomi

Den interna fördelningen av besparingen utgick från en rimlighetsbedömning av
förvaltningsledningen och fördelades sedan efter beslut i regionstyrelsen per
avdelning enligt följande:

Kostnadssänkning 2017 2,0 4,8

0,0

7,3*

1,3

1,0

4,3

6,3

**

27,0

Kostnadssänkning 2018 3,0 1,0

1,0

4,0

1,5

1,0

2,0

3,5

**

17,0

Kostnadssänkning 2019 1,0 1,0 1,0
2,0
1,0 1,0 1,0 1,0
7,0
Summa
6,0 6,8 2,0 13,3 3,8 3,0 7,3 10,8 7,0
*exklusive tillfällig besparing på 2,5 mnkr
** 8 mnkr av totalt 15 mnkr hanterades enligt uppgift av KFN före organisationsförändringen

16,0
60,0

Rapport

Initial inriktning och befarade risker
De besparingsåtgärder som initialt planerades innebar på en övergripande nivå:
•

förändringar i utbud
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sänkta ambitionsnivåer
fokus på samordning och samarbete
ökad standardisering och förändrade arbetssätt, genom exempelvis
digitalisering
sänkta bidragsnivåer

Följande risker identifierades:
• minskning av stöd – kan ge brister i chefsstöd som medför uppbyggnad av
egna stödfunktioner i övriga förvaltningar
• ambitionsnivåer i tidigare beslut blir svåra att hålla – kan kräva översyn och
revidering av måldokument
• obalans mellan uppdrag och resurser – leder till försämrad arbetsmiljö och
ohälsa
• bristande utrymme för satsningar – tappar möjligheter till framtida
effektivisering
• uteblivna strukturförändringar i regionen som helhet – svårt att anpassa stödoch serviceverksamhet och ta hem besparing
Såväl inriktning som risker har sedan start kommunicerats löpande i förvaltningens
strategiska plan och budget.
Vidtagna och planerade åtgärder
Ett av syftena med bildandet av regionstyrelseförvaltningen var att stärka
förutsättningarna för att genomföra ålagda kostnadssänkningar.
Förvaltningen införde tidigt ett anställningsstopp och stor restriktivitet med
återbesättning av vakanta tjänster. I takt med att organisationen utvecklades och
uppdragen definierades beslutades om indrag av tjänster och övertalighetshantering
genomfördes. Stöd- och servicenivåer anpassades till nya förutsättningar.
Efter en genomlysning av budgeten beslutades att justera ner utvecklingsmedel och
vissa bidrag för att uppnå kostnadsbesparingar. Även förtätning och översyn av
lokalbehov har genomförts för att hålla kostnadsbilden nere. Detta tillsammans med
förändrade externa supportavtal inom IT, effektiviseringar av regionens
fordonshantering och hjälpmedelsverksamhet ger en översiktlig bild av genomförda
kostnadssänkningar.
Den längre planeringshorisonten beträffande besparingarna har inneburit att viss del
av 2019 års besparingar redan är genomförda. Vilket även visar sig i förvaltningens
resultat för 2018. Under 2019 sker bland annat inhämtande av helårseffekter av redan
minskad bemanning. Vidare sker ytterligare anpassningar i lokalutnyttjande, fortsatt
översyn av servicenivåer och anpassning av bemanning därtill. Utöver detta har
resterande förvaltningsövergripande omställnings- och utvecklingsmedel dragits in.
Särskilt bör nämnas att kultur- och fritidsverksamheten som överflyttades till
regionstyrelseförvaltningen 2018 hade en kvarvarande besparing uppgående till 7
mnkr inför 2019. Redan 2018 hade kultur- och fritidsnämnden identifierat och
beslutat om möjliga besparingar på 3 mnkr inom biblioteksverksamhet. Till detta
tillkom redan genomförda och planerade besparingar om 0,6 mnkr. Av resterande 3,4
mnkr har nu 1,3 mnkr identifierats som effektiviseringar mm inom
fritidsverksamheten. Ytterligare 1,5 mnkr rör borttagande av 2018 års förstärkning
avseende integration. För att uppnå den totala besparingen planeras även en översyn
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av taxor, avgifter och bidrag. Tidigare identifierade besparingar inom kultur och fritid
måste anses som osäkra.
Effekter på verksamhet och ekonomi
Ekonomiskt har förvaltningen hittills klarat besparingarna men en viss oro föreligger
inför kommande år. En farhåga är att det utrymme som behövs för satsningar som
kan ge framtida effektiviseringar nu är borta. Detta samtidigt som exempelvis
verksamhetsutveckling genom digitaliseringen i koncernen ses som en möjlighet att
uppnå besparingarna.
Då besparingsarbetet och införande av nya arbetssätt mm fortfarande pågår är det i
vissa avseenden svårt att förutse effekter på lite längre sikt. En av de frågor som
diskuterats mest under åren är det förändrade stödet till första linjens chefer främst
gällande ekonomi och HR. Övriga förvaltningar har tydligt signalerat att man är
oroad över minskningen av stödresurser. Man är nöjd med innehållet i de tjänster
som erbjuds men ser att behovet av stöd är större än det som kan erhållas.
Internt inom regionstyrelseförvaltningen har besparingarna lett till en obalans mellan
uppdrag och resurser. Nu behöver ytterligare kraft läggas på att etablera nya
arbetssätt. Detta för att på bästa sätt tillgodose verksamheternas behov i balans med
en god arbetsmiljö.
Andra effekter som märks är bland annat minskad städfrekvens i administrativa
lokaler, avveckling av tryckt informationsmaterial, nerdragen service i form av
support och öppettider.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelsens ordförande: Eva Nypelius (C)
Regionstyrelseförvaltningen: Regiondirektör och förvaltningschef Peter Lindvall

Viktigare händelser

Från årsskiftet tog förvaltningen över ansvaret för verksamhetsområdena kultur, fritid,
besöksnäring och turism. Ansvaret har gett möjlighet att förstärka det regionala
utvecklingsarbetet men har också utmanat då verksamheten kom in med krav på
kostnadssänkningar.
För att tydliggöra det regionala utvecklingsansvaret har ett utredningsarbete gjorts med externt
konsultstöd. Utredningen visar behov av ökad tydlighet, resursanalys och utvecklad politisk
beredningsstruktur. Under året beslutades också att från och med 2019 etablera ett regionalt
utvecklingsutskott direkt under regionstyrelsen. I dialog med ansvariga politiker har beslut fattats
att revidera tidsplanen för framtagande av ny regional utvecklingsstrategi. Detta för att säkra
personella resurser till arbetet och anpassa beslutstidpunkten till hösten 2020.
Den nya lagstiftningen kring hantering av personuppgifter trädde i kraft den 25 maj och ställde
stora krav på förvaltningens arbete. Detta i såväl styrande som stödjande funktioner och i
förvaltningens eget arbete. Den nya kommunallagen och förvaltningslagen innebär också
förändringar som har behövt hanteras.
I budget 2018 och 2019 har avsatts medel för det viktiga arbetet med värdegrund och
organisationskultur. Arbetet har inletts med att kartlägga nuläget med chefer och medarbetare.
Koncernledningsgruppen har ställt sig bakom en etablering av funktionen kommunikatör i
beredskap och akut presstöd. Beslutet ger en möjlighet att samordna regionens
kommunikatörsresurser vid krissituationer. Andra aktuella utvecklingsinsatser från
koncernledningsgruppen är bland annat att inom upphandlingsområdet övergå till
kategoristyrning och att förstärka regionens kundtjänstfunktioner för att förbättra tillgänglighet
och service.
Nationella beslut har lett till ekonomisk förstärkning inom biblioteksverksamheten. En
projektanställning har gjorts för att driva utvecklingsarbete kring folkbiblioteken och för att driva
synsättet digitalt först samt att skapa mötesplatser för barn och unga ur ett integrationsperspektiv.
Tekniska förvaltningen gav under året signaler om förseningar och troliga större fördyringar vad
gäller ombyggnationer av kök. Detta kommer att påverka kostnadsbilden och planeringsarbetet
framåt.
Måluppfyllelse
Kvalitet

Regionstyrelseförvaltningen har under året genomfört och tagit del av brukarundersökningar för
ett antal tjänster. Förutom brukarundersökningar via enkäter sker uppföljning av kundnöjdhet
även i dialogform. Undersökningarna visar i huvudsak att förvaltningens kunder är nöjda med
verksamheten. De målgrupper som lämnat synpunkter är såväl interna kunder som
medborgare/brukare. Det organiserade kvalitetsarbetet på övergripande nivå har blivit relativt
undansatt under en period men är nu under utveckling.
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Medarbetare

Förvaltningens resultat i 2018 års medarbetarundersökning visar på fortsatt engagerade
medarbetare samt förbättrade resultat avseende den psykosociala arbetsmiljön. Sjukfrånvaron är
fortsatt hög inom delar av förvaltningen och har också ökat generellt. Insatser görs inom bland
annat det hälsoförebyggande området för att förbättra arbetsmiljön på såväl kort som lång sikt.
Kompetensförsörjningen är fortsatt en utmaning och åtgärder har gjorts bland annat genom
kompetenshöjande insatser och riktade satsningar i årets löneöversyn.
Ekonomi

Årets resultat för förvaltningen visar ett överskott på 24,4 mnkr vilket skapar förutsättningar för
att förvaltningen ska klara 2019 års kostnadssänkningar. Regionstyrelseförvaltningen har
sammantaget 60 mnkr i besparing att hantera inom treårsperioden 2017-2019, för 2019 kvarstår
16 mnkr. Resultatet har förbättrats med 7,8 mnkr i jämförelse med prognosen i augusti. Detta
beror i huvudsak på erhållen byggbonus om 4,4 mnkr. En avgörande orsak till överskottet är
pågående aktiviteter att anpassa verksamheten för kommande krav på sänkta kostnader.
Utveckling på sikt

Utifrån utvecklingen som sker i det gotländska samhället och vad som händer inom koncernen
utmanas förvaltningens arbete och organisation ständigt. Särskilda områden att kraftsamla kring
framöver är det ekonomiska läget, kompetensförsörjning, koncernstyrning, tillgänglighet och
bemötande, verksamhetsutveckling genom bland annat digitalisering samt tillväxtfrågor.
Förvaltningen behöver också lägga kraft på att utveckla det förvaltningsinterna arbetet. Här
märks speciellt frågor som kommunikation, arbetsplanering, systemförvaltning, arbetsmiljö och
kvalitet. Att stärka verksamhetsutvecklingen med hjälp av digitalisering kommer att utmana
samtliga verksamheter men också ge stora möjligheter till kvalitetsförbättring och effektivitet.
Ingen avmattning syns i utmaningen kring framtida kompetensförsörjning och att klara
rekryteringsutmaningarna. Satsningen på arbetsgivarvarumärket är en del men mer behövs också
inom områden som hållbart ledarskap, organisationskultur och värderingar. Fortsatt arbete för
stärkt jämställdhet är en förutsättning och en viktig del är satsningen heltid som norm.
Ett arbete pågår för att stärka kvaliteten i det regionala utvecklingsarbetet. Resurser avsätts för att
under 2019 färdigställa den regionala utvecklingsstrategin som sedan är en avgörande del i det
fortsatta arbetet. Region Gotland förväntas också på regional nivå medverka till genomförandet
av agenda 2030.
Mark- och exploateringsarbetet ökar i betydelse då Region Gotland framåt kommer att driva flera
utvecklingsprojekt för bland annat Visborgsområdet, inre hamnen och östercentrum.
Riktade statliga medel har erhållits för att stärka krishanteringsförmåga samt planeringen för civilt
försvar. Framåt väntas ytterligare satsningar.
Kulturplanen ska realiseras i mål och aktiviteter och fritidsverksamheten ska utvecklas genom
bland annat en strategi för idrottsanläggningar och ny fritidsplan. De Gotländska biblioteken har
att balansera utveckling med krav på kostnadssänkningar.
Den ökade digitaliseringen innebär såväl möjligheter som utmaningar. Utvecklingen ställer krav
på verksamhetsutveckling där IT blir ett medel och stöd för att nå uppsatta mål kring
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tillgänglighet och kvalitet. Finansieringen är en utmaning bland annat befaras att nya
prissättningsmodeller på IT-marknaden kan leda till ökade driftkostnader.
Stödet till regionens samtliga chefer är av stor vikt. Utveckling och förändring av stödet i relation
till förväntningar, behov och gällande budgetram måste ske i nära samarbete såväl med övriga
förvaltningar som mellan de olika stödfunktionerna.
Verksamhetsmått
Administrativa tjänster
Lönehantering - antal lönespecifikationer
Antal hanterade fakturor

2018

2017

99 722

97 107

183 000

174 000

Andel elektroniska fakturor av hanterade fakturor, %

73

65

Antal protokollförda paragrafer, kansli (RF, RS, RSau)

1 033

1 070

3,42

3,70

91

87

34 741

33 681

Antal besök på regionarkivet

4 269

4 256

Antal framtagna volymer, regionarkivet

2 094

2 764

330 228

317 176

104 237

104 580

68,44

70,12

It-relaterade tjänster
Antal supportärenden per dator
Servicenivå digital arbetsplats (DAP), %
Antal ärenden hanterat av it-supporten
Medborgarinriktade tjänster

Antal samtal, regionupplysningen

Kultur och fritidsverksamhet
Inomhusbad, antal bad
Nettokostnad per bad, kronor
Säsongsuthyrning, antal gästnätter

8 400

7 712

Idrottshallar, antal uthyrda timmar

26 135

27 615

Idrottsplatser, antal uthyrda timmar

5 983

7 709

34 106

36 486

4 695

4 594

Aktivitetsbidrag, antal godkända ssamankomster
-

ungdomar

-

pensionärer

-

funktionshindrade

2 996

2 503

Bibliotek, antal fysiska besökare

617 745

509 000

Bibliotek, antal media lån fysiska

383 944

395 987

Antal beställda portioner inom förskola

434 386

440 835

Antal beställda portioner inom grundskola

973 097

966 773

Antal beställda portioner inom gymnasie/vuxenutbildning

249 214

218 038

Måltidstjänster

Antal beställda portioner inom hälso- och sjukvård

77 976

80 988

285 393

301 007

26 590

28 717

Andel ekologiska livsmedel, % (värdet i kronor)

27,8

26,9

Andel svenskt kött, % (värde i kronor)

89,6

83,8

Andel närproducerade/gotländska livsmedel, % (värde kronor)

16

16

Andel vegetariska måltider, % (räknat på grundmeny)

20

20

Antal beställda portioner inom äldreomsorg
Antal beställda portioner inom äldreomsorg, ordinärt boende
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Försörjningstjänster
Antal arbetsordrar, service och reparation Hjälpmedelscentralen (HMC)
Ledtid arbetsordrar, service och reparation HMC, i dagar
Antal plockade rader varuförsörjningen
Ledtid varuförsörjning, i dagar
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5 299

5 945

7,53

9,01

169 143

173 101

0,93

0,86

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 47

Verksamhetsberättelse regionstyrelseförvaltningen 2018

RS 2019/158

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

2018 års verksamhetsberättelse inklusive särskilda skrivelser godkänns.

Regionstyrelseförvaltningens arbete utgår ifrån uppdraget att bedriva:
-

Strategisk planering och ärendeberedning
Regional utveckling
Koncernstyrning
Internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar
Kultur- och fritidsverksamhet

Ett aktivt arbete har bedrivits för att bidra till regionens måluppfyllelse samtidigt som
verksamheten anpassas och förändras för att motsvara de kraftiga krav på kostnadssänkningar som föreligger under perioden 2017-2019.
Enligt verksamhetsplanen bedrivs aktiviteter inom de fyra prioriterade utvecklingsområdena; koncernstyrningen, utveckling av det gotländska samhället, stöd och
service till regionens förvaltningar samt kvalitet i den egna förvaltningen.
Under året har en rad viktiga händelser inträffat som både förstärker pågående
utveckling och utmanar i genomförande. Att förvaltningen från årsskiftet också
omfattar kultur, fritid, besöksnäring och turism ger möjligheter men också ytterligare
krav på kostnadssänkningar.
Utifrån detta har fokus varit att få ihop helheten. Det organiserade kvalitetsarbetet på
övergripande nivå har blivit relativt undansatt under en period men är nu under
utveckling.
Bland annat har chefsgruppen inlett ett arbetat med att skapa en gemensam bild av
vad kvalitet är och vad som bygger en kvalitetskultur. I förlängningen av detta har ett
arbete påbörjats med att hitta bästa möjliga arbetssätt/modell för att involvera de vi
är till för i utvecklingen av förvaltningens verksamhet.
forts

6 (37)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 47 forts
RS 2019/158

Kompetensförsörjningen är fortsatt en utmaning och åtgärder har gjorts bland annat
genom kompetenshöjande insatser och riktade satsningar i årets löneöversyn.
Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom delar av förvaltningen och har också ökat
generellt. Insatser görs inom bland annat det hälsoförebyggande området för att
förbättra arbetsmiljön på såväl kort som lång sikt.
Årets resultat visar ett överskott på 24,4 mnkr vilket skapar förutsättningar för att
förvaltningen ska klara 2019 års kostnadssänkningar. Regionstyrelseförvaltningen har
sammantaget 60 mnkr i besparing att hantera inom treårsperioden 2017-2019, för
2019 kvarstår 16 mnkr. Resultatet har förbättrats med 7,8 mnkr i jämförelse med
prognosen i augusti. Detta beror i huvudsak på erhållen byggbonus om 4,4 mnkr.

7 (37)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Charlotte Fahlén

Regionstyrelsen

Begäran om kompletteringsbudget 2019
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningens begäran godkänns för vidare hantering tillsammans
med övriga nämnders begäran om kompletteringsbudget 2019

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen begär, enligt bifogade underlag, 79 838 tkr i
kompletteringsbudget 2019. De medel som begärs utgår från kvarvarande
investeringsanslag i budget 2018.
Tillsammans med beviljad investeringsbudget för 2019 (42 900 tkr) och beslutad
exploateringsbudget (53 000 tkr) uppgår det totala investeringsutrymmet 2019, efter
eventuell beviljad kompletteringsbudget, till 175 738 tkr. Fördelat enligt följande:
Investeringstyp
Pott
Landsbygdsutveckling
IT- investeringar
Lokalinvesteringar kök
Kultur- och fritidsverksamhet
Summa investeringar

Beslutad
budget
2019 (tkr)
3 400
2 000
21 500
0
16 000
42 900

Förslag till
kompletteringsbudget (tkr)
2 000
7 026
7 100
-163
15 963

Förslag till
total budget
2019 (tkr)
3 400
4 000
28 526
7 100
15 837
58 863

53 000
95 900

63 875
79 838

116 875
175 738

Exploatering
Totalt

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Kompletteringsbudget
Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Projekt nr

Beslutad budget

28556
28045

3 400
2 000

Kultur- och fritidsverksamhet
Meröppet bibliotek

28700

Lokalinvesteringar
Investering måltid ombygg
Södervärnskolans kök
Strandgärdets kök
Mottagningskök
Wisbygymnasiet Säve
TerraNovaskolans kök
Gråboskolans kök
IT-investeringar
Reinv. IT- infrastruktur
Trådlösa nät
PC som tjänst inkl surfpl
PC som tjänst
Teknisk plattform
Windows 10
Windows server 2016 cal
E-tjänster inkl eHälsa
Digital långtidslagring
Kontorsprogr. Officepaket
Intranät uppgradering

Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Gemensamt
Investeringspott RSF
Landsbygdsutveckling

ar av projekt om uppd

Kompletteringsbudget 2019

Ev budget
2019

Rev budget
2019 (kol G+H)

Projektansvarig alt
ansvarig för budget

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

831
2 000

2 000

3 400
2 000

3 400
4 000

Anna Derwinger Hallberg
Stefan Persson

EJ påbörjad

0

-163

-163

500

337

Angelica Andersson Fih

2018 års anslag överflyttat till TN - påbörjat

28553
28553
28553
28553
28553
28553

300
2 200
1 200
700
1 800
900

300
2 200
1 200
700
1 800
900

300
2 200
1 200
700
1 800
900

300
2 200
1 200
700
1 800
900

Josefine Jessen
Josefine Jessen
Josefine Jessen
Josefine Jessen
Josefine Jessen
Josefine Jessen

Ska flyttas till TN
Ska flyttas till TN
Ska flyttas till TN
Påbörjat, ska flyttas till TN
Påbörjat, ska flyttas till TN
Påbörjat, ska flyttas till TN

28551
28662
28027
28550
28514
28671
28672
28015
28020
28670
28041

4 500
1 000
118
8 000
2 000
2 000
2 200
2 808
1 200
701
800

424
-155
-69
-251
774
972
-421
2 592
1 200
338
800

350

Anders Granvald
Anders Granvald
Anders Granvald
Anders Granvald
Anders Granvald
Anders Granvald
Anders Granvald
Anders Granvald
Anders Granvald
Anders Granvald
Ulrika Holm

Pågående

2 592
1 200
338
800

3 350
1 000
0
8 000
2 774
2 972
0
2 592
1 200
338
800

15 971

15 963

TOTALT

37 827

Ev tilläggsanslag Kvarvarande
budget 2018

0

774
972

3 000
1 000
8 000
2 000
2 000

21 900

37 863

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Projekt nr

Beslutad budget

Kvarvarande
budget 2018

iv till att projektet ej
förs med
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Motiv till överföring

Överskottet finansierar IT-projekt enligt nedan
RS 2018/783 - Beslut cementplatta ishall Hemse

Enligt köksplan
Enligt köksplan
Enligt köksplan
Enligt köksplan
Enligt köksplan
Enligt köksplan

Finansieras av potten och reinv. IT-infrastrukrur
Finansieras av potten
Finansieras av potten
Pågående
Pågående
Finansieras av potten
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående

Kompletteringsbudget för exploateringsprojekt
Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
v.projekt enligt exploateringsplDelar av projekt om uppdela
(beslutsår, text i strategisk plan)
Infrastruktur yttre A7
Torslunden Visby N
Sotaren Terra Nova
Sotaren Terra Nova- VA
Kopparslagaren Terra Nova
Brodösen Terra Nova
Brodösen Terra Nova-VA
Bostadsproj utanför Visby
Medel för tidiga skeden
Förtätningsproj Visby
Industrimark
Östercentrum
Expl Detaljplan mm generell
Visby hamn stadsutveckl.
Expl Övrigt generellt
TOTALT

Projekt nr

Beslutad budget

28203
28206
28209
28209
28210
28211
28211
28212
28213
28215
28216
80103
80104

22 000
4 000
6 109
2 000
3 300
5 879
2 500
6 000
2 483
1 500
2 000
4 121
3 000
64 892

tilläggsans

0

Kvarvarande
budget 2018
22 000
4 000
6 109
2 000
3 300
5 879
2 500
6 000
2 483
1 500
2 000
3 364
2 740
63 875

Kompletteringsbudget 2019
22 000
4 000
6 109
2 000
3 300
5 879
2 500
6 000
2 483
1 500
2 000
3 364
2 740
63 875

Page 116 of 1221

Ev budget
2019
500
4 500
1 000
1 000
6 000

1 500
5 000
3 000
4 000
26 500

Rev budget
2019 (kol G+H)
22 000
4 500
10 609
3 000
4 300
11 879
2 500
6 000
2 483
3 000
7 000
6 364
6 740
90 375

Projektansvarig alt
Status
Motiv till överföring
ansvarig för budgetrjat, ej påbörjat, beräknad startid
Anders Lindholm
Anders Lindholm
Anders Lindholm
Anders Lindholm
Anders Lindholm
Anders Lindholm
Anders Lindholm
Anders Lindholm
Anders Lindholm
Anders Lindholm
Anders Lindholm
Anders Lindholm
Anders Lindholm

Anvisningar till mall
Tabell 1
Inv.projekt
Delar av projekt om uppdelat
Projektnr
Beslutad budget
Ev tilläggsanslag
Kvarvarande budget 2017
Kompletteringsbudget
Ev budget 2018
Status
Motiv till överföring
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Beslutstext och år i Strategisk plan och budget, exploateringsplan
Om det beslutade inv.projektet är uppdelat i flera underprojekt läggs de här på det antal radet som behövs
Antingen för hela projektet eller för varje delprojekt
Enligt beslut i Strategisk plan och budget
Tilläggsanslag och beslutsdatum för det/dessa
Det som återstår från tidigare år
Det som begärs att föras med till 2019
Det som eventuellt finns som ny budget 2019
Beskrivning av status, påbörjat eller beräknad starttid
Ska fyllas i med en kort beskrivning av motiv
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 48

Kompletteringsbudget regionstyrelseförvaltningen

RS 2019/159

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Regionstyrelseförvaltningens begäran godkänns för vidare hantering tillsammans
med övriga nämnders begäran om kompletteringsbudget 2019.

Regionstyrelseförvaltningen begär, enligt bifogade underlag, 79 838 000 kr i kompletteringsbudget 2019. De medel som begärs utgår från kvarvarande investeringsanslag i budget 2018.
Tillsammans med beviljad investeringsbudget för 2019 (42 900 000 kr) och beslutad
exploateringsbudget (53 000 000 kr) uppgår det totala investeringsutrymmet 2019,
efter eventuell beviljad kompletteringsbudget, till 175 738 000 kr. Fördelat enligt
följande:
Investeringstyp

Beslutad
budget
2019 (tkr )

Förslag till
kompletteringsbudget (tkr)

Förslag till
total budget
2019 (tkr)

Pott

3 400

-

3 400

Landsbygdsutveckling

2 000

2 000

4 000

21 500

7 026

28 526

Lokalinvesteringar kök

0

7 100

7 100

Kultur- och fritidsverksamhet

16 000

-163

15 837

Summa investeringar

42 900

15 963

58 863

Exploatering

53 000

63 875

16 875

Totalt

95 900

79 838

175 738

IT- investeringar

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-07
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/1269
17 december 2018

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Riktlinjer för kundfakturering, kravhantering och inkasso
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

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

Sammanfattning

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.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/1269

Ärendebeskrivning

Region Gotland ställer årligen ut ca 250.000 kundfakturor till ett värde av
ca 700 mnkr. Fakturorna avser huvudsakligen taxor och avgifter för bl.a vatten- och
avlopp, avfall, barnomsorg, äldreomsorg och patientavgifter. Merparten av kunderna
är privatpersoner men fakturor skickas även till företag och organisationer.
Kundfakturering involverar både chefer och medarbetare i ett flertal verksamheter i
regionens alla förvaltningar. För att få en enhetlig och effektiv process behövs
gemensamma riktlinjer.
De nuvarande riktlinjerna fastställdes av kommunstyrelsen 1992-09-17 (ks § 441). En
översyn av riktlinjerna har varit nödvändig bland för att inkassoverksamheten
upphandlats och nu utförs av ett externt inkassobolag. En revidering har även varit
nödvändig för att ytterligare förbättra rutiner och process.
Riktlinjerna behandlar följande områden; Ansvar och arbetsfördelning,
kredithantering, fakturering, bestridande, kravhantering, anstånd och
avbetalningsplaner, särskilda kravrutiner för barnomsorg och VA, borgensinfrianden,
förhandling och nedsättning av fordran, avskrivning och redovisning samt
rapportering och uppföljning.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget till riktlinjer kommer att främja en
effektiv och enhetlig process för kundfakturering, kravhantering och inkasso i linje
med god inkassosed.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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1. Inledning
Fakturering och kravhantering är en viktig del av regionens verksamhet. För att uppnå ett
gott resultat i detta arbete är det viktigt att handläggare av dessa frågor aktivt samarbetar
och att detta sker utifrån gemensamma riktlinjer.
Kredit- och kravhantering regleras av en mängd lagar och regler. En allmän grundregel är
att krav- och inkassoverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed. Vad som är god
inkassosed framgår av inkassolagen samt av Datainspektionens allmänna råd och praxis i
inkassofrågor.
Kravverksamhet omfattar inte enbart indrivning av obetalda fordringar utan handlar också i
hög grad om olika sätt att förebygga att kundförluster inte uppstår.
Riktlinjerna ska vara ett stöd i verksamheten och vara vägledande för medarbetare som
ingår avtal och kreditöverenskommelser samt för ekonomiadministrativa medarbetare.
Riktlinjerna ska även följas av externa inkassobolag som Region Gotland tecknar avtal med.
Riktlinjerna gäller gentemot externa kunder och ska i alla tillämpliga delar följas av samtliga
nämnder i Region Gotland. Kommunala bolag där regionen har ett väsentligt inflytande,
ansvarar självständigt för sin egen kredit-, fakturerings- och kravverksamhet.

2. Ansvar och arbetsfördelning
Respektive nämnd är ansvarig för sin egen kreditgivning, fakturering och
fordringsbevakning. Det innebär ansvar för att:
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kundidentifiering och kreditprövning av nya kunder utförs i samband med avtal
underlag för kundregistrering är korrekta utifrån bakomliggande kundidentifiering
kontroll utförs av oreglerade fordringar innan ny service tillhandahålls till befintliga
kunder i de fall där detta är möjligt
fakturaunderlag är korrekta utifrån bakomliggande avtal
förfallna fordringar löpande följs upp och bevakas

Regionstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för regionens faktureringsoch inkassoverksamhet. I ansvaret ingår att:









ansvara för regionens centrala kundreskontra och kundregister.
ansvara för utställandet av kundfakturor och betalningspåminnelser (undantag gäller för
vatten och renhållning där ansvaret ligger hos tekniska nämnden och för tandvård där hälso- och
sjukvårdsnämnden är ansvarig).
ansvara för överlämning av inkassoärenden till inkassobolag för vidare åtgärder och
långtidsbevakning
ansvara för löpande uppdatering av kundreskontran och att ge förvaltningarna tillgång
till kundreskontrainformation
ansvara för hantering av eventuella anstånd och avbetalningsplaner
ansvara för förhandling och nedsättning av fordran
ansvara för att inkassotjänster upphandlas
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Förvaltningschefen ansvarar för att riktlinjerna förankras och efterlevs inom sin
förvaltning. Vid behov ansvarar förvaltningschefen för att komplettera riktlinjerna med de
instruktioner som krävs för att riktlinjerna ska kunna tillämpas fullt ut.
Regionstyrelsen ansvarar för uppföljning, utvärdering och revidering av riktlinjerna.

3. Kredithantering
Regionen är enligt lag skyldig att utföra vissa tjänster till kommuninnevånarna oavsett
vilken betalningsförmåga personen eller företaget har. Men regionen gör också frivilliga
affärsuppgörelser, t ex uthyrning av lokaler och bostäder, torgplatser, båtplatser och
offentlig platsmark, varuförsörjning mm.
Före kreditgivning ska kunder identifieras och kreditbedömning av kunden göras.
3.1. Kundidentifiering

Det är viktigt att veta vem man gör affärer med. Obligatoriska uppgifter som ska inhämtas
före kreditgivning, oavsett belopp och kundkategori, är:




personnummer/organisationsnummer
kundens namn
adress

Kontroll av dessa uppgifter ska ske innan avtal träffas eller innan leverans av tjänsten
påbörjas.
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3.2. Kreditbedömning

Kreditvärdigheten för varje kund ska bedömas före kreditgivning. Kreditbedömningens art
och omfattning ska anpassas till kreditrisken, det vill säga beloppets storlek och typ av
kund.
Huvudregeln är att det före kreditgivning till ny kund ska göras en kreditkontroll där
information om betalningsförmåga analyseras. Kreditinformation inhämtas från ett
kreditupplysningsföretag och kan beställas från ekonomiservice eller hos upphandlarna.
Det är viktigt att kreditbedömningen dokumenteras och sparas hos respektive förvaltning.
Undantag från ovanstående kan göras med hänsyn till kreditbeloppets storlek och kundens
ekonomiska status.
Kreditupplysning behöver inte användas för statliga verk och myndigheter samt för
landsting och kommuner. Kreditkontroll av privatpersoner undantas i de fall där
lagstiftning och allmänna regler styr förvaltningens verksamhet på ett sådant sätt att
tillhandahållande av tjänsten ska ske trots bristande kreditvärdighet (t ex äldreomsorg,
barnomsorg, sjukvård, vatten och renhållning) eller där beslut fattats av nämnd.
Enstaka tjänster som utförs mot förskottsbetalning kan alltid avtalas utan kreditprövning.
Med förskottsbetalning menas att hela beloppet är insatt på regionens bank- eller plusgiro
innan tjänsten påbörjats. Löpande tjänster som enligt avtal ska betalas i förskott, t ex hyra
ska likställas med normal kreditgivning.
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3.3. Betalningsvillkor

Betalningsvillkor ska avtalas och tydligt framgå i de avtal och överenskommelser som ingås
mellan Region Gotland och dess kunder. Med betalningsvillkor menas kredittid,
dröjsmålsränta och avgifter.
Grunden för tillhandahållande av kommunala tjänster är att betalning ska ske före eller i
samband med utförd tjänst. Förskottsfakturering ska eftersträvas.
I avtal och överenskommelser ska det klart framgå betalningsdag eller från vilket datum
betalningstiden beräknas. I avtal avseende löpande tjänster, med periodisk fakturering, ska
faktureringsfrekvens anges.
Följande standardvillkor för betalningstider gäller inom regionen om inte annat
framkommer i särskilda bestämmelser.
Typ av fakturering

Betalningstid

Avgifter för barnomsorg

Faktureras månadsvis och förfaller till betalning den
sista dagen i aktuell månad.

Avgifter för äldreomsorg

Faktureras månadsvis i efterskott och förfaller till
betalning den sista i aktuell månad

Avgifter för kulturskola

Faktureras terminsvis och betalning ska vara Region
Gotland tillhanda senast 30 dagar från fakturadatum.
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Hyra lokaler/lägenheter

Avgifter för avfall, vatten och avlopp

Hyra av båtplatser

Övriga tjänster och varor

Faktureras kvartalsvis i förskott (privatpersoner
månadsvis) och förfaller till betalning den sista dagen
i månaden före varje betalningsperiods början.
Fritidshus faktureras årsvis, villaägare faktureras
kvartalsvis eller månadsvis, flerbostadshus och
verksamheter (företag) faktureras kvartalsvis.
Samtliga grupper faktureras under den period det
avser. Fakturan förfaller till betalning den sista i
månaden. Övriga tjänster faktureras löpande.
Betalning för dessa tjänster ska vara Region Gotland
tillhanda senast 30 dagar från fakturadatum.
Faktureras årsvis. Betalning ska vara Region Gotland
tillhanda senast 30 dagar från fakturadatum
Faktureras löpande i samband med tjänstens
tillhandahållande. Betalning ska vara Region Gotland
tillhanda senast 30 dagar från fakturadatum.
Förskottsfakturering ska eftersträvas.
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3.4. Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta ska anges på fakturan och utgår, enligt räntelagen 3 §, från förfallodagen
tills full betalning erhållits. Räntan beräknas enligt räntelagen 6 §. Räntesatsen uppgår för
närvarande till gällande referensränta plus 8 %.
För att fakturering av dröjsmålsränta ska vara möjlig, ska kunden ha informerats om detta
redan på ursprungsfakturan.
Om kunden på grund av sjukdom, arbetslöshet eller annan liknande omständighet som han
inte kunnat råda över, varit förhindrad att betala i rätt tid och skulle en skyldighet att utge
full ränta vara oskälig får räntan jämkas enligt räntelagen.

4. Fakturering
Fakturering ska ske så fort prestationen/tjänsten utförts eller i nära anslutning till denna.
Periodiskt återkommande fakturering med fastställd förfallodag i avtal, kontrakt eller dylikt
ska distribueras senast 10 kalenderdagar före förfallodag (t.ex. fakturering av hyror,
barnomsorg, äldreomsorg).
Det fakturerade beloppet bör uppgå till lägst 50 kr. I annat fall sänds ingen faktura.
På fakturan ska följande uppgifter anges:
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1. Rätt mottagare, rätt företagsform och korrekt adress
Tänk på att det är enklast att ta reda på dessa uppgifter vid direktkontakt med kunden,
exempelvis vid beställningstillfället.
Personnummer eller organisationsnummer får inte anges på fakturan men måste anges i
kundregistret. Det är viktigt att denna uppgift är korrekt eftersom den behövs i de fall då
fakturan blir föremål för inkassoåtgärder.
2. Avsändare
3. VAT-nr om fakturan avser momspliktig omsättning (SE 212000080301)
4. Uppgift om F-skattebevis
5. Regionens organisationsnummer (212000-0803)
6. Fakturadatum
Fakturan ska vara daterad och avsänd samma dag på grund av reglerna om dröjsmålsränta i
räntelagen.
7. Att försenad betalning medför uttag av dröjsmålsränta, referensränta + 8 % från
förfallodagen tills dess att fakturan är betald.
8. Namn och telefonnummer på person som kan besvara frågor rörande fakturan.
9. Specifikation av varor och tjänster
Det måste tydligt framgå vad fakturan avser. Texten bör vara så fullständig som möjligt för
att undvika fördröjning av betalning.
10. Debiterad moms enligt gällande momsregler
11. Förfallodag
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På fakturan finns ett inbetalningskort om kunden inte har autogiro eller e-faktura.
På inbetalningskortet måste uppgift finnas om:
12. Betalningsmottagare
13. Till vilket gironummer inbetalning ska ske
14. Fakturanummer
15. Förfallodag
16. Belopp

5. Bestridande
Ett bestridande av fakturan kan inkomma när som helst under fakturerings- och
kravprocessen och kan framföras muntligt eller skriftligt.
5.1. Muntligt och skriftligt bestridande

Vid ett muntligt bestridande är det viktigt att ställa följdfrågor.
Ifall kunden angivit den rättsliga grunden för bestridandet ska den som initierat fakturan
fatta beslut om ärendet ska drivas vidare eller om ärendet ska avslutas.
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Vilken är den rättsliga grunden för bestridandet?
Till exempel inget avtal eller lagstöd, fel i levererad vara eller tjänst mm. Om fel, vilket är i
sådana fall felet?
Vilket belopp bestrids, och motsvarar beloppet vad som är tvistigt?
Till exempel om endast en del av tjänsten utförts felaktigt, kan bara ett belopp motsvarande
den delen av tjänsten innehållas. Observera att regionen inte är skyldiga att upprätta ny
faktura med justerat belopp för det fall kunden bara anser sig betalningsskyldig till delar av
beloppet. Betalningsskyldigheten följer av avtalet. Fakturan utgör endast ett
informationsdokument om hur betalning ska genomföras.
Dokumentera vad som sägs skriftligt, anteckna datum och namnet på den som framför
bestridandet
Det förekommer att kunder bestrider ett krav utan att ange grunden för bestridandet.
Observera att en invändning av typen ”jag har inte pengar” inte har någon betydelse för
kundens betalningsskyldighet, utan endast är en upplysning om kundens
betalningsförmåga. Om bestridandet saknar grund, ska kunden informeras om att
kravprocessen kommer att fortskrida om inte kunden anger grunden för bestridandet inom
10 dagar.
Ifall kunden angivit den rättsliga grunden för bestridandet ska, enligt god inkassosed,
fortsatta inkassoåtgärder avbrytas och den som initierat fakturan fatta beslut om ärendet
ska drivas vidare eller om ärendet ska avslutas. Ska ärendet drivas vidare måste en ansökan
om stämning till tingsrätten göras.
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5.2. Stämningsansökan

Vid en stämningsansökan ska samråd ske mellan förvaltning, ekonomiservice, regionjurist
och upphandlat inkassobolag, Samma förfarande ska tillämpas om kunden bestrider en
fordran efter det att denne fått påminnelse, inkassokrav eller betalningsföreläggande.
I stämningsansökan ska regionen yrka ersättning för ansökningsavgift och för
rättegångskostnader, exempelvis ombudsarvode.
5.3. Bestridande av ansökan om betalningsföreläggande

Ett bestridande av ansökan om betalningsföreläggande kan göras utan att den rättsliga
grunden anges. Kronofogden kommer ändå att kräva överlämning till domstol eller avsluta
ärendet. Vid bestridande av betalningsföreläggande har borgenären endast 30 dagar på sig
att begära överlämning till domstol. Det är därför viktigt att bestridanden av
betalningsförelägganden handläggs skyndsamt. I synnerhet när det gäller gäldenärer som
har varit svåra att delge. Begäran om överlämning till domstol ska göras av jurist eller av
regionen anlitat inkassobolag.

6. Kravhantering
Syftet med en effektiv kravrutin är att så snabbt som möjligt driva in kundfordringar och
att begränsa kundförlusterna. Region Gotlands kravrutin består av följande steg
1.
2.
3.
4.
5.

Påminnelse
Inkassokrav
Betalningsföreläggande
Utmätning
Långtidsbevakning
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6.1. Påminnelse

Om fakturan fortfarande är obetald 7 dagar efter förfallodatum skickas en skriftlig
påminnelse ut. På påminnelsen ska anges att betalning måste ske inom 10 dagar från
mottagandet. Lagstadgad påminnelseavgift kan i vissa fall tas ut och framgår då av
bestämmelserna i respektive taxa fastställd av regionfullmäktige.
6.2. Inkassokrav

Om fakturan fortfarande är obetald 21 dagar efter förfallodatum ska ärendet överföras till
inkassobolag för vidare åtgärder. Inkassokrav ska utformas enligt inkassolagen
Avgift för inkassokrav tas ut i enlighet med inkassolagen.
I inkassokravet anges att den betalningsansvarige ska meddela invändning mot kravet om
denne inte anser sig vara skyldig att betala. Vidare anges att om betalning av hela fordran
inte sker eller betalningsinvändning inte görs, kommer rättsliga åtgärder att vidtas. Dessa
åtgärder medför ytterligare kostnader för den betalningsansvarige.
6.3. Betalningsföreläggande och handräckning

Bedömningen av vilka fordringar som ska lämnas till kronofogdemyndigheten avgörs av
inkassobolaget baserat på gäldenärens betalningsförmåga.
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Ansökan görs hos kronofogdemyndigheten i det län där svaranden har sin hemvist eller där
egendom som tillhör svaranden finns. För bolag görs ansökan där styrelsen har sitt säte.
Ansökan ska innehålla grunden/upphovet för fordran och tiden för dess tillkomst.
6.4. Långtidsbevakning

I de fall normala inkassoåtgärder inte leder till betalning och utmätningsbara tillgångar
saknas ska bokföringsmässig avskrivning genomföras och fordran överlämnas till
inkassobolag för långtidsbevakning.

7. Anstånd, upprättande av avbetalningsplan och kvittning
Om fakturan inte betalats efter förfallodagen kan, om gäldenären så önskar och visar
uppriktig betalningsvilja, anstånd medges eller avbetalningsplan upprättas.
7.1. Anstånd och avbetalningsplan

Betalningsanstånd avseende kortare tid, i normalfallet 1- 2 månader, får beviljas av
respektive handläggare. Dröjsmålsränta ska debiteras under anståndstiden.
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Vid betalningsanstånd överstigande två månader ska avbetalningsplan upprättas skriftligen
med månatliga betalningar. Beslut om avbetalningsplan avseende fordran understigande ett
prisbasbelopp fattas av handläggare vid ekonomiservice. Vid belopp överstigande ett
prisbasbelopp ska samråd ske med finans- och redovisningschef eller ekonomidirektör.
Uppläggning av avbetalningsplan ska bara beviljas om skuldbeloppet är av betydande
storlek. Som allmän riktlinje gäller att fordran bör överstiga 1 000 kr och att
avbetalningsplanen får ha en längsta löptid om 12 månader. I särskilda fall kan undantag
medges och ska då beslutas av finans- och redovisningschef eller ekonomidirektör. Alla
eventuella villkor som omfattas av betalningsuppgörelsen, t.ex. vad som händer om planen
inte följs, ska framgå av planen. Gäldenären ska underrättas skriftligen om
amorteringsplanen.
Ersättning för upprättande av avbetalningsplan samt aviseringsavgift tas ut med lagstadgat
belopp.
Dröjsmålsränta tas ut vid anstånd och avbetalningsplaner, normalt från fakturans
förfallodag till slutbetalningsdagen.
Om gäldenären inte betalar enligt överenskommen plan förfaller hela beloppet till
omedelbar betalning. Rättsliga åtgärder ska då vidtas enligt gällande kravhanteringen.
7.2. Lönefullmakt

För medarbetare i Region Gotland kan skriftlig uppgörelse om löneavdrag ske för alla typer
av skulder till regionen, till exempel skuld för hyra, barnomsorg, renhållning och
löneskulder. Löneavdrag kommer att ske med skäligt belopp varje månad till dess att
skulden är reglerad.
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7.3. Kvittning

Om regionen har en fordran på en privatperson, firma eller juridisk person som i sin tur
har en fordran på regionen kan fordringarna kvittas mot varandra. Är den ena fordran
större än den andra får den som har mest att fordra kräva det överskjutande beloppet av
den andra. För att kvittning ska kunna tillämpas krävs att fordringarna är av samma slag,
samt att båda fordringarna är förfallna till betalning.

8. Rutiner avseende barnomsorgsavgifter
Utebliven betalning av barnomsorgsavgift kan resultera i att barnomsorgsplatsen sägs upp
enligt barn- och utbildningsnämndens inskrivnings- och avgiftsregler för förskola och
fritidshem. Gäldenären får då ett brev från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen med
uppmaning att reglera obetalda barnomsorgsavgifter. I uppmaningen specificeras de
obetalda fakturorna med förfallodag, belopp och upplupen dröjsmålsränta. I uppmaningen
uppmärksammas gäldenären på att om inte skulden regleras kommer barnomsorgsplatsen
att sägas upp.
Räknat från uppsägningsdatum träder avstängning i kraft efter 45 dagar. Innan uppsägning
sker kontrollerar handläggaren att barnomsorg fortfarande föreligger samt att uppsägning
inte gäller barn med särskilda behov av barnomsorg.
Avser fordran barn som inte längre har barnomsorgsplats eller barn som på grund av
särskilda behov av barnomsorg inte kan sägas upp företas normala kravåtgärder. Normala
kravåtgärder kan även vidtas då beslut om avstängning av barnet/barnen från barnomsorg
uteblir eller tidigare har uteblivit.
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Om gäldenären som mottagit beslut om avstängning betalar hela sin skuld tas beslut om
avstängning tillbaka.
Parallellt med uppsägning sker normal kravhantering och övriga åtgärder.

9. Rutin för vattenavstängning
9.1. Allmänt

För kunder, som efter inkassokrav, fortfarande har en utestående skuld till regionen
gällande vatten som är betydande, kan en vattenavstängning genomföras. Någon
föregående ansökan om betalningsföreläggande är inte nödvändig.
9.2. Uppmaning till kunden

Åtgärder och rutiner som nedan beskrivs regleras i lagen om allmänna vattentjänster § 43.
Tekniska nämnden har i beslut § 391 (1991-12-18) beslutat om åtgärder för
vattenavstängning.
Handläggare skickar en uppmaning till kunden att reglera obetalda vatten- och
avloppsfakturor. I uppmaningen specificeras de obetalda fakturorna med förfallodag,
belopp och upplupen dröjsmålsränta. I uppmaningen uppmärksammas kunden på att om
inte skulden regleras kommer vattenleveransen vid angiven tidpunkt att stängas av. Vidare
upplyses kunden om att dricksvatten i tank kommer att ställas upp i närheten av fastigheten
eller anvisas hämtställe vid närbelägen brandpost.
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9.3. Bedömning om olägenhet för människors hälsa

Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 43 kan avstängning ske om olägenhet för
människors hälsa inte uppkommer. Det är inte praktiskt möjligt att i förväg bestämma när
olägenhet uppkommer, utan det får bedömas från fall till fall. Bedömningen får ske utifrån
hälsoskyddslagen och vid behov ska samråd ske med samhällsbyggnadsförvaltningens
enhet för miljö- och hälsoskydd när hot om vattenavstängning är aktuellt.

10. Borgensinfrianden
Den fordran som uppkommer genom att regionen infriat ett borgensåtagande ska
faktureras omgående. Betalningsbevakning sker på sedvanligt sätt. På grund av ärendenas
många gånger speciella karaktär bör inkassohandläggare, i varje enskilt ärende, kontakta
gäldenären för en diskussion om hur fordran ska regleras.
11. Förhandling och nedsättning av kundfordran
I inkassoarbetet aktualiseras ofta frågan av gäldenären om det finns ett utrymme att
förhandla med regionen om olika sätt att reglera gäldenärens skuld. Förfarandet kan liknas
vid en ackordsuppgörelse. Det är främst två åtgärder som kan förhandlas i en sådan
situation, dröjsmålsräntan och nedskrivning av fordran.
Dröjsmålsräntan kan regleras antingen genom att den avskrivs helt, att den beräknas med
en lägre räntesats eller att ränta inte utgår från dag efter uppgörelse om avbetalning tills
gäldenärens skuld är slutbetald. Förhandling om nedsättning av dröjsmålsränta kan
genomföras av inkassohandläggare upp till 1/10 av gällande prisbasbelopp.
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Förhandling kan vara ett bra alternativ till konventionell inkassohandläggning, särskilt när
fordran är betydande och gäldenären saknar utmätningsbara tillgångar. Fordran kan
nedsättas till del om hela återstående beloppet regleras vid ett tillfälle.
Förhandling och nedsättning av fordran regleras i regionstyrelsens delegationsordning.

12. Avskrivning och redovisning
För att erhålla en korrekt värdering av tillgångar i redovisningen är det viktigt att se över
riskerna i kundfordringarna. Fordringar får inte tas upp till ett högre belopp än vad som
beräknas inflyta.
Avskrivna fordringar redovisas som kundförlust i den verksamhet som är upphov till
fordran.
12.1. Bokföringsmässig avskrivning

Bokföringsmässig avskrivning av kundfordringar ska göras löpande under året i de fall
fordringarna skickats för långtidsbevakning hos inkassobolag.
Bokföringsmässig avskrivning innebär inte att regionen avstår från att bevaka fordran.
Kunden ska inte meddelas om avskrivningen.
Bokföringsmässig avskrivning är ren verkställighet och utförs av handläggare hos
ekonomiservice. Eventuella återvunna fordringar återförs till respektive verksamhet.
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12.2. Avskrivning gentemot kund

Avskrivning av kundfordran där regionen civilrättsligt avstår sin fordran beslutas av
respektive nämnd.
I de fall det klart påvisats att utmätningsbara tillgångar saknas, exempelvis vid konkurs, vid
underskott i dödsbo eller vid beviljad skuldsanering, är avskrivning mot kund ren
verkställighet och utförs av handläggare vid ekonomiservice.
Ansvar för avskrivning av kundfordringar, där direkt verksamhetsanknytning saknas,
regleras i regionstyrelsens delegationsordning.

13. Rapportering och uppföljning
13.1. Förvaltningarnas rapportering och uppföljning

Det är av stor vikt att arbetet med kredit- och kravhanteringen följs upp regelbundet. En
regelbunden och ändamålsenlig rapportering i samband med delårsbokslut och årsbokslut
gällande kundfordringar och kundförluster ska göras av förvaltningarna till respektive
nämnd/styrelse.
13.2. Central rapportering och uppföljning
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Uppföljning av kundfakturering, utestående kundfordringar och inkassoärenden ska ske
regelbundet. Inkassohandläggare ska rapportera till ekonomidirektör och finans- och
redovisningschef kvartalsvis.
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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.
x Nuvarande riktlinjer för fakturering och kravhantering antagna av kommunstyrelsen 1992-09-17 § 441, upphävs.
x

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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Ekonomi
Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Bokslutsdispositioner i bokslut 2018
Förslag till beslut

•

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

Sammanfattning

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 kr 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 mnkr.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
RSF Ekonomi
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-01-29

RS AU § 41

Bokslutsdispositioner

RS 2018/1124

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

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

Arbetsutskottets beslut
x

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

8 (14)
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Kultur- och fritidsavdelningen/Björn Ahlsén

Regionstyrelsen

Fördelning av verksamhetsmedel till regionala
länsinstitutioner inom kultursamverkansmodellen 2019
Förslag till beslut

•

De regionala kulturinstitutionerna inom kultursamverkansmodellen föreslås
beviljas medel enligt nedan.

FÖRDELNING 2019

Statsbidrag Tillkommer Regionbidrag Tillkommer Totalt 2019
ramökning
förstärkning

Gotlands Museum
Gotlands
Musikstiftelse
Länsteatern på
Gotland
Gotlands Länsbibliotek
Film på Gotland
Danskonsulenten

Summa

9 173 000

8 069 000

17 242 000

7 387 000

6 498 000

13 885 000

4 818 000

4 059 000

8 877 000
2 224 000
2 760 000
368 000

943 000
932 000
194 000

450 000

23 448 000

450 000

Summa statligt/regionalt
Procent

831 000
828 000
173 000

1 000 000

20 458 000 1 000 000 45 356 000

23 898 000
52,70%

21 458 000
47,30%

Bakgrund

Gotlands regionala länsinstitutioner har sedan 2011 erhållit verksamhetsmedel via
kultursamverkansmodellen. Modellen innehåller en del statliga medel och en del
regionala medel. De regionala kulturinstitutionernas uppdrag styrs övergripande av
Kulturrådets beslut och av Region Gotland kulturplan 2017-2020.
Den regionala delen har långsamt men stadigt ökat tack vare en högre regional
indexuppräkning än den statliga och ävenså för år 2019 tack vare ramtillskott till
Film på Gotland. Från 46,5% år 2018 till 47,3% för 2019.
1 (3)
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Region Gotlands del har varje år sedan 2011 indexuppräknats upp med ca 2%. För
första gången sedan modellens införande stärktes den regionala delen med 500 000
kr 2018 för förstärkt arbete med integration och inkludering. Denna förstärkning har
dock utgått 2019 och istället har modellen tillförts 1 000 000 kr riktade till Film på
Gotland. Detta har möjliggjorts genom verkställighet av den beslutade satsningen på
filmens område i och med antagandet av en filmstrategi och utarbetandet av en
handlingsplan. Syftet med filmstrategin är att generera fler filminspelningar till
Gotland och därmed skapa arbetstillfällen och regional utveckling.
Verksamhetsåret 2018 fördelades totalt 44 222 300 kr varav 23 665 000 kr i statligt
anslag och 20 557 300 regionalt.
För år 2019 finns ett belopp om 45 356 000 att fördela. D.v.s. en ökning med
1 132 700 kr eller +2,56%.
Bedömning

Den 24 januari 2019 beslutade Statens kulturråd vilket belopp som ska tilldelas
Region Gotland för verksamheter inom kultursamverkansmodellen (se bilaga).
Tilldelningen blev 23 898 000 kr.
I beloppet ingår en statlig indexuppräkning med 1,0%, vilket är en sänkning från
1,55% föregående år samt, liksom föregående år, en särskild förstärkning på
biblioteksverksamheten om 450 000 kr.
Bakgrunden till bibliotekssatsningen är den förra regeringens anvisning i
budgetpropositionen för år 2018 om en budgetförstärkning för perioden 2018-2020 i
syfte att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamheten i hela landet.
I bidraget inkluderas ett ej specificerat belopp till scenkonstorganisationerna
(Länsteatern och Gotlandsmusiken) att även användas för ”kvalitetsförstärkande
insatser som främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet.”
Region Gotland har räknat upp sitt verksamhetsbidrag med 2% samt tillskjutit en
ramförstärkning om 1,0 mkr till Film på Gotland. Detta innebär att Region Gotlands
bidrag för år 2019 uppgår till 21 458 000 kr.
Region Gotland hade, med hänvisning till det ökade regionala stödet, äskat hos
Kulturrådet om en ramhöjning av det statliga anslaget med 1,0 mkr. Detta äskade fick
dock inget gehör hos Kulturrådet. Gotland har en, i jämförelse med övriga regioner,
hög andel statligt stöd i kultursamverkansmodellen och avdelningen gör bedömningen att så länge regionen bidrar till modellen men med ett lägre belopp än
Kulturrådet så kommer inga statliga höjningar utöver den årliga indexuppräkningen
att ske.
Kultur- och fritidsavdelningen har i beredningen av ärendet övervägt att föreslå en
förändring i fördelningen av verksamhetsbidragen till institutionerna. Ett behov som
sedan länge och av många röster framförts är att regionen borde inrätta en ”pott” om
ca 400 000-500 000 kr varifrån institutionerna och andra professionella instanser och
kulturskapare skulle kunna ansöka om belopp för medfinansiering vid ansökningar
om externa medel från t ex Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Arvsfonden,
Musikverket och olika EU-program. I dagsläget är det många gånger svårt för
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kulturaktörer att bidra med den egenfinansiering som många externa bidragsgivare
kräver för att bevilja bidrag. En pott för medfinansiering bedöms därför kunna
medföra att fler externa kulturmiljoner skulle kunna tillföras Gotland. Avdelningen
äskade i budgetprocessen inför 2018 att de tidigare integrationsmedlen skulle
omvandlas till en sådan pott. Detta äskande medgavs dock inte varför en sådan pott
endast kan skapas genom att minska det regionala verksamhetsbidraget till
institutionerna.
Avdelningen bedömer dock att det vore olyckligt för kultursamverkansmodellens
bidragsmottagare att behöva vidkännas ett minskat anslag när verksamhetsåret redan
är inlett och budget är lagd. Institutionernas budgetar har mycket stor andel fasta
kostnader och små marginaler och när dessutom de äskanden som såväl Gotlands
Museum som Gotlandsmusiken, Länsteatern och Länsbiblioteket framställde inför
2018 års budget inte blev bifallna anser avdelningen en sådan förändring inte vara att
rekommendera för 2019.
Dock har avdelningen informerat institutionscheferna att en sådan förändring
sannolikt kommer att genomföras i anslagsgivningen för nästkommande år 2020.
Avsikten med införandet av Kultursamverkansmodellen 2011 var att överföra det
ekonomiska ansvaret för länsinstitutionerna från en statlig till en regional nivå och
därmed också överföra de fördelnings- och kulturpolitiska besluten närmare
verksamheten. Regionen har sålunda all rätt att omfördela medlen i modellen, att ta
in nya resp. avföra professionella aktörer i modellen. Några sådana förändringar har
dock inte skett på Gotland och, med få undantag, inte heller i övriga landet.
Eventuell framtida omfördelning av medel mellan institutionerna kan naturligtvis
diskuteras men bör i så fall ske först när Region Gotlands nya organisation har haft
möjlighet att få en djupare insikt och förståelse för verksamheterna, för kulturrådets
prioriteringar och när den politiska majoriteten har hunnit göra egna kulturpolitiska
prioriteringar.
Avdelningen gör därför bedömningen att fördelningen av de statliga medlen för 2019
bör följa den tidigare fördelningen av de regionala medlen.
Beslutsunderlag/bilagor

Kulturrådets beslut 2019-01-24

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 49

Fördelning av verksamhetsbidrag i
Kultursamverkansmodellen 2019

RS 2019/18

Arbetsutskottets beslut
x

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Gotlands regionala länsinstitutioner har sedan 2011 erhållit verksamhetsmedel via
kultursamverkansmodellen. Modellen innehåller en del statliga medel och en del
regionala medel. De regionala kulturinstitutionernas uppdrag styrs övergripande av
Kulturrådets beslut och av Region Gotland kulturplan 2017-2020.
Den regionala delen har långsamt men stadigt ökat tack vare en högre regional indexuppräkning än den statliga och ävenså för år 2019 tack vare ramtillskott till Film på
Gotland. Från 46,5 % år 2018 till 47,3 % för 2019.
Region Gotlands del har varje år sedan 2011 indexuppräknats upp med ca 2 %. För
första gången sedan modellens införande stärktes den regionala delen med 500 000
kr 2018 för förstärkt arbete med integration och inkludering. Denna förstärkning har
dock utgått 2019 och istället har modellen tillförts 1 000 000 kr riktade till Film på
Gotland. Detta har möjliggjorts genom verkställighet av den beslutade satsningen på
filmens område i och med antagandet av en filmstrategi och utarbetandet av en
handlingsplan. Syftet med filmstrategin är att generera fler filminspelningar till
Gotland och därmed skapa arbetstillfällen och regional utveckling.
Verksamhetsåret 2018 fördelades totalt 44 222 300 kr varav 23 665 000 kr i statligt
anslag och 20 557 300 regionalt.
För år 2019 finns ett belopp om 45 356 000 att fördela. D.v.s. en ökning med
1 132 700 kr eller +2,56 %.
Fördelas enligt nedan:
Fördelning
2019
Gotlands
Museum
Gotlands
Musikstiftelse
Länsteatern
på Gotland

Statsbidrag
9 173 000

Tillkommer
förstärkning

RegionTillkommer
bidrag
ramökning
8 069 000

Totalt 2019
17 242 000

7 387 000

6 498 000

13 885 000

4 818 000

4 059 000

8 877 000

forts

9 (37)
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Gotlands
Länsbibliotek
Film på
Gotland
Danskonsulenten
Summa
Summa
statligt/
regionalt
Procent

943 000

450 000

831 000

932 000

828 000

194 000

173 000

23 448 000

450 000
23 898 000

20 458 000

52,70%

2 224 000
1 000 000

2 760 000
368 000

1 000 000
21 458 000

45 356 000

47,30%

Den 24 januari 2019 beslutade Statens kulturråd vilket belopp som ska tilldelas
Region Gotland för verksamheter inom kultursamverkansmodellen. Tilldelningen
blev 23 898 000 kr.
I beloppet ingår en statlig indexuppräkning med 1,0 %, vilket är en sänkning från
1,55% föregående år samt, liksom föregående år, en särskild förstärkning på biblioteksverksamheten om 450 000 kr.
Bakgrunden till bibliotekssatsningen är den förra regeringens anvisning i budgetpropositionen för år 2018 om en budgetförstärkning för perioden 2018-2020 i syfte
att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamheten i hela landet.
I bidraget inkluderas ett ej specificerat belopp till scenkonstorganisationerna
(Länsteatern och Gotlandsmusiken) att även användas för ”kvalitetsförstärkande
insatser som främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet.”
Region Gotland har räknat upp sitt verksamhetsbidrag med 2 % samt tillskjutit en
ramförstärkning om 1,0 mkr till Film på Gotland. Detta innebär att Region Gotlands
bidrag för år 2019 uppgår till 21 458 000 kr.
Region Gotland hade, med hänvisning till det ökade regionala stödet, äskat hos
Kulturrådet om en ramhöjning av det statliga anslaget med 1,0 mkr. Detta äskade fick
dock inget gehör hos Kulturrådet. Gotland har en, i jämförelse med övriga regioner,
hög andel statligt stöd i kultursamverkansmodellen och avdelningen gör
bedömningen att så länge regionen bidrar till modellen men med ett lägre belopp än
Kulturrådet så kommer inga statliga höjningar utöver den årliga indexuppräkningen
att ske.
forts
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Kultur- och fritidsavdelningen har i beredningen av ärendet övervägt att föreslå en
förändring i fördelningen av verksamhetsbidragen till institutionerna. Ett behov som
sedan länge och av många röster framförts är att regionen borde inrätta en ”pott” om
ca 400 000-500 000 kr varifrån institutionerna och andra professionella instanser och
kulturskapare skulle kunna ansöka om belopp för medfinansiering vid ansökningar
om externa medel från t ex Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Arvsfonden, Musikverket och olika EU-program. I dagsläget är det många gånger svårt för kulturaktörer
att bidra med den egenfinansiering som många externa bidragsgivare kräver för att
bevilja bidrag. En pott för medfinansiering bedöms därför kunna medföra att fler
externa kulturmiljoner skulle kunna tillföras Gotland. Avdelningen äskade i budgetprocessen inför 2018 att de tidigare integrationsmedlen skulle omvandlas till en sådan
pott. Detta äskande medgavs dock inte varför en sådan pott endast kan skapas
genom att minska det regionala verksamhetsbidraget till institutionerna.
Avdelningen bedömer dock att det vore olyckligt för kultursamverkansmodellens
bidragsmottagare att behöva vidkännas ett minskat anslag när verksamhetsåret redan
är inlett och budget är lagd. Institutionernas budgetar har mycket stor andel fasta
kostnader och små marginaler och när dessutom de äskanden som såväl Gotlands
Museum som Gotlandsmusiken, Länsteatern och Länsbiblioteket framställde inför
2018 års budget inte blev bifallna anser avdelningen en sådan förändring inte vara att
rekommendera för 2019.
Dock har avdelningen informerat institutionscheferna att en sådan förändring
sannolikt kommer att genomföras i anslagsgivningen för nästkommande år 2020.
Avsikten med införandet av Kultursamverkansmodellen 2011 var att överföra det
ekonomiska ansvaret för länsinstitutionerna från en statlig till en regional nivå och
därmed också överföra de fördelnings- och kulturpolitiska besluten närmare verksamheten. Regionen har sålunda all rätt att omfördela medlen i modellen, att ta in nya
resp. avföra professionella aktörer i modellen. Några sådana förändringar har dock
inte skett på Gotland och, med få undantag, inte heller i övriga landet.
Eventuell framtida omfördelning av medel mellan institutionerna kan naturligtvis
diskuteras men bör i så fall ske först när Region Gotlands nya organisation har haft
möjlighet att få en djupare insikt och förståelse för verksamheterna, för kulturrådets
prioriteringar och när den politiska majoriteten har hunnit göra egna kulturpolitiska
prioriteringar.
forts
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Avdelningen gör därför bedömningen att fördelningen av de statliga medlen för 2019
bör följa den tidigare fördelningen av de regionala medlen.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär ytterligare kompletteringar av fördelning av verksamhets
bidrag i Kultursamverkansmodellen 2019 och överlämnar därför ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Beslutsunderlag

Kulturrådet 2019-01-24
Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-29
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Per Wallstedt

Regionstyrelsen

Sociala föreningar, verksamhetsstöd 2019
Förslag till beslut

Föreningarna beviljas stöd enligt nedanstående fördelning. Stödet belastar
verksamhet 366 objekt 31425.

Organisation

Stöd
2016

Stöd
2017

Stöd
2018

kr
kr
kr
kr

Förslag
2019
15 000 kr
15 000 kr
50 000 kr
70 000 kr

15 000 kr

10 000 kr

10 000 kr

85 000 kr

125 000 kr

40 000 kr

45 000 kr

75 000 kr

75 000 kr

75 000 kr

246 000 kr
50 000 kr
150 000 kr

95 000 kr
45 000 kr
80 000 kr

12 000 kr

12 000 kr

15 000 kr

150 000 kr

15 000 kr

12 000 kr

12 000 kr

15 000 kr

25 000 kr

25 000 kr

20 000 kr

3 000 kr

3 000 kr

3 000 kr

50 000 kr
50 000 kr

20 000 kr
20 000 kr

300 000 kr
100 000 kr
1 456 000 kr

15 000 kr
10 000 kr
460 000 kr
460 000 kr

8 000 kr

10 000 kr

15 000 kr

15 000 kr

15 000 kr

15 000 kr

40 000 kr

40 000 kr

45 000 kr

70 000 kr

70 000 kr

70 000 kr

12 000 kr

12 000 kr

15 000 kr

Gotlands Frivilliga
Samhällsarbetare

15 000 kr

15 000 kr

Kvinnojouren Amanda
Rädda Barnen Gotland
Röda Korset Region
Gotland
Skuldjouren Gotland

85 000 kr
40 000 kr

Sällskapet Länkarna Visby
Sällskapet Länkarna Slite
VISIR Gotland
Kris Gotland
IOGT-NTO Gotland
Summa
Budget

AMD
Attention Gotland
BRIS Region Öst
Brottsofferjouren
Cancer Gotland

(tidigare Insolvens Gotland)

487 tkr

442 tkr

463 tkr

Sökt 2019
150
15
115
70

000
000
000
000

Bakgrund

Stödet vänder sig till sociala föreningar, som bedriver ideell och för samhället särskilt
viktig verksamhet inom socialt stöd. Totalt har 13 organisationer ansökt om stöd.

1 (8)
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En beredningsgrupp bestående av representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har kommit fram
till ovanstående förslag enligt bifogade bedömningar.
Beredningsgruppen har utgått ifrån politiska mål och prioriterade områden,
verksamhetsbaserade erfarenheter och den rådande samhällsutvecklingen i sin
bedömning av fördelning av stödet.
Bedömning
Årets ansökningar uppgår till mer än tre gånger så mycket än vad som finns i budget.
Ansökningarna innehåller föreningar som söker ett stort stöd för att täcka sina
personal- eller lokalkostnader samt de som söker för att täcka hela sin verksamhet då
de inte har andra intäktsmöjligheter.
Organisationerna arbetar i områden med människor som ofta har traumatiska
erfarenheter och där utanförskap finns. De har aktiviteter, stödjande samtal,
kunskapshöjande aktiviteter och nästan alla har beredskap för akutinsatser.
Föreningarna kompletterar varandra och utgör ett betydande komplement till den
offentliga verksamheten. Stödet från Region Gotland är extra betydelsefullt, då
organisationerna har svårt att rekrytera medlemmar som finansierar verksamheten.
Alla föreningar är oerhört viktiga för sina medlemmar och sin målgrupp. Alla
organisationer samarbetar med offentliga verksamheter på något sätt och i andra
nätverk och utgör en bred delaktighet i det gotländska samhället.
Beredningsgruppen har diskuterat och vägt ur ett helhetsperspektiv och sett till
organisationens egen bärighet, verksamhetens bredd på Gotland, samhällsnyttans
storlek och om verksamheten har lagstyrda förtecken.
Med ovanstående förslag till fördelning avses att så många föreningar som möjligt
ska ges möjlighet att fortsatt kunna bedriva verksamhet.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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1) AMD – Anhöriga Mot Droger,

ANSÖKAN: 150 000 kr.
Söker stöd för all sin verksamhet 2019. Crafts-kurser, arrangera föreläsningar,
administration och informationsmaterial, hyra, marknadsföring och
ljusmanifestationen, medlemsaktiviteter.
ÄNDAMÅL: Att minska missbruket och vara stöd för anhöriga. Arbeta med ökad
prevention och att eftervården ska bli bättre. Skapa opinion mot narkotika, samarbeta
med myndigheter och vara uppdaterade på nya droger och sprida kunskap.
VERKSAMHET 2018: 45 medlemmar och 4 aktivt ideellt arbetande. Dygnet runt
telefonjour där anhöriga kan ringa. De finns tillgängliga på Jungmansgatan 123A och
har öppet eller verksamhet 3 ggr i veckan. AMD har kontinuerligt stödjande samtal
med medlemmar och ger aktuella föreläsningar. De är aktivt engagerade i RNS –
Aktion Mot Narkotika, sitter med i styrelsen för AMD-Riks, Drogförebyggande rådet
och i Tryggare Gotland mm. Förebyggande arbete informationsbesök i skolor,
behandlingshem och företag och har en mängd nätverkande möten. Föreningen
arrangerar en ljusmanifestation i domkyrkan, för offren för drogmissbruk.
Förslag till beslut med motivering:

AMD-Anhöriga mot droger beviljas 15 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen nivå. Föreningen samverkar och gör en bra insats i
informationsspridningen om alla droger och även nya droger.

2) Attention Gotland,
ANSÖKAN: 15 000 kr.
Riktat till informationsinsatser inom skolans värld, olika nätverk och till förbättringar
inom region Gotland, föreläsningar i egen regi, skapa mötesplatser för ungdomar.
ÄNDAMÅL: Attention Gotland är en förening som stödjer barn, ungdomar och
vuxna med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras anhöriga.
Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa diagnoser till berörda, såsom
arbetande personal och politiker.
VERKSAMHET 2018: 96 medlemmar. Hyr lokal i Röda Korsets Kupan där de
arrangerar för ungdomar yoga- och bowling kvällar, två gånger i månaden. Riktar sig
mot unga och arbetar med informationsspridning, opinionsarbete, ger föreläsningar,
kamratstöd och nätverkande.
Attention ingår i flera nätverk och samarbetar med flera offentliga verksamheter
såsom Tillgänglighetsrådet, Finsam, Habiliteringen, Psyk, Socialtjänsten, Bup, NSPH
mfl. De har representanter i 5 regionala nämnder och ingår i styrgruppen Personligt
Ombud.
Förslag till beslut med motivering:

Attention Gotland beviljas stöd med 15 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen nivå. Aktiv och nätverkande förening som gör betydande
avtryck för sin målgrupp, specifikt unga och för offentlig personal som arbetar med
målgruppen.
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3) BRIS Region Öst,
ANSÖKAN: 115 000 kr.
ÄNDAMÅL: Att stärka barn och ungas rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor.
Att bistå särskilt utsatta barn och unga samt upprätta möjligheter att för dialog och
länka mellan barn, vuxna och samhället utifrån barnperspektivet. Agera för barnets
bästa i enlighet med FN:s barnkonvention.
VERKSAMHET 2018: De kanaler barn och unga använder för att kontakta BRIS är
bland andra: chatt, mejl, telefon 116 111 och vuxentelefon-om-barn. Nytt är Brisappen, att det finns möjlighet att boka tid för kuratorsamtal. BRIS nationellt har i
genomsnitt 37 369 kontakter genom dessa kanaler varje år. Den ålder som mest
kontaktar BRIS är 13-17 år. Fördelat på kön 82 % flickor och 18% pojkar.
Gotland ingår i BRIS Region Öst, som hanterar 22 kommuner. Inga siffror för just
Gotland kan specificeras statistiskt pga. anonymitet och att kanalerna för samtal sker
mest via internet. På Gotland sprids information mest genom skolsköterskorna.
BRIS Region Öst har ingen närvaro på Gotland. 21 av 22 kommuner ger stöd till
BRIS Region Öst.
Förslag till beslut med motivering:

BRIS Region Öst beviljas stöd med 50 000 kr.
MOTIVERING: Stödet ökas något, då det finns ett litet utrymme i budget och att barn
och unga är prioriterad målgrupp. Summan utgör ca 5 kr/barn 7-20 år på Gotland
vilket också är ett genomsnittligt stöd för andra kommuner.

4) Brottsofferjouren (BOJ Gotland),
ANSÖKAN: 70 000 kr,
ÄNDAMÅL: Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för att alla
brottsdrabbade ska få stöd. Direkt brottsdrabbad, vittne till brott, anhöriga eller
anhöriga till gärningsman kan vända sig till BOJ för egna samtal och praktisk
information som exempelvis försäkringsfrågor, rättsprocessen mm.
VERKSAMHET 2018: BOJ Gotland har samarbete med polis, åklagare, tingsrätt,
socialtjänsten, försäkringsbolag, nätverkat i Samverkan mot våld, Tryggare Gotland,
Underbara Ungdomar, Träffpunkt Gråbo, kvinnojourer m.fl.
Förslag till beslut med motivering:

BOJ Gotland beviljas stöd med 70 000 kr.
MOTIVERING: Verksamheten arbetar under lagstyrda förtecken. BOJ Gotland är den
enda organisationen som bevakar och utför dessa tjänster lokalt. Verksamheten
kompletterar Socialtjänstens lagstadgade verksamhet efter SoL kap 5 §11.

5) Gotlands Frivilliga Samhällsarbetare (GFS),
ANSÖKAN: 10 000 kr.
Stödet ska bland annat användas till lokalhyran, föredragshållare och rättsskyddsförsäkringen.
ÄNDAMÅL: Mål och syfte är att ta tillvara samhällets ideella kraft som tar lagreglerade
frivilliguppdrag och att samordna dessa personer som utgör föreningen medlemmar.
GFS tillhör Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare och har därigenom ett
försäkringsskydd för medlemmarna. Medlemmarna verkar utsatt miljö.
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VERKSAMHET 2018: Föreningen har 59 medlemmar som tar uppdrag som
lekmannaövervakare, godemän, förvaltare, förmyndare, besöksgrupper i häktet,
kontakt- eller stödpersoner vid besök vid rättspsykiatri, kriminalvården, patientnämnden och individ- och familjeomsorgen. Riksföreningen ger utbildning till
nyrekryterade övervakare, godemän och förvaltare men föreningen betalar
resekostnaderna. Föreningen har själva också fortbildningsinsatser, temakvällar,
studie- och informationsbesök och så ges tidningen Ö-Vak ut två gånger per år.
Samarbetar med frivården, kriminalvården, överförmyndaren mfl.
Förslag till beslut med motivering:

Gotlands frivilliga samhällsarbetare beviljas stöd med 10 000 kr.
MOTIVERING: Enligt sökt nivå. Arbetar efter lagstyrd verksamhet som har ökade
kostnader i och med ökat antal gode män.

6) Kvinnojouren Amanda,
ANSÖKAN: 246 000 kr.
Stödet ska gå till hyra för skyddat boende, el, tv och telefon, samtalslokal och
föreningskostnader.
ÄNDAMÅL: Huvudverksamheten i föreningen är att erbjuda kvinnor och barn
skyddat boende i akuta fall samt att bedriva informationsverksamhet, stödsamtal och
jourtelefon.
VERKSAMHET 2018: Föreningen har 68 medlemmar och en lägenhet för skyddat
boende. De arbetar med förebyggande verksamhet med utåtriktad informationsverksamhet. De samarbetar aktivt med Länsstyrelsen, Regionen och Polisen. De
arrangerar seminarier och erbjuder handledning och utbildning till jourkvinnor som
vill jobba ideellt med stödsamtal.
Förslag till beslut med motivering:

Kvinnojouren Amanda beviljas stöd med 95 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållit stöd från förslaget förra året. Det är en viktig organisation
på Gotland.

7) Rädda Barnen Gotland,
ANSÖKAN: 50 000 kr.
Stödet går till utökad verksamhet i Gotlands skolor, Läxhjälp, föredragsverksamhet,
fortsatt samarbete med Röda Korset, DBF och idrottsrörelsen på Gotland, mm.
ÄNDAMÅL: Rädda Barnen främjar barns rättigheter och möjligheter. Verkar för en
ökad integration och arbetar mot våld och rasism genom sina verksamheter på
Gotland med Barnkonventionen i fokus.
VERKSAMHET 2018: Föreningen har 800 medlemmar. De sprider information,
utbildar och bedriver aktiv verksamhet på lokalnivå. Arbetet med gemensam
värdegrund har fortsatt i samarbete med Roma Teatern, Röda Korset, Region
Gotland, idrottsrörelsen på Gotland, Vinternatt, föreningen DBF m.fl.
Rädda Barnen samarbetar bl.a. med Roma Teatern, Unga Roma, Barnkörveckan på
Fårö, Allmänna Sångens julkonsert med insamlingar och har under 2016 samlat in
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113 674 kr. Övriga aktiviteter kan nämnas Sommarläger på Karlsö, 7 föreläsningar
och cafékvällar på Träffpunkt Gråbo mm.
Förslag till beslut med motivering:

Rädda Barnen Gotland beviljas stöd med 45 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållet . Gör stora insatser för barn och i den rådande flyktingsituationen. De är i hög grad nätverkande med myndigheter och större
organisationer. De hjälper små föreningar till många aktiviteter och till ett självgående
och gör ett stort avtryck på Gotland.

8) Röda Korset Gotland (RKG),
ANSÖKAN: 150 000 kr.
Stödet går till social verksamhet på Gotland i insatserna för asylsökande samt andra
individer i liknande situation.
ÄNDAMÅL: ”Röda Korset ska lindra och förhindra mänskligt lidande, skydda liv och
hälsa, skapa respekt för människovärdet, främja ömsesidig förståelse och vänskap
samt verka för samarbete och varaktig fred mellan alla folk.”
RKG är en paraplyorganisation utan egna medlemmar för drygt 50 Röda kors-kretsar
med ca 2000 medlemmar. RKG organiserar ytterligare ca 600 volontärer.
VERKSAMHET 2018: Röda Korset har verksamheter på sju platser över hela ön.
Förutom kuporna har RKG flera nätverkande projekt igång inom praktikplatser och
sysselsättning. Behovet av verksamhet inom det sociala området har ett hårt tryck
vilket har varit ansträngande för personalen. RKG har satt igång ett kompetensutvecklingsprogram för att möta utmaningarna.
RKG har fortsatt beredskap för att mobilisera akuta insatser inom Vinternatt och
materiellt bistånd till asylsökande.
Förslag till beslut med motivering:

Röda Korset Gotland beviljas stöd med 95 000 kr
MOTIVERING: Bibehållet enligt förra årets förslag. RKG gör stor samhällsnytta och
är den organisation som kan mobilisera resurser i krissituationer.

9) Skuldjouren Gotland

KFN 2017/395

ANSÖKAN: 150 000 kr.
Stödet går till hyra, it, telefon, papper, frimärken och kuvert för klientverksamhet.
ÄNDAMÅL: Föreningen har som syfte att ge stöd, kunskap, råd och gemenskap till
personer som hamnat i ekonomiskt och socialt utanförskap och att hjälpa till med
t.ex. skuldsaneringsansökan. Målet är att hjälpa är överskuldsatta och fattiga i
samhället.
VERKSAMHET 2018: Föreningen hjälper aktivt med ekonomin, besök hos kronofogden, tingsrätten, försäkringskassan och socialtjänsten. Flera konsumentfrågor tas
också emot via telefon.
De har drop-in öppen mottagning på tisdagar på Träffpunkt Gråbo. Samarbetar med
socialtjänst, kyrkan, arbetsförmedlingen och psykiatrin. De bevakar skuldfrågan i
media och har uppföljningar med sina medlemmar som ofta är i ett utanförskap och
kan erbjuda social samvaro och hjälp till självhjälp där de lär sig att odla sin mat.
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Förslag till beslut med motivering:

Skuldjouren beviljas stöd med 15 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen nivå. Verksamheten kompletterar offentlig verksamhet
med tillgänglighet på Träffpunkt Gråbo som kan fånga upp ungdomar och unga
vuxna.

10) Sällskapet Länkarna Slite, KFN 2017/433
ANSÖKAN: 50 000 kr.
Stödet går i första hand till lokalkostnader för att kunna hålla öppet, medlemsvård
och resa till riksträffarna.
ÄNDAMÅL: Länkarnas syfte är att hjälpa alkohol- och drogberoende människor att
tillfriskna genom punktprogrammet med 7 steg.
VERKSAMHET 2018: Verksamheten bedrivs främst i föreningens lokal i Slite, öppet
3 kvällar/vecka. De har ingen hyreskostnad för lokalen, men andra lokalkostnader
som el, V/A och försäkringar uppgår till drygt 22 000 kr. De samarbetar med
alkoholrådgivningen, Frivården, Graip IK, och arbetsplatser. De är ett alternativ till
annan alkoholvård.
De samarbetar med Visbyföreningen och de vårdande medlemsmötena växlar mellan
Visby och Slite. Föreningen har 16 medlemmar.
Förslag till beslut med motivering:

Sällskapet Länkarna Slite beviljas stöd med 20 000 kr.
MOTIVERING: Något sänkt nivå. Verksamheten är betydande för norra Gotland och
i nätverk med offentliga verksamheter.

11) Sällskapet Länkarna Visby,
ANSÖKAN: 50 000 kr.
Stödet går i första hand till amorteringar på lån och för att hålla kontakt och
erfarenhetsutbyte med andra Länksällskap i Sverige.
ÄNDAMÅL: Länkarnas syfte är att hjälpa alkohol- och drogberoende människor att
tillfriskna genom punktprogrammet med 7 steg.
VERKSAMHET 2018: Föreningen har 17 medlemmar och samarbetar med
Länkföreningen Slite. Verksamheten vänder sig till egna medlemmar, men har en del
utåtriktad och uppsökande verksamhet, bland annat mot härbärget i Visby. De har
öppet tre kvällar i veckan och har telefonjour. Föreningen äger också ett sommarhem
i Rute, en stuga där medlemmar och behövande kan få rekreation. De ordnar
aktiviteter som påskfest, midsommarfest, julfest och månatliga möten. Under 2018
medverkade föreningen även in Almedalsveckan med lyckat utfall enligt föreningen
själva. De har som ambition att fortsätta att medverka vid Almedalsveckan
kommande år.
Förslag till beslut med motivering:

Sällskapet Länkarna Visby beviljas stöd med 20 000 kr.
MOTIVERING: Stödet ökas. Verksamheten är betydande i nätverk med offentlig
verksamhet. Viktig medverkan vid Almedalsveckan.
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12) KRIS Gotland,
ANSÖKAN: 300 000 kr.
Stödet ska gå till att starta upp verksamhet på Gotland, anställa personal som kan
hålla i verksamheten samt få ekonomi att hyra lämplig lokal samt kontinuerliga
aktiviteter för medlemmarna.
ÄNDAMÅL: Kris är en ideell kamratskapsförening vars verksamhet går ut på att hjälpa
människor att byta livsstil från missbruk och kriminalitet till drogfri och hederlig.
VERKSAMHET 2018 : Föreningen är nystartad under våren 2018 och har, enligt
föreningen, byggt upp en stabil styrelse med stora ambitioner. Målet med verksamheten under 2019 är att daglig verksamhet, boende inklusive behandling samt
föreläsningar. Föreningen vill, genom anstaltsverksamhet kunna finnas med hela
vägen från häktet/anstalt till att bli medlem.
Förslag till beslut med motivering:

Sällskapet KRIS Gotland beviljas stöd med 15 000 kr.
MOTIVERING: Ett bra projekt och initiativ att få igång KRIS Gotland. Med ett stöd,
även betydligt lägre än vad man har sökt, så hoppas vi att man kan få igång den nya
föreningen med viss verksamhet. Till nästa års ansökan har föreningen mer underlag
till ännu en ansökan och chans till ökat stöd.

13) IOGT-NTO ,
ANSÖKAN: 100 000 kr.
Vill försöka starta upp verksamhet i Klintehamn, Slite och Visby, en utvidgning som
medför kostnader som verksamheten i Hemse inte kan bära. Vill kunna besöka
verksamheten på Dagöholm (som IOGT-NTO) äger för att kunna bidra till
ytterligare höjning av kompetensen i verksamheten.
ÄNDAMÅL: IOGT-NTO bedriver genom föreningen Heimdall i Hemse kamratstödsverksamhet för att hjälpa personer att bryta ett missbruk eller förebygga återfall.
VERKSAMHET 2018 : Kamratstödet träffas en gång per vecka för olika aktiviteter.
Under 2018 har föreningen även sökt kontakter med studieförbundet NBV som
föreningen hoppas ska leda till studier och kulturaktiviteter i framtiden
Förslag till beslut med motivering:

IOGT-NTO beviljas stöd med 10 000 kr.
MOTIVERING: IOGT-NTO gör viktig och bra verksamhet och har under många år
drivit verksamhet utan offentligt stöd. Vi föreslår ett mindre stöd med fokus på
verksamheten i Hemse.

Page 166 of 1221

8 (8)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2019/71
21 februari 2019

Per Wallstedt

Regionstyrelsen

Komplettering sociala föreningar
Kompletterande information angående frågor utifrån RSAU 12/2.
Stöd till nya föreningar;
Två nya föreningar sökte stöd i årets omgång, KRIS och IOGT-NTO. Beredningsgruppens (BG)
ingång var att få så stor bredd på stödet som möjligt och valde i och med det att bevilja stöd till
nya föreningar. De beviljade stöden är långt under de ansökta beloppen, men BG hoppas att det
kan bli ett startskott likväl och efter ett lyckat verksamhetsår hos föreningarna kunna bevilja större
stöd nästa år. Vid helt uteblivet stöd var bedömningen att verksamheten inte skulle komma igång,
eller bli lidande.
Stödet till Bris – barnens rätt i samhället;
Storleken på Bris stöd är att bedömningen är att de enligt bedömningen av de i BG som kommer i
kontakt med deras arbete att det gör stor nytta för barn och ungdomar på Gotland och är en viktig
resurs. Och så vitt jag kan se är de registrerade i vårt föreningsregister och såldes berättigade för
stöd enligt regelverket. Plus att de historiskt har fått stöd, vilket borgar för en fortsättning. En
vidare diskussion om de är berättigade till stöd kan givetvis tas, men under nuvarande
omständigheter och med ett historiskt perspektiv så anser BG att Bris bör få fortsatt stöd. Ser dock
att 21 av 22 kommuner som ingår i Bris Region Öst ger bidrag till föreningen. Och just barn och
ungdomar är en prioriterad målgrupp för Kultur- och Fritidsavdelningen.
Stödet till Kvinnojouren Amanda;
Förslaget i årets sammanställning är tillbaka på samma nivå som det har varit de tre senaste åren.
Förra året valde RS att höja stödet från föreslagna 95’ till 125’. Det är fler föreningar som söker i år
än i fjol, och sammanlagt är det sökta beloppet nästan 1 500’. Det innebär givetvis prioriteringar.
Med detta sagt är det förstås väldigt viktigt att Kvinnojouren Amanda har en bra verksamhet och vi
vill givetvis vara delaktiga i det i så stor utsträckning som går. Vi förstår också att alla kronor är
viktiga för Kvinnojouren Amanda och att alla intäkter är viktiga. Beslutet från BG att återgå till de
tre tidigare årens nivå är att Kvinnojouren under 2017 gjorde ett plusresultat på 211’ efter att bland
annat fått ett välförtjänt organisationsbidrag från Socialstyrelsen på 141’. Enligt Socialstyrelsens
rapportering har Kvinnojouren Amanda i slutet på 2018 även beviljats 381’ i statsbidrag av
Socialstyrelsen. Pengar som givetvis kommer att göra mycket nytta och kommer väl till hands.
Bokslut för 2018 är dock inte klart så utfall för det året är inte satt. Men likväl med det i åtanke så
valde BG att återgå till föreslagna nivåer som är i linje med de senaste åren för att kunna ge stöd
till ett par nya föreningar och kunna bibehålla nivåer, eller bara marginellt sänka eller höja, på
övriga sökande. I och med detta ser vi en bra bredd på fördelningen av stödet.

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 50

Sociala föreningen, verksamhetsstöd 2019

RS 2019/71

Arbetsutskottets beslut
x

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Stödet vänder sig till sociala föreningar, som bedriver ideell och för samhället särskilt
viktig verksamhet inom socialt stöd. Totalt har 13 organisationer ansökt om stöd.
En beredningsgrupp bestående av representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har kommit fram till
ovanstående förslag enligt bifogade bedömningar.
Beredningsgruppen har utgått ifrån politiska mål och prioriterade områden,
verksamhetsbaserade erfarenheter och den rådande samhällsutvecklingen i sin
bedömning av fördelning av stödet. Fördelas enligt nedan:
Organisation
AMD
Attention Gotland
BRIS Region Öst
Brottsofferjouren
Cancer Gotland
Gotlands Frivilliga
Samhällsarbetare
Kvinnojouren
Amanda
Rädda Barnen
Gotland
Röda Korset Region
Gotland
Skuldjouren Gotland
(tidigare Insolvens
Gotland)
Sällskapet Länkarna
Visby
Sällskapet Länkarna
Slite
VISIR Gotland
Kris Gotland
IOGT-NTO
Gotland
Summa
Budget

Stöd 2016

Stöd 2017

Stöd 2018

8 000
15 000
40 000
70 000
12 000
15 000

10 000
15 000
40 000
70 000
12 000
15 000

15 000
15 000
45 000
70 000
15 000
15 000

85 000

85 000

40 000

Sökt
Förslag
2019
2019
150 000
15 000
15 000
15 000
115 000
50 000
70 000
70 000
10 000

10 000

125 000

246 000

95 000

40 000

45 000

50 000

45 000

75 000

75 000

75 000

150 000

80 000

12 000

12 000

15 000

150 000

15 000

12 000

12 000

15 000

50 000

20 000

25 000

25 000

20 000

50 000

20 000

3 000

3 000

3 000
300 000
100 000

15 000
10 000

1 456 000

460 000
460 000

487 000

442 000

463 000

forts
13 (37)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Årets ansökningar uppgår till mer än tre gånger så mycket än vad som finns i budget.
Ansökningarna innehåller föreningar som söker ett stort stöd för att täcka sina
personal- eller lokalkostnader samt de som söker för att täcka hela sin verksamhet då
de inte har andra intäktsmöjligheter.
Organisationerna arbetar i områden med människor som ofta har traumatiska
erfarenheter och där utanförskap finns. De har aktiviteter, stödjande samtal,
kunskapshöjande aktiviteter och nästan alla har beredskap för akutinsatser.
Föreningarna kompletterar varandra och utgör ett betydande komplement till den
offentliga verksamheten. Stödet från Region Gotland är extra betydelsefullt, då
organisationerna har svårt att rekrytera medlemmar som finansierar verksamheten.
Alla föreningar är oerhört viktiga för sina medlemmar och sin målgrupp. Alla
organisationer samarbetar med offentliga verksamheter på något sätt och i andra
nätverk och utgör en bred delaktighet i det gotländska samhället.
Beredningsgruppen har diskuterat och vägt ur ett helhetsperspektiv och sett till
organisationens egen bärighet, verksamhetens bredd på Gotland, samhällsnyttans
storlek och om verksamheten har lagstyrda förtecken.
Med ovanstående förslag till fördelning avses att så många föreningar som möjligt
ska ges möjlighet att fortsatt kunna bedriva verksamhet.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär ytterligare kompletteringar av verksamhetsstöd till sociala
föreningar och lämnar därför ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen. Reviderat
underlag bifogas kallelse till regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-11

14 (37)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Nanna Bergquist

Regionstyrelsen

Förnyad informationshantering och arkivering
Förslag till beslut

•

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.

Sammanfattning

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
1 (3)
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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.
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

Ärendebeskrivning

Idén bakom processorienterad arkivredovisning är att göra alla som söker efter
information självständiga i sitt sökande. Med en och samma ordning från ärendets
början till dess att det arkiveras gör alla som vill ta del av allmänna handlingar till
jämställda. Informationssäkerheten höjs därigenom, då ingen verksamhet är
beroende av en eller ett fåtal personer för att hitta bland sina handlingar. Ordningen
ska vara självförklarande och kommer att utgöra en möjlig sökväg i det kommande earkivet.
Den övergripande dokumenthanteringsplanen innehåller uppgifter om;
verksamhetsområde, process, handlingstyp, förvaringsplats (t.ex. närarkiv eller
verksamhetssystem), bevarande/gallringsfrist och leveransfrist.
Dokumenthanteringsplanen ska tillämpas enligt följande exempel; Hälso- och
sjukvårdsnämnden hanterar handlingar som hör till styrande och stödjande processer,
som redovisas i dokumenthanteringsplanen och klassificeringsstrukturen under nr 1
och 2, därutöver hanterar de handlingar som redovisas under nr 10 Hälso- och
sjukvård.
För att göra den övergripande planen relevant för sin verksamhet, bör därför
nämnderna och styrelserna anta dokumenthanteringsplanen med en medföljande
anvisning om att styrande och stödjande processer anbelangar samtliga och därefter
tydliggöra vilka områden som är relevanta för den egna verksamheten. Respektive
nämnd kan välja att göra detta genom att skapa en egen dokumenthanteringsplan
bestående av utvalda delar i den övergripande planen, så länge strukturen: siffror och
rubriknamn är desamma.
För att informationssäkerheten ska öka, måste varje nämnd även göra följande:
1. Ta ett beslut om digital kontra analog hantering av sina handlingar; om
handlingarna skapas eller inkommer till största del digitalt, så ska återstoden av
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handlingarna som skapas eller inkommer analogt skannas och läggas till
respektive ärende. Många kärnverksamheter hanterar sina ärenden/processer i
ett specifikt verksamhetssystem, företrädesvis bör samtliga handlingar som ingår
i ett ärende hanteras eller åtminstone mellanlagras i ett och samma
verksamhetssystem. Informationssäkerheten uppnås när handlingar i en process
hanteras på ett sammanhållet sätt. I de verksamheter där en helt digital
informationshantering inte är möjlig, ska förvaringsplatsen för de handlingstyper
som skapas/inkommer analogt dokumenteras tydligt i
dokumenthanteringsplanen.
2. Ta ett beslut om att ärenden som ska diarieföras ska registreras och handläggas
utifrån klassificeringsstrukturen, så att en och samma ordning följs från början
till slut.
3. Vid upphandling av nya verksamhetssystem se till att arkivreglementet efterlevs,
vilket innebär att de handlingar som skapas i verksamhetssystemet är originalet,
och ska kunna levereras till ett framtida e-arkiv. Samma princip gäller för
befintliga verksamhetssystem, vilket innebär att regionarkivet från och med att
beslutet är taget, inte kommer att ta emot utskrifter från verksamhetssystem eller
gemensamma servrar, eftersom originalen finns i digital form. I de fall där ett
digitalt uttag är omöjligt pga ett verksamhetssystem som inte har någon
exportfunktion eller i de fall då verksamheten enligt lag måste leverera till
arkivmyndigheten innan en e-arkivlösning är på plats, måste respektive
verksamhet komma fram till en överenskommelse kring åtgärd med
regionarkivet.
Bedömning

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.
Beslutsunderlag

Arkivreglemente, från 2019, Region Gotlands dokumenthanteringsplan, från 2019,
Klassificeringsstruktur Region Gotland 1.0, från 2019
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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20 januari 2019

Regionstyrelseförvaltningen

Arkivreglemente för region Gotland
Förutom de i arkivlagen (AL 1990:782) och
arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna
om arkivvård gäller detta reglemente för arkivvården inom
region Gotland, antaget med stöd av arkivlagen 16 §.

§ 1 Arkivverksamhetens syfte
Regionens arkiv är en del av det lokala kulturarvet. De
regionala myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade
och vårdas så att de tillgodoser:
•rätten att ta del av allmänna handlingar,
•behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
•forskningens behov
Utöver ovanstående syfte ska regionens arkiv även
återspegla regionens sätt att administrera sina handlingar,
vilket för en modern organisation innebär en stor hantering
av elektroniska och digitaliserade handlingar.
För att en arkivhandling dessutom ska vara legitim, och
kunna användas som en betrodd källa, måste
arkivverksamheten genomsyras av en respekt för
originalhandlingens ursprungsformat, för att tillgodose detta
och ovanstående nämnda syften med arkivverksamheten,
har samtliga myndigheter inom region Gotland skyldighet
att hantera alla



elektroniska handlingar (som har skapats elektroniskt),
och
digitaliserade handlingar (som inkommit eller skapats i
pappersformat men som skannats till en sökbar textfil;
pdf/A eller likvärdigt, för att underlätta
administrationen)

som originalhandlingen; den handling som ska bevaras.

§ 2 Tillämpningsområde
Detta reglemente gäller för regionfullmäktige och regionens
myndigheter. Med myndighet avses i reglementet
regionstyrelsen och övriga nämnder, inklusive fullmäktiges

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se
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revisorer samt andra regionala/kommunala organ med
självständig ställning.
Reglementet gäller även för aktiebolag, handelsbolag,
ekonomiska föreningar och stiftelser där regionen utövar ett
rättsligt bestämmande inflytande. I detta reglemente
inkluderas i fortsättningen även dessa organ i begreppet
myndighet.

§ 3 Myndighetens ansvar
Varje myndighet i regionen ansvarar för att dess arkiv samt
av myndigheten övertagna arkiv hanteras enligt arkivlagen
och på det sätt som framgår av detta reglemente. Till
övertagna arkiv räknas arkiv från tidigare organisation vars
verksamhet övertagits av myndigheten.
Den regionövergripande dokumenthanteringsplanen med
tillhörande klassificeringsstruktur ska täcka in samtliga
handlingstyper som hanteras inom regionen, respektive
myndighets ansvar ligger i att informera regionarkivet när
ändringar i denna plan måste ske, så att korrekta uppgifter
förs in vid den årlig revidering av
dokumenthanteringsplanen.

§ 4 Arkivmyndigheten och dess ansvar
Regionstyrelsen är arkivmyndighet och ansvarar för arkiv
som överlämnats till regionarkivet. Arkivmyndigheten
ansvarar för tillsyn över myndigheternas arkivbildning och
arkivvård, vilket innefattar allmänna handlingar som
förvaras i närarkiv, i verksamhetssystem och i digitala
mappsystem.
Arkivmyndigheten får utfärda riktlinjer som behövs för en
god arkivvård i regionen. I och med att
informationshanteringen har gått från att vara analog till att
bli digital, innebär arkivmyndighetens ansvar och skyldighet
att vara aktivt rådgivande redan då handlingarna skapas.
Tillsyn eller rådgivning först vid arkiveringstillfället måste
undvikas, då det innebär en för stor risk för ofrivillig
informationsförlust, i och med att elektroniska handlingars
livslängd är kortare än analoga.

§ 5 Regionarkiv
Regionarkivet har två likvärdigt betydelsefulla uppgifter;
den ena är att vara en stödfunktion för de regionala
verksamheterna i dokumenthantering och arkivfrågor, dvs
både analog såväl som digital informationshantering. Den
andra uppgiften är att bistå allmänheten med insyn i
regionens verksamhet genom tillgängliggörandet av dess
allmänna handlingar. Regionarkivet ska vårda och i
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förekommande fall förteckna handlingar som överlämnas
till arkivmyndigheten. Arkivet ska hålla handlingarna
tillgängliga enligt offentlighetsprincipen och främja deras
användning i kulturell verksamhet och forskning, i
förekommande fall verkställa föreskriven och beslutad
gallring av handlingar som överlämnats till
arkivmyndigheten samt verka för att arkivmaterialet i
regionarkivet levandegörs.

§ 6 Arkivansvarig/arkivredogörare
Hos myndigheterna ska det finnas arkivansvariga och en
eller flera arkivredogörare. Arkivansvariga och
arkivredogörare har särskilt att:







känna till gällande lagar och bestämmelser rörande arkivvården
bevaka arkivfrågor vid förändring av organisation eller rutiner
förbereda och ansvara för leverans till regionarkivet
ansvara för att dokumenthanteringsplaner och arkivbeskrivningar
utarbetas och hålls uppdaterade
verkställa gallring enligt dokumenthanteringsplanen hos myndigheten
informera berörda om bestämmelser och rutiner inom arkiv och
informationshantering

§ 7 Regionarkivets handlingar
De handlingar som lämnas till regionarkivet ska förtecknas i
en arkivförteckning. Arkivförteckningen är en systematisk
förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens
arkiv. En förteckning med historik ska upprättas för de arkiv
som avslutats när myndigheter upphört. Gallringsbara
handlingar behöver inte förtecknas. Arkiv inom region
Gotland är antingen förtecknade enligt allmänna
arkivschemat eller enligt en processorienterad
arkivredovisning. Från och med 2019 kommer de nämnder
som fattat beslut om att sluta skriva ut på papper från sina
diarie- och ärendehanteringssystem, att redovisa sin
informationshantering utifrån processer, enligt
kommunalförbundet Sydarkiveras framtagna exempel;
VerkSAM. Dessa nämnders diarieförda handlingar kommer
vid leverans till ett e-arkiv att redovisas enligt samma
struktur som vid diarieföringen.

§ 8 Handlingar som förvaras hos myndigheten
Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv i en
arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen innehåller
information om vilka typer av handlingar som kan finnas
och hur arkivet är organiserat.
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§ 9 Dokumenthanteringsplan
Region Gotland redovisar sina handlingstyper utifrån
verksamhetsområden och processer. Strukturen i den
regionövergripande dokumenthanteringsplanen följer därför
inga organisatoriska strukturer, och påverkas därför inte
heller av organisatoriska förändringar. För att den
regionövergripande dokumenthanteringsplanen ska vara
lättbegriplig och användbar inom respektive myndighet, bör
varje nämnd anpassa den regionövergripande
dokumenthanteringsplanen så att enbart de delar som
redovisar de styrande och stödjande processerna, samt de
processer som rör den egna verksamheten återfinns i
myndighetens antagna plan. Dokumenthanteringsplanen ska
innehålla information om myndighetens handlingstyper,
förvaringsplats eller förvaringsmedium, gallringsfrister samt
när leveransen till e-arkivet eller regionarkivets arkivlokaler
ska ske. Varje myndighet ska ta fram planen efter samråd
med arkivmyndigheten. Planen ska revideras fortlöpande.
Den antagna dokumenthanteringsplanen ersätter
gallringsutredningar och –beslut.

§ 10 Bevarande och gallring
Allmänna handlingar får gallras (förstöras), dock inte så att
syftet med regionens arkivvård motverkas. För
handlingstyper som inte omfattas av
dokumenthanteringsplanen bör den arkivansvarige göra ett
ställningstagande kring huruvida handlingstyperna ska ingå
i dokumenthanteringsplanen, och därmed läggas till vid
revideringen av densamma. Om handlingstyperna är unika
eller inte kommer att ingå något ytterligare i myndighetens
informationshantering, kan ett gallringsbeslut skrivas.
Handlingar som gallras ska förstöras, vilket bör ske utan
dröjsmål efter att gallringsfristen löpt ut. Sekretessbelagda
handlingar ska förstöras under kontroll, exempelvis genom
att slänga dem i plomberade sekretesskärl, specifikt avsedda
för detta ändamål.
Gallring i arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten
beslutas av arkivmyndigheten efter samråd med
överlämnande myndighet.

§ 11 Rensning och arkivavgränsning
Handlingar som inte är allmänna och som inte ska tillhöra
myndighetens arkiv ska rensas bort fortlöpande. Rensning
ska göras senast i samband med arkivläggningen och är i
första hand en uppgift för handläggaren.
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§ 12 Överlämnande till e-arkiv
Eftersom de flesta e-arkivslösningar kan används både som
mellanarkiv och som slutarkiv, innebär det att en myndighet
kan överföra sina digitala och elektroniska handlingar till
mellanarkivet, för att underlätta åtkomst till dessa både för
den egna förvaltningen och för allmänheten. Så länge
handlingarna ligger i mellanarkivet äger respektive
myndighet sina handlingar. Detta innebär att respektive
myndighet ansvarar för gallring och att de handlingar som
ska bevaras för alltid lagras i arkivbeständiga format enl.
RA-FS 2009:2. När ägandeskapet överlåts till
arkivmyndigheten, vilket sker i enlighet med
dokumenthanteringsplanen eller efter överenskommelse
mellan myndigheten och arkivmyndigheten, är handlingarna
slutarkiverade. Skillnaden mellan pappershandlingar och
elektroniska handlingar är att det inte behöver ske en fysisk
flytt, utan det är snarare ansvar och ägande som förflyttas.

§ 13 Överlämnande till regionarkivet
Arkivmyndigheten kan överta arkivhandlingar enligt
överenskommelse eller enligt bestämmelser i arkivlagen
eller annan författning. Gallringsbara handlingar tas endast
emot i undantagsfall.
Före överlämnande av pappershandlingar ska dessa vara
rensade, förpackade och märkta enligt överenskommelse
med regionarkivet. Myndigheten ansvarar för
överlämnandet.
I samband med omorganisation, som innebär att en nämnd
eller styrelse upphör eller att genomgripande förändring sker
i verksamheten ska myndigheten samråda med
arkivmyndigheten om hur berörda arkiv ska tas om hand.

§ 14 Överlämnande till annat regionalt organ
Om en verksamhet inom region Gotland överförs till annan
myndighet, stiftelse eller bolag som också styrs av region
Gotland, kan hela eller delar av arkivet följa med till den
nya huvudmannen. Av överenskommelsen ska framgå vilka
handlingar som berörs. Uppgift om överlämnande ska
noteras i arkivbeskrivningen.

§ 15 Överlämnande till enskilt organ eller
myndighet utanför regionen
Överlämnade av allmänna handlingar till enskilt organ eller
myndighet utanför regionen kräver stöd av lag eller särskilt
beslut av regionfullmäktige. I sådana fall ska myndigheten
samråda med arkivmyndigheten.
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§ 16 Bevarande och beständighet
Handlingar som ska bevaras ska framställas med material
och metoder som garanterar informationens beständighet.
Myndigheten ska vidta åtgärder så att informationen bevaras och är läsbar i
framtiden såvida det inte rör sig om information som är utgallringsbar.
Varje myndighet ansvarar för att de elektroniska handlingar som skapats
eller inkommit till sina verksamheter och som ska bevaras, kan levereras till
ett e-arkiv i ett standardiserat, teknikneutralt format. Vid upphandling av
nya verksamhetssystem ska följande punkter inkluderas i
kravspecifikationen som ska-krav:



Systemet ska kunna, utan ytterligare kostnad, anslutas till e-arkiv,
via export i ett teknikneutralt format



Systemet ska följa Riksarkivets RA-FS 2009:1-2 för överföring till earkiv



Systemet ska stödja Riksarkivets gällande föreskrifter och allmänna
råd gällande lagring, information, standarder, specifikationer
(FGS:er) och dokumentation för framtida avställande eller export
till e-arkiv.



Systemet ska ha en gallringsfunktion: gallringsfunktionen ska
tillgodose att den gallrade informationen inte går att återskapa och
verksamheten ska själv, utan inblandning av leverantör, kunna
gallra. Gallringsfunktionen ska vara behörighetsstyrd, så att endast
behöriga användare kan utföra gallring. Gallringsfunktionen ska
kunna generera gallringsrapporter eller gallringsloggar, så att
gallring som utförts blir spårbar.

Om myndigheten inte har säkerställt att detta går att göra i sina
verksamhetssystem, ska kostnaderna för att möjliggöra detta läggas på den
levererande myndigheten. I sådant fall ska både IT-kompetens, upphandlarkompetens och arkivkompetens inom regionen rådfrågas för bästa resultat,
och för att säkerställa att berörd myndighet endast betalar vad som är skäligt
för att få ut sina egna handlingar.

§ 17 Förvaring
Allmänna handlingar ska alltid förvaras under betryggande
former.
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Verksamhetssystem och system för långtidsförvaring ska
uppfylla de krav som ställs på IT-säkerhet vad gäller
återläsning, intrångsskydd, samt krav på dator- och
serverhallar.
Arkivlokalen ska vara skyddad mot fukt, vatten, rök, brand
samt skadlig klimat - och miljöpåverkan. Lokalen ska ge
skydd mot stöld, olaga intrång och obehörig åtkomst.

§ 18 Utlånande av arkivhandlingar i
pappersformat
Utlånande av allmänna handlingar ska ske i yttersta nödfall när det gäller
pappershandlingar, helst så ska kopior tas istället för att arkivhandlingar
lämnar regionarkivet, detta gäller både för förfrågningar från tjänstemän och
från allmänheten.
I de fall begäran om utlämning endast kan tillgodoses genom utlåning av
pappersoriginalet, måste rimliga skäl anges och återlämning garanteras på
ett tillfredsställande sätt.

Regionstyrelseförvaltningen, Regionkansliet

Nanna Bergquist
Regionarkivarie
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LÄSANVISNING
Dokumenthanteringsplanen är baserad på RA-FS 2008:4 och redovisar handlingstyper utifrån vilka processer de tillhör.
Strukturen utgår ifrån kommunalförbundet Sydarkiveras VerkSAM: vilket är både en klassificeringsstruktur och en
dokumenthanteringsplan innehållande de processer som de har identifierat inom en kommun. Eftersom Gotland
hanterar handlingar som hör till landstinget, samt kommunala och regionala processer, har strukturen anpassats
därefter. Alla nämnder som har beslutat om att ha en digital informationshantering diarieför/registrerar sina ärenden
utifrån Klassificeringsstruktur Region Gotland 1.0, vilken ersätter tidigare diarieplan.
Denna dokumenthanteringsplan gäller för varje nämnd som har beslutat om att övergå till en helt digital
informationshantering, vilket innebär att även de handlingar som ska slutarkiveras och därmed överlåtas till
regionarkivet, ska göra så i ett elektroniskt format. Detta innebär att de nämnder som beslutat om en digital
informationshantering har kvar sina handlingar i sina diarie- och ärendehanteringssystem, och använder dem som
mellanarkiv, fram till dess att ett regionövergripande e-arkiv är på plats. När ett sådant e-arkiv är på plats, kommer
ytterligare en kolumn i denna dokumenthanteringsplan att tillföras, som kommer att ange leveransfrister till e-arkivet.

GENERELLT
Kopior, avskrifter, dubbletter, kladd etc: rensas som senast när det är dags för arkivering.
Korrespondens och inkommande handlingar som inte kan kopplas till något ärende eller som inte tillför ett ärende
någon sakuppgift: gallras vid inaktualitet.
Cirkulär och meddelanden av kortvarig betydelse, handlingar överlämnade för kännedom samt övrig allmän
information: gallras vid inaktualitet.
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A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess , D
Handlingstyp

A

B

C

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hanteras i
verksamhetssystem

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

D

DEMOKRATI OCH LEDNING
Politiska partier och val

1

1

Administrera val
1

2

3

Hantera valkretsar och valdistrikt
Kartor och kodförteckningar för valdistrikt
Statistik, underlag
Förslag till ny valkretsindelning
Register över valdistrikt

Hantera val- och förtidsröstningslokaler
Register över val och förtidsröstningslokaler
Inspektionsrapport över val och förtidsröstningslokaler
Bokningslista vallokaler
Hantera valmaterial
Inventeringslista valmaterial
Beställningslista valmaterial
Följesedel leverans valmaterial
Packlistor

Körschema transport till vallokaler

1

1

1

4

Oanvänt valmaterial
Rekrytera, förordna och arvodera röstmottagare
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Inbjudan, tidigare röstmottagare
Intresseanmälningar/spontanansökningar
Förordnande av röstmottagare, delegeringsbeslut
Meddelande om förordnande/ej förordnande
Meddelande/information till röstmottagare
Register över röstmottagare
1

1

1

5

Bevaras*
Registreras i W3D3
Bevaras
Bevaras*

Utbilda röstmottagare
Planering av utbildning

Bevaras
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1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

6

1

2

1

1

2

3

1

1

2

4

Inbjudan, utbildning
Informationsmaterial för allmänheten

Bevaras*
Bevaras*

Närvarolistor
Utbildningsmaterial, valmyndigheten

Bevaras

Lokala instruktioner
Informera om val
Kommunikationsplan för val
Genomföra val

Bevaras
Registreras i W3D3

Genomföra förtidsröstning
Anvisningar från Valmyndigheten och Länsstyrelsen
Utbildningsmaterial från Valmyndigheten och Länsstyrelsen
Dagrapport röstlokal
Kvitto hämtning röster i röstlokal
Ifyllda väljarförteckningar
Omslag med felaktigt ifyllda ytterkuvert för budröster
Kvitton avseende röster som tagits emot från posten
Postfullmakter
Genomföra institutionsröstning (genomförs sällan numera)
Schema för institutionsröstning
Dagrapport röstmottagning
Ifyllda väljarförteckningar
Omslag med felaktigt ifyllda ytterkuvert för budröster
Hantera ambulerande röstmottagare
Bokningsliggare
Genomföra valdag
Kvittens röstlängd
Röstlängder
Beslut om rätt att ändra/göra tillägg i röstlängd
Tillägg i röstlängden

Bevaras

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Kvitton leveranser från posten

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
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Kvitton leveranser av förtidsröster till valdistrikten
Valdistriktets schema valdagen
Blankett innehåll röd kasse
Omslag med felaktigt ifyllda ytterkuvert för budröster
Omslag med tomma ytterkuvert från godkända budröster
Röstkort som samlats upp i vallokaler och röstningslokaler
Protokoll valdistrikt
Resultatbilagor
Omslag med röster
Närvarolistor
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Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Ankomstlista valnatten

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

3

4

5

Genomföra onsdagsräkning
Annonsmanus onsdagsräkning (tid och plats)
Brevröster, för sent inkomna
Handlingar rörande rekrytering av rösträknare
Sammanställning förtidsröster
Blankett innehåll röd kasse
Protokoll valnämndens preliminära rösträkning
Röstkort
Resultatbilagor
Folkinitiativ
Begäran genomföra folkomröstning
Namnlistor
Rapport antal röstberättigade*)
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag/beslut Rsau/Rs/Rf
Partistöd
Ansökan
Uträkning av partistöd
Protokollsutdrag/Beslut Rsau/Rs/Rf
Skriftlig redovisning inkl. granskningsintyg

Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Politiskt beslutsfattande
1

Politiska beslut
Föredragningslistor (dagordningar, kallelser)
Protokoll
Protokollsbilaga

Bevaras*
Kopia i W3D3, justerat
pappersoriginal
Kopia i W3D3, justerat
pappersoriginal
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Bevaras
Bevaras

Beslutsunderlag
T.ex. tjänsteskrivelse, rapport, utredning m.m.

Bevaras

Protokoll, myndighetsbeslut

Bevaras
Bevaras

Besluts- underlag/ utredning, myndighetsbeslut
Protokoll, upphandling

Bevaras
Bevaras

Besluts- underlag/ utredning, upphandling
Protokollsutdrag
Protokollsanteckningar
Reservation
Uppropslistor/ närvarolistor
Omröstningslistor/voteringslistor
Ljud- och bildupptagningar
Laglighetsprövning
Förvaltningsbesvär
Anslag
1

2

2

Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Offentlig dialog
Anteckningar från möten

1

1

2

2

2

3

Skrivelse, in (t.ex. önskemål/förslag från förening)
Svar på skrivelse
1 Hantera medborgarförslag
Medborgarförslag
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag/Beslut
Redovisa delegation
Delegationsbeslut
Delegationslista

Bevaras
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Page 186 of 1221

1

1

2

2

4

Tillfälliga politiska beredningar och styrgrupper
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

5

Förslag om att tillsätta beredning eller politisk styrgrupp
Protokollsutdrag/Beslut
Protokollsbilagor
Minnesanteckningar, protokollsliknande anteckningar
Utredning, redovisning från beredning/styrgrupp
Tillsätta och entlediga förtroendevalda
Protokoll slutlig rösträkning och mandatfördelning från
Länsstyrelsen
Förslag från valberedningsnämnden/gruppledaren
Protokollsutdrag/beslut Ks/Kf/nämnd
Avsägelse av uppdrag från förtroendevald
Begäran hos Länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare i RF
Underrättelse från länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare i RF

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

1

2

6

1

2

6

1

1

2

2

6

6

Initiativ från förtroendevalda, nämnd, revisorer, bolag,
fullmäktigeberedning
1

2

3

Motion
Motion
Protokollsutdrag/Beslut RF
Tjänsteskrivelse/Yttrande
Protokollsutdrag/Beslut nämnd
Protokollsutdrag RF
Interpellation
Interpellation
Protokollsutdrag/beslut Rf
Yttrande/svar
Protokollsutdrag RF
Fråga
Fråga
Protokollsutdrag/beslut
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1

2

7

Återkoppla till förtroendevalda

Rapporter och anmälningsärenden
Redovisning av ej färdigberedda motioner, ej verkställda
beslut m.m. i RF

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
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Bevaras
Bevaras

1

3

1

3

Verksamhetsledning
1

Styrande dokument

Delegeringsordning
Delegationsbeslut övergripande
Återkallande av delegering
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag/beslut
Reglemente

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Planer, verksamhetsledning

Registreras i W3D3

Bevaras

Styrande dokument, övergripande nivå

Registreras i W3D3

Bevaras

Plan, förvaltningsspecifik

Registreras i W3D3

Bevaras*

Strategisk plan och budget
Styrande dokument, på nämnd/bolagsnivå

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Rutin- och metodbeskrivningar, handböcker

Bevaras

Lathundar
Instruktioner av tillfällig eller ringa karaktär
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1

3

2

Organisera och fördela arbete och ansvar

Organisationsplan/schema
Organisationsutredning
Verksamhetsplan
Verksamhetsuppdrag
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag/beslut Rsau/Rs/Rf/Nämnd
Attest- och utanordningsbehörigheter
Attestförteckning
Delegationer rörande övergripande ansvar
1

3

3

Leda det interna arbetet
Protokoll eller anteckningar innehållande beslut

1

3

4

Samverka med personal och fackliga organisationer

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Kallelser med bilagor

Varierar, t.ex. under G:/

Protokoll förhandlingar mellan fack och arbetsgivare, MBL
Förhandlingsfullmakt för facklig företrädare
Protokoll Löneöversyn
Avtal/överenskommelse om lokal samverkan
Protokoll från central samverkansgrupp mellan arbetsgivare
och arbetstagare

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Protokoll från lokal samverkansgrupp mellan arbetsgivare och Registreras i W3D3
arbetstagare (SVG)

Bevaras
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Partssammansatta grupper som arbetsutskott till APT
och/eller SVG
Protokoll/anteckningar från arbetslagsmöten
Protokoll/anteckningar från arbetsplatsträffar

Bevaras

Protokollskopior
Protokollsutdrag

1

4

1

4

1

Planera och följa upp verksamheten

1

4

1

Mål- och ekonomistyrning
1

Budget
Mål och vision

Bevaras

Preliminära budgetramar
Preliminär beräkning statsbidrag, kommunalekonomisk
utjämning m.m.
Tjänsteskrivelser
Investeringsplan
Verksamhetsmål och äskanden
Budget, antagen
Internbudgethandlingar, beslutade
Protokollsutdrag Central samverkansgrupp
Synpunkter från de fackliga företrädarna
Förslag, budget, oppositionen
Meddelande om skatteuppgift till Skatteverket
Beslut statsbidrag

Bevaras
Bevaras
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Beslut/protokollsutdrag rsau/rs/rf
Redovisningsräkning, Skatteverket
Beslut från Skatteverket om utjämning
Övrig dokumentation av vikt rörande budgetärendet

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
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1

1

1

4

4

4

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Delårsrapport regionen, kommunalförbund, kommunala bolag Registreras i W3D3

Bevaras

Årsredovisning regionen, kommunalförbund, kommunala
bolag
Revisionshandlingar
Protokollsutdrag från kommunalförbund och kommunala
bolag
Resultatöverföring
Protokollsutdrag/Beslut Rsau/Rs/Rf
Övrig dokumentation av vikt rörande bokslutsärendet
Årsbokslut
Årsbokslutsbilaga*)

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras

2

Årsförbrukning, årlig statistik över förbrukning över varor och
tjänster
Årsrapporter/verksamhetsberättelser
Registreras i W3D3
Begära ökat anslag/tilläggsbudget
Registreras i W3D3

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

3

Begäran om tilläggsbudget/tilläggsanslag
Beslut/protokollsutdrag
Investeringar
Riktlinjer för investeringar

Registreras i W3D3

Bevaras

1

2

Budget, arbetsmaterial
Budgetuppföljning
Budgetuppföljning, rapporter
Underlag för budgetuppföljning och delårsrapporter
Bokslut
Anvisningar inför bokslut och delårsbokslut
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Bevaras

Beslut gällande investering, inkl. investeringsunderlag
Uppföljning av investering

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
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Bevaras
Bevaras

1

5

1

5

Kvalitetsledning
1

Kvalitetsstyra

Direktiv gällande ledningssystemet
Granskning av ledningssystem, resultat av
Dokumentation från kvalitetsarbete, underlag
Kvalitetsdokument
Mål för kvalitetsarbetet
Åtgärdsplaner
Rapporter, uppföljningar
Protokollsutdrag/beslut
Uppföljning av mål
Uppföljning av verksamhet och kvalitét

1

5

2

1

5

2

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Sammanställning av klagomål på verksamhetsnivå

Registreras i W3D3

Bevaras

Sammanställning av synpunkter på verksamhetsnivå

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Mäta verksamhetskvalitet

1

Intern kontroll
Intern kontrollplan
Händelse- och riskanalys
Beslut om riskkvalificering
Rapporter, uppföljning
Protokollsutdrag/beslut
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Avvikelserapporter
Dokumentation
Analyser
Inspektionsrapporter
Anmärkningar
Kontroller
Beslut
Checklistor

1

5

2

2

Prover, egenkontroll
Tillsyn i egen regi
Godkännande
Beslut om riskkvalificering
Inspektionsrapporter
Begäran om yttrande
Yttrande/svar
Beslut
Övrig dokumentation av vikt från tillsynsärende
Egenkontroll

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
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Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

1

1

1

5

5

5

2

2

3

3

4

Enkät
Enkät, upprättad
Sammanställning
Enkätsvar, inkomna

G:katalogen
G:katalogen

Bevaras
Bevaras

Statistik
Statistik, allmän av betydelse

G:katalogen

Bevaras

Statistik, verksamhetsspecifik

G:katalogen

Bevaras

Verksamhetsplan
Uppföljningar av rutiner, dokumentation
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag/Beslut
Kvalitetsgranskningar, protokoll och utvärderingar från
fortlöpande uppföljning av verksamheten

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Protokoll (motsv.) från kvalitetsråd

Registreras i W3D3

Bevaras

Protokoll från kvalitetsgranskning (motsv.)

Registreras i W3D3

Bevaras

Kvalitetshandbok

Docpoint

Bevaras

Säkra och förbättra verksamhetskvalitet
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1

5

4

1

5

4

1

1

1

5

5

5

4

4

5

Synpunkter/förslag och klagomål

1

2

3

Felanmälan
Anmälan om fel
Redovisning av åtgärd
Synpunkter/förslag
Synpunkter av betydelse för verksamheten
Synpunkter av tillfällig eller ringa betydelse
Tjänsteskrivelser
Protokollsutdrag/Beslut
Klagomål
Klagomål av betydelse för verksamheten

Klagomål av tillfällig eller ringa betydelse
Tjänsteskrivelser
Protokollsutdrag/Beslut
Anmälan enligt lag
Anmälan om missförhållande
Anmälan om kränkande behandling
Utredning/rapport
Tjänsteskrivelse
Beslut
Patientskaderegleringen (PSR), beslut som rör den egna
vårdgivaren

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
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1

5

6

Forum för samråd
Protokoll/anteckningar
Protokoll/minnesanteckningar
Kallelser, föredragningslistor

1

5

1

Elevrådets handlingar
Föräldraföreningens handlingar
Skrivelser från representanter i samråd
Juridiska handlingar

7

5

7

1 Rättsprocesser
Domar
Domar för kännedom
Kallelser till förhandlingar
Tjänsteanteckningar av vikt
Tjänsteanteckningar, rutinmässiga
Stämningsansökningar
Yttranden, egna
Yttranden från motpart
Fullmakter
Förelägganden
Protokoll
PM, promemorior
Korrespondens av vikt
Korrespondens, rutinmässig
Underlag för framställt krav
Rådgivning

Bevaras

Registreras i W3D3

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
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Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

1

5

7

2 Överklagande av beslut

Tjänsteskrivelse
Besvärshänvisning
Inkommen överklagan
Handling som visar att överklagandet kommit in i rätt tid
Beslut från högre instans
Nämndens beslut att överklaga med tillhörande motivering
Nämndens yttrande till högre instans
Besked från högre instans att deras beslut överklagats i rätt tid

1

5

7

JO-anmälan
3 Avtal
Avtal/ kontrakt av principiell betydelse
Avtal/ kontrakt av tillfällig betydelse
Komplettering av avtal

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
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1

6

1

6

Verksamhetsutveckling och samverkan
1

Omvärldsbevakning
Omvärldsanalyser
Redovisningar från externa projekt och utredningar
Redovisningar från studiebesök och konferenser

1

6

2

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Förstudie

Registreras i W3D3

Bevaras

Projekthandlingar

Registreras i W3D3

Bevaras

Ekonomiska handlingar

Registreras i W3D3

Bevaras

Projekt

Egenproducerad material m.m.
UPPHANDLINGSÄRENDEN Beslut om upphandling,
anbudsinbjudan, förfrågningsunderlag, annonsering,
anbudsförteckning/anbudsöppningsprotokoll, antaget anbud,
utvärderingsprotokoll, tilldelningsbeslut, efterannonsering.
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Bevaras

Kallelser, föredragningslistor

Kopia av AVTAL/ KONTRAKT
T ex med antagen leverantör.
Revision av projektet

Bevaras

Registreras i W3D3
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Bevaras

1

6

1

3

6

1

7

1

7

Samverka externt

4

Samverkansavtal
Överenskommelse
Minnesanteckningar
Protokoll
Utveckla verksamheten

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Allmänna handlingar och arkiv
1

Post och postöppning
Rutiner för postöppning
Postöppningsfullmakt

1

7

2

Lämna ut allmänna handlingar

Begäran om utlämning av allmän handling
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Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Beslut ej lämna ut allmän handling eller lämna ut den maskad

1

7

3

Besvärshänvisning
Kopior av utlämnade handlingar

Registreras i W3D3

Bevaras

Överklagande av beslut att ej lämna ut allmän handling
Beslut/dom från kammarrätten
Redovisa information

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Ärendekort

Görs i W3D3

Bevaras

Ärendelista, för samlingsärenden

1

7

4

Bevaras

Arkivbeskrivning

Registreras i W3D3

Bevaras

Beskrivning av en myndighets allmänna handlingar

Registreras i W3D3

Bevaras

Arkivförteckning

Visual Arkiv

Bevaras

Klassificeringsstruktur
Dokumenthanteringsplan
Vårda och förvara arkiv
Arkivtillsyn
Arkivhandböcker
Katastrofplaner
Avtal om utlån från arkivmyndigheten av överlämnat
arkivmaterial som behövs i verksamheten.
Avtal om deponering av arkivmaterial hos arkivmyndigheten.

W3D3
W3D3

Bevaras
Bevaras
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Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

1

1

1

1

1

7

7

7

7

7

5

6

Avtal om hjälp av arkivmyndigheten med gallring hos en
myndighet.
Tillgängliggöra allmänna handlingar och arkiv

Bevaras

Avtal om mikrofilmning/digitalisering

Bevaras

Avtal rörande skanning

Bevaras

Avtal rörande utlån av material till annan myndighet/enskild

Bevaras

Avtal om publicering av arkivinformation

Bevaras

Register över förfrågningar och ärenden hos arkivmyndighet

Bevaras

Hantera arkivleveranser
Riktlinjer för leveranser av arkiv
Leveransreversal/leveranskvitto

Bevaras
Bevaras

7

Avhända allmänna handlingar

8

Begäran om övertagande av handlingar
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag/beslut om avhändande
Överlämna allmänna handlingar för förvaring

9

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Beslut om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring Registreras i W3D3
externt
Avtal om lån/förvaring av handlingar

Bevaras

Gallra allmänna handlingar
Tjänsteskrivelse, förslag till gallring*

Registreras i W3D3
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Bevaras

Bevaras

Gallringsbeslut, särbeslut*

1

8

1

8

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Tillsyn och Revision
1

Revision och granskning
Tillsynsrapport/inspektionsprotokoll
Begäran om yttrande
Yttrande/svar
Protokollsutdrag/beslut
Beslut från revisionen
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1

8

2

Tillsyn från tillsynsmyndighet

Meddelande om förestående inspektion
Tillsynsrapport/inspektionsprotokoll
Underrättelse om inkommen anmälan
Begäran om uppgifter/yttrande
Yttrande/svar
Protokollsutdrag/beslut
Beslut/dom
Åtgärdsplan
Register över ansvariga

1

9

1

9

1

9

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Remisser, undersökningar och statistik

1

2

Externa remisser
Remiss/begäran om yttrande
Yttrande/svar
Protokollsutdrag/Beslut
Beslut från remitterande organ
Externa undersökningar
Enkäter, inkomna
Enkätsvar, avgivet

1

9

3

Statistik till andra myndigheter
Begäran om uppgifter
Lämnade uppgifter
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1

10

1

10

1

1

1

1

10

10

10

10

Hantera Regionens varumärke
1

2

3

4

5

Regionvapen
Beställning av Regionvapen
Förslag från Riksarkivet, Statsheraldikern
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag/beslut
Begäran om yttrande från Riksarkivets Heraldiska nämnd
Yttrande från Riksarkivets Heraldiska nämnd
Ansökan om registrering hos PRV
Registreringsbevis från PRV
Förfrågan om tillstånd att använda regionens vapen
Beslut i förfrågan om tillstånd att använda regionens vapen
Grafisk profil
Riktlinjer för grafisk profil
Förslag till grafisk profil
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag/beslut
Varumärke
Registrering hos Bolagsverket
Registrering av varumärke
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag/beslut
Ansökan om registrering hos PRV
Registreringsbevis från PRV
Förfrågan om tillstånd att använda regionens varumärke
Beslut i förfrågan om tillstånd att använda regionens
varumärke
Utmärkelser
Nomineringar
Protokollsutdrag/beslut
Flaggning
Instruktion för flaggning

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
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1

11

Representera
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1

1

11

11

1

2

Evenemang och avtackningar
Protokollsutdrag/Beslut
Inbjudan, deltagare evenemangsaktiviteter
Förslag evenemangsaktiviteter
Meddelande antagen aktivitet till evenemangsplan
Evenemangsplan
Inbjudan, gäster
Representationslistor och registreringsförteckningar
Dokumentation från evenemang, tackbrev och
ordförandekorrespondens
Förtjänsttecken (motsv.)

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Representationsgåvor, (som minst dokumentation av, eller ett Registreras i W3D3
arkivexemplar)

Bevaras

Vänortsutbyte
Protokollsutdrag/Beslut
Avtal
Presentationsmaterial från vänorter
Inbjudningar
Tackbrev
Dokumentation från vänortsbesök
Gåvor till regionen

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
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A Verksamhetsområde, B-C
Hanteras i
Processgrupp/huvudprocess , D Handlingstyp verksamhetssystem

2

Gallringsfrist

INTERN SERVICE

2

1

2

1

2

Bevaras

1

Mötesadministration

1

2

Mötesplanering
Sammanträdesplanering (kalender)
Protokollsutdrag/beslut
Beställningar av fika och lokaler

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Genomföra möten
Kallelse/ärendelista/föredragningslista med
beslutsunderlag (kopior av de ärenden som
tas upp på mötet)
Kallelse/ärendelista/föredragningslista

Gallras efter 2 år

Se anmärkning

Kungörelse
Inkallelselistor, ersättare
Justeringsanslag

2

2

2

2

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år

Administration av förtroendevalda
1

Registrera förtroendevalda
Förtroendemannaregister
Samtycke enligt PuL/Dataskyddsförordning
Beställning av användarkonto
Sekretessförbindelse
Medgivande öppna post

Troman

Bevaras
Se anmärkning
Se anmärkning
Bevaras
Se anmärkning
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2

2

2

2

2

2

2

3

4

Avtal lån av surfplatta/dator
Ersättning och arvoden till förtroendevalda
Arvodeslista/lönelista
Arvoden, sammanställning över utbetalda
Arvodesunderlag (närvarolistan,
förrättningsrapporter, inkomstuppgifter,
reseräkningar etc.)
Transaktionsfil
Utveckla förtroendevaldas kompetens

Se anmärkning
Bevaras
Gallras efter 2 år
Gallras efter 10 år

Troman

Gallras efter 2 år

Protokollsutdrag/beslut
Inbjudan till externa kurser och konferenser
för förtroendevalda
Interna utbildningar för nya förtroendevalda
Avtacka/hedra förtroendevalda
Riktlinjer för gåvor
Register över gåvor

Registreras i W3D3

Beslut om utdelade gåvor

Registreras i W3D3

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
Se anmärkning
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
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2

3

2

3

Informera och kommunicera
1

Informationsmaterial
Personalinformation

Intranätet (imCMS)

Bevaras

Informationsmaterial till allmänheten

gotland.se (imCMS)

Bevaras

Informationsmaterial, reklam, broschyrer etc
för kännedom (inkommande)
Interna utbildningar; kataloger eller annat
informationsmaterial kring bl.a kursutbud och
tjänster
Pressklipp/omvärldsbevakning
Bildhanteringssystem
Bildarkiv; digital bildbank
(mediaflowpro)
Fotografier, filmer, video, ljudband, CD-skivor
och dyl som dokumenterar verksamheten
Fotografier, filmer, video, ljud, CD-skivor och
dyl framtagna för intern information och
utbildning
Kalender
2

2

3

3

2

3

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Intern webb
Handböcker/interna rutiner

Intranätet (imCMS)

Se anmärkning

Dokumentbibliotek

Intranätet (imCMS)

Gallras vid
inaktualitet*

gotland.se (imCMS)

Gallras vid
inaktualitet*
Gallras omedelbart

Extern webb
Regionövergripande information och
nämnd/förvaltningsspecifik
Felaktiga webbsidor eller felaktiga
permalänkar etc

gotland.se (imCMS)
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2

3

4

Projekt- och samarbetsytor på webben
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Samarbetsytor
Projektytor
Dokumentbibliotek
2

3

2

4

2

4

5

Direktkommunikation med medarbetare
Massutskick via e-post eller sms,
informationsträffar
Material från interna informationsträffar

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Ekonomiadministration
1

Kontoplan/gällande ekonomimodell
Ekonomiadministrativt system
Kontoplan och konteringsdimensioner, inkl.
kodförteckningar/kodplan

Se anmärkning
Bevaras

Användare i ekonomisystemet
Behandlingshistorik
Systemdokumentation
Beskrivningar av automatkonteringar
2

4

2

Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Gallras efter 10 år

Leverantörsreskontra

Avstämningslistor/underlag

Gallras efter 2 år
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Fakturahanteringssystem

Se anmärkning

Fellistor
Integrering mellan fakuturahanterings- och
ekonomisystem
Korrespondens rörande leverantörsfakturor

Gallras efter 10 år
Gallras efter 1 år
Gallras vid
inaktualitet

Leverantörsfakturor, elektroniska och
digitaliserade
Leverantörsfakturor, inkomna på papper

Bevaras

Leverantörsregister

Bevaras

Leverantörsreskontra, utgående

Bevaras

Gallras efter 10 år

Leverantörsreskontra, kvittens

Gallras efter 10 år

Underlag för utbetalningar

Gallras efter 10 år

Restlistor

hanteras av RSF

Restlistor; obetalda räkningar
Kundfordringar, avskrivningar av, med
beslut/specifikation
Underlag för makulering och med/avskrivning av kundfakturor
Utbetalningsjournaler

hanteras av RSF
hanteras av RSF

Gallras efter
betalning eller
avskriven fordran
3 år
Gallras efter 10 år

hanteras av RSF

Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
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2

4

3

Kundreskontra

Avstämningslistor/underlag

Gallras efter 2 år

Faktureringsunderlag, manuell hantering

Gallras efter 10 år

Fellistor
Inbetalningsjournal
Inbetalningsunderlag, plus- eller bankgiro

Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år

Filöverföring/integrering mellan försystem

Gallras efter 10 år

Korrespondens rörande kundfakturor

Gallras vid
inaktualitet

Kundfakturor, elektroniska och digitaliserade

Bevaras

Kundfakturor, på papper
Kundfakturajournal

Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
fakturahanteringssystem

Kundregister

Bevaras

Kundreskontra, utgående

Bevaras

Kundreskontra, ingående

Bevaras
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Manuella fakturor och kassakvitton
Medgivandeblankett autogiro

Gallras efter 10 år
Se anmärkning

Utskriftsfil för fakturor

Gallras vid
inaktualitet
Se anmärkning

Anmälan e-faktura
2

4

4

Anläggningsreskontra
Anläggningsregister
Anläggningsspecifikation
Värdejustering av anläggningar (bekräftelse)

Bevaras
Bevaras
Gallras efter 10 år

Avskrivningar, avskrivningsbekräftelse
Leverantörsfakturor, elektroniska och
digitaliserade
Leverantörsfakturor, inkomna på papper
Verifikationsrapporter, avräkningslistor vid
inläsning interna och externa försystem

2

4

5

Inventarieförteckningar
Fakturera internt
Underlag
Interndebitering/kostnadsfördelning
Bokföringsorder

Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år

Bevaras
Gallras efter 2 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
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2

4

6

Löpande bokföring/redovisning

Grundboksposter

Bevaras

Huvudboksposter

Bevaras

Koncernredovisning
Avstämningslistor/underlag

Bevaras
Gallras efter 2 år

Plus- och bankgirolistor

Gallras efter 10 år

Plusgiro och bankgiro, bevakningslistor

Gallras efter 2 år

Plusgiro och bankgiro, fellistor
Plusgirobesked
Projektregisterinformaton
Rekvisition/beställning
Räntefakturor

hanteras av RSF

Verifikationsrapporter, löpande redovisning

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
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Verifikationsrapporter, vid
periodavslut/årsavslut
2

4

7

Ekonomiska anspråk

Betalningspåminnelser

Gallras efter 2 år

Inkassojournal

Gallras efter 10 år

Inkassoärenden

Se anmärkning

Filöverföring/integrering mellan ekonomi- och
inkassosystem

Se anmärkning

Bestridande av faktura
Ärenden om reducerad avgift

2

4

8

Gallras efter 10 år

Ekonomisystemet
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Konkursbesked

Se anmärkning

Fusionsbesked

Se anmärkning

Förfrågan Försäkrings-kassan vård i annat EUland
Pärm + Vårdslussen
Taxering och skatteredovisning

Gallras efter 2 år
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Handlingar som styrker avdragsrätt avseende
moms vid fastighetsköp och försäljning
Ansökningar och beslut om frivillig
skattskyldighet

Bevaras med avtalet
Gallras efter 17 år

Ansökningar och beslut om jämkning av moms

Gallras efter 10 år

Ansökningar och beslut, omprövning av
arbetsgivaravgifter
Fastighetsdeklarationer

Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
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Momsrapporter/momsdeklarationer

Gallras efter 17 år

Skattedeklarationer, moms och
arbetsgivaravgift

Gallras efter 10 år

Skattedeklarationer, slutlig skatt

Gallras efter 10 år

Skatteredovisning, utdata för
Skatterevision, underlag för
Kontoutdrag Skatteverket

Gallras efter 6 år
Gallras efter 6 år
Gallras vid
inaktualitet
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2

2

2

4

4

4

2

5

2

5

2

5

9

10

11

Utbetalningar
Bankutbetalning

Gallras efter 10 år

Bankuttag till kontantkassa

Gallras efter 10 år

Inbetalningar
Bankinsättningar
Kontantkassa
Kassarullar
Redovisning av kassa
Babs-kvitton, kassakvitton

Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år

Finans- och skuldförvaltning
1

2

Förvalta finanser
Kapital och värdepapper
Fondredovisningar
Investeringsplaner
Låneförteckningar
Lånereskontra
Obligationslån, bankens redovisningar
Inkommande bidrag
EU-bidrag

Registreras i W3D3

Statsbidrag

Registreras i W3D3

Bevaras

Redovisning av statsbidrag

Registreras i W3D3

Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter speciella
regler för EU-projekt
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2

2

5

5

3

4

2

5

5

2

5

6

2

5

2

6

2

6

7

Kommunalt bidrag

Registreras i W3D3

Bevaras

Bidragsansökningar, innehåller även uppgifter
om bidragskriterier
Utredning
Tjänsteskrivelse
Beslut nämnd/styrelse
Inlån
Revers
Delegationsbeslut
Underlag för betalning
Avslutade lån
Utlån
Revers
Delegationsbeslut
Underlag för betalning
Avslutade lån
Borgen
Ärenden om kommunal borgen
Utdelningar och koncernbidrag

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Beslut om utdelning eller koncernbidrag
Avkastningskrav
Betalningsfil
Ägartillskott
Beslut om ägartillskott

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Gallras efter 10 år
Registreras i W3D3

Bevaras

Inköp och försäljning

1

Genomföra upphandling
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Beslut om upphandling/beslut om att delta i
samordnad upphandling

Registreras i W3D3

Bevaras

FFU/förfrågningsmaterial - arbetsmaterial

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

FFU/förfrågningsmaterial - färdigställt

Registreras i Tendsign

Annons och
förfrågningsunderlag/upphandlingsdokument, kan även innehålla
anbudsförfrågan.

Registreras i W3D3

Bevaras

Öppningsprotokoll

Registreras i W3D3

Bevaras

Prövningsprotokoll

Registreras i W3D3

Bevaras

Utvärderingsprotokoll

Registreras i W3D3

Bevaras

Tilldelningsbeslut

Registreras i W3D3

Bevaras

Underrättelse
Anbud, inte antaget

Registreras i W3D3

Bevaras

Anbud, antaget
Fullmakt
Upphandlingsrapport/anbudsförteckning
Avtal (ramavtal, tjänstekontrakt,
varukontrakt, entreprenadkontrakt)
Beslut att avbryta upphandling
Ansökan om överprövning och yttranden

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Gallras efter 2 år

Page 223 of 1221

Sekretessförbindelse
Förhandlingsprotokoll avtal

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
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2

2

6

6

2

3

Avropa från ramavtal
Förfrågningsunderlag/Upphandlingsdokument Registreras i W3D3
vid avrop från ramavtal, förnyad
konkurrensutsättning

Bevaras

Genomföra direktupphandling
Förfrågningsunderlag/upphandlingsdokument direktupphandling

Registreras i W3D3

Bevaras

Fullmakt

Registreras i W3D3

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Offerter, inte antaget
Offerter, antaget
Spontanoffert och leverantörsinformation

Registreras i W3D3

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 2 år
Gallras vid
garantitidens
upphörande
Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 2 år

Orderbekräftelse
Garantibevis

Produktdokumentation

2

6

4

Följesedel
Förvalta avtal
Avtal/kontrakt av vikt

Registreras i W3D3

Avtal/kontrakt

Registreras i W3D3

Komplettering av avtal
Avtalsuppföljning

Registreras i W3D3

Bevaras

Gallras två år efter
avtalets utgång
Bevaras
Bevaras
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Avtalsdatabas
Prisjustering
Uppdragsbeställning av personal, t.ex.
hyrsjuksköterskor och hyrläkare
Tidrapporter; underlag bemanningsföretag
Åtgärdsplan

2

7

2

7

Tendsign
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Gallras efter 10 år

Pärm
pärm

Gallras efter 10 år
Gallras vid
inaktualitet

Personaladministration
1

Rekrytera personal
Annons
Intresseanmälningar/spontanansökan

Registreras i Aditro
Hos chef

Bevaras

Sammanställning över sökande
Ansökningar, ej erhållen tjänst

Registreras i Aditro
Registreras i Aditro

Bevaras

Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 2 år

Gallras vid
inaktualitet

Utlåtande från rekryteringskonsult
Hos chef

2

7

2

Ansökningshandlingar från antagen

Bevaras

Anställa personal
Anställningsavtal

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Anställningsunderlag
Hos chef
Dispensansökan
Introduktionsplan för medarbetare
Checklista

Hos chef
Hos chef

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Se anmärkning

Informationsmaterial
Beställning av användarkonto
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Beställning av passerkort

Se anmärkning

Beställning av tjänsteID-kort
IT-försäkran

Tystnadsplikt

Se anmärkning
Gallras 2 år efter
inaktualitet
Gallras efter 10 år
Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 2 år

Kvittenser för nycklar

Se anmärkning

Mobiltelefonavtal
Fullmakt för postöppning

Tjänstebilsavtal

Bevaras

Registerutdrag enligt kontroll för arbete inom
skola/förskola

Se anmärkning

Registerutdrag enligt kontroll för arbete med
barn med funktionsnedsättning

Se anmärkning
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2

7

3

Registerutdrag enligt kontroll för arbete -hem
för vård eller boende som tar emot barn

Se anmärkning

Registerutdrag enligt kontroll för övrigt arbete
med barn/kontakt med barn

Se anmärkning

Bemanning och ledigheter
Ansökan om tjänstledighet längre än 6
månader
Ansökan om tjänstledighet kortare än 6
månader
Beviljad tjänstledighet
Ansökan om semesterledighet

Bevaras
Gallras efter 2 år
Bevaras

Meddelanden från försäkringskassan
Semesterlistor

Adresslistor
Blaketter, ifyllda

Blanketter, mall

Docpoint
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Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

2

7

4

Kvarstående semester, lista över
Administrera anställningar
Ändra anställningsform
Bisysslor

Lönesystem

Intyg om annan huvudarbetsgivare
Intyg

Hos chef

Betyg, från högskola etc.

Registreras i W3D3

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 5 år
Se anmärkning
Bevaras
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2

7

5

Personalhälsa
Personalhälsovårdsjournal
Rehabiliteringsutredning

Bevaras
När personen inte
längre är anställd
Gallras vid
inaktualitet

Chef/Aditro

Arbetsförmågebedömning, test och
arbetsprövning, rapport
Behandlingskontrakt
Resultat från behandling, rapport
Läkarutlåtande
Sjukanmälan
Friskanmälan
Sjukförsäkran

Personakt hos chef
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Personalsystem
Personalsystem
Hos chef

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Omplaceringsutredning
Beslut om omplacering
Anmälan om arbetsskada till
Försäkringskassan
Utredning om arbetsskada
Anmälan till AFA (TFA-KL)
Beslut om sjukersättning
Beslut om rehabiliteringsersättning
Beslut om livränta
Anmälan om diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling
Handlingsplan

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år

chef/Aditro

"Särskilt högriskskydd" Ansökning om
ersättning för kostnader
"Särskilt högriskskydd" Beslut från
Försäkringskassan om ersättning första dagen
Rekvisition av bidrag till Arbetsförmedlingen

När personen inte
längre är anställd
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år

Löneavd.
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Gallras efter 2 år

2

7

6

Bekräftelse av anställning till
Arbetsförmedlingen
Beslut från Arbetsförmedlingen avseende
bidrag (nytt eller omprövat)
Arbetsträning; dokumentation
Besked till anställd enligt AB 05 § 12 att
anställningsvillkoren ska omregleras på grund
av att den anställde har rätt till partiell
sjukersättning som inte är tidsbegränsad
Försäkringskassans anteckningar från
avstämnings-/uppföljningsmöten
Försäkringskassans beslut avseende
sjukersättning (sjukpenning)
Utbilda och utveckla personal
Medarbetarsamtal/
utvecklingssamtal; dokumentation

Hos chef

Lönesamtal

Hos chef

Gallras efter 2 år

Hos chef

Bevaras

chef/Aditro
personalakt löneavd.

Bevaras
Bevaras

chef/Aditro

Bevaras

personalakt lön

Bevaras

Gallras när nytt
dokument är
upprättat
Gallras när nytt
dokument är
upprättat

Hos chef

Fritidsstudiebidrag
Utbildningskontrakt
Kursmaterial

Bevaras
Bevaras

Studieintyg
Kompetensutvecklingsplan
Arbetsbeskrivning
Avtal utbildningsinsatser; föreläsare eller
liknande
Kurser, seminarier och utbildningar som
förvaltningen arrangerar

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

G-disken

Bevaras

Gallras vid
inaktualitet
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Kursinbjudningar; inkomna (inbjudan,
program, deltagarlistor mm)
Kursanmälan
Kursansökan och beslut

2

2

7

7

7

8

Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras vid
inaktualitet

Hos chef
Hos chef

Ledarkontrakt
Disciplinåtgärder för personal
Kallelse

Hos ansvarig chef

Dokumentation om misskötsamhet
MBL-protokoll
Underlag inför disciplinär åtgärd

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Yttrande inför disciplinär åtgärd
Beslut om disciplinär åtgärd ex skriftlig
varning
Internutredning

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Polisanmälan
Uppvakta personal
Riktlinjer för gåvor
Beslut om utdelade gåvor
Sammanställningar över aktuell personal

Gallras vid
inaktualitet

Se anmärkning
Se anmärkning
Registreras i W3D3

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Inbjudan
Register över gåvor
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2

7

9

Avsluta anställning
Arbetsgivarintyg
Beslut om avgångsvederlag
Uppsägning på egen begäran
Ansökan om uppsägning i samband med
pension
LAS-handlingar, ej genomförda
LAS-handlingar, genomförda
Varsel och beslut om uppsägning p.g.a.
arbetsbrist
Varsel och beslut om uppsägning p.g.a.
personliga skäl
Varsel och beslut om avsked
MBL-protokoll
Tjänstgöringsintyg/betyg, kopia
Ansökan om företrädesrätt
Dödsfallsintyg
Anmälan om dödsfall
TGL-KL, beslut vid dödsfall
Avstängning

2

8

2

8

Gallras efter 2 år
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Gallras efter 2 år

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Systematiskt arbetsmiljöarbete
1

Arbetsmiljö-/skyddsrond
Arbetsmiljörond APT/Arbetsmiljörond
fastighet/Allergirond

2

8

2

Gallras vid
inaktualitet

Riskbedömning

Registreras i W3D3

Handlingsplan

Registreras i W3D3

Utreda arbetsmiljö
Beslut från arbetsmiljöverket

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Page 233 of 1221

Gallras när ny
ansvarig har utsetts

Överföring av arbetsmiljöuppgifter
Översyn av arbetsmiljöarbete
Konsekvensanalys av arbetsmiljöeffekter
Sjukfrånvarostatistik, riskanalys
Sammanställning av tillbud, olycksfall och
arbetsskador
Utredning

2

9

2

9

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Se anmärkning
Se anmärkning

Registreras i W3D3

Bevaras

Hos HR-chef
Personalsystem

Bevaras

Löneadministration
1

Registrera tjänstgöring och lön
Lönelistor
Personalförteckningar
Arvoden
Ersättningar
Förskottsanmälan
Löneunderlag

Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Se anmärkning

Lönesystem

Flextidsrapporter/sammanställningar
Arbetstidsscheman
Retroaktiva löner
Läkarintyg
Sjukanmälan till Försäkringskassan
Kontrolluppgifter
Löneavdrag
Skatter
Skattejämkning beslut

Gallras efter 2 år
Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Bevaras
Gallras efter 2 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 6 år

Hos chef
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2

9

2

Beräkna lön, arvoden och ersättningar
Övertids/mertidsjournal eller rapporter
Semesteromställningslistor

2

2

2

9

9

9

3

4

5

2

9

6

2

9

7

2

10

2

10

Facklig tid, sammanställningar
Personalstatistik
Lönefördelningsbok/bokföringsorder
Avstämningslista
Verkställa lön, arvoden och ersättningar
Lönesättning, underlag
för/förhandlingsunderlag
Analyslista, förvaltningens ex
Kontrollera och genomföra avstämningar
inför löneutbetalning
Kontrollistor/Signallistor
Avstämningslistor
Bankkvittens
Löneartskoder
Rapportera kontrolluppgifter
Underlag för kontrolluppgifter
Kontrolluppgifter
Utmäta lön
Utmätning i lön
Återkräva lön
Återbetalda löneskulder

Lönesystem

Gallras efter 3 år
Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 2 år
Se anmärkning
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Hos HR-chef
Hos HR-chef

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Hos löneavd.

Bevaras
Gallras efter 10 år
Bevaras
Gallras efter 10 år
Gallras efter 2 år

Pension
1

Pensioner
Ansökan om pension
Pensionsbrev, beslut om pension
Matrikelutdrag som rör pension

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
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Gallras vid
pensionsavgång

AFA-beslut

2

10

2

Pensionslösningar avtal om särskilda
Pensionsunderlag och beslut, aktualiseringar
Signallistor/rättelselistor
Återkrav av pension
Rapportera till pensionsmyndighet

Bevaras
Bevaras
Gallras efter 2 år
Gallras efter 10 år

Kontoutdrag KPA
Premier rapporterade till PV

2

11

2

11

2

11

Gallras efter 10 år
Gallras efter 2 år

IT och telefoni
1

2

Införa IT-system
Utredning/underlag
Kravspecifikation
Förstudie
Avtal med leverantör
Korrespondens med leverantör
Leveransgodkännande
Inbjudan till utbildning
Internt utbildningsmaterial
Rutin för införande av system

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Se anmärkning
Se anmärkning

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Se anmärkning

Förvalta IT-system

Behandlingshistorik och
systemdokumentation (verksamhet,
förståelse och teknisk dokumentation)

Bevaras
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Behörighetsuppgifter
Dokumentation om metoder och verktyg för
verksamhetssystem
Förvaltningsplan för system
Registreras i W3D3
Informationsklassning
Riskanalys för system
Registreras i W3D3
Roll- och ansvarsbeskrivningar
Rutinbeskrivningar
Rutiner för kontroller
Rutiner för versionshantering
Rutiner för utvärderingar

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Programlicens
Systemloggar, förändringar i systemet

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Se anmärkning

Systemloggar, In- och utloggningsstatistik

Gallras efter 1 år

Installationsmanualer
Licensförteckning

Loggar för e-post och fax

2

11

3

SITHS-kort
Teknisk infrastruktur
Dokumentation om teknisk infrastruktur
Systemuppbyggnad/ blueprints
Flödesscheman
Beroenden/ relationer
Register över teknisk utrustning

RSF, IT-supporten

Gallras efter 1 månad
Se anmärkning
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Se anmärkning
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2

11

4

Telefoni, växel och e-post
Dokumentation för telefoni, växelsystem
Beställning av telefoni

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras när
anställningen har
upphört
Gallras när
anställningen har
upphört
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Blankett för beställning

Uppgifter om telefon kopplad till anställning

Korrespondens
Handling som inkommit i form av meddelande
i röstbrevlåda, telefonsvarare eller
motsvarande och som inte tillfört ett ärende
sakuppgift
Handling som inkommit i icke
äkthetsgaranterad form t.ex. fax eller e-post,
om en äkthetsgaranterad handling med
samma innehåll har inkommit i ett senare
skede
Handling som inkommit till eller expedierats
från myndigheten i elektronisk form, t.ex. epost eller sms

2

11

2

12

2

12

5

Gallras vid
inaktualitet

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Telefonsamtal
Support/helpdesk
Hantering av frågor, felanmälningar och andra
ärenden som rör telefoni och it.

Gallras vid
inaktualitet

Fordon och materiel
1

Förråd och lager
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Förrådssystem/förråds- och inköpssystem
(eventuellt i urval)
Inventarieförteckning
Inventarieförteckningar, månadsvis
Inventeringar, löpande
Inventeringar, månadsvis
Inventeringar, årsrapport
Inventeringslistor

Bevaras
Gallras efter 10 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 2 år (ej
månad 12 år, 13)
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år

Förrådsbehållning, listor
Förrådskörningar
Förrådslistor
Förrådsrapporter
Förrådsredovisningar, listor
Förrådsrekvisitioner/beställningar/kundorder
underlag
Förrådsuttag, listor
Lagerbok
Lagerrapport
Lagervärde per kostnadsställe, listor
Lagervärdeslistor
Lånelistor
Omsättning i förråd, listor över
Rapportlistor, förråd
Rapportlistor, kassation
Redovisningslistor, lagerhållning
Packlistor, förråd

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras vid
inaktualitet
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2

12

2

Fordon

Körjournal/färdskrivarblad

Revideras
fortlöpande
Gallras efter 2 år

Kvitton, bränsle och tillbehör

Gallras efter 10 år

Besiktningsprotokoll

Gallras efter 2 år

Inventeringlistor per bil

Gallras vid
inaktualitet
Gallras när fordonet
inte ägs av
kommunen/
bolaget/förbundet
längre
Gallras när fordonet
inte ägs av
kommunen/
bolaget/förbundet
längre

Fordonsplan/register över fordon

Instruktioner per fordon

Registreringsbevis

2

12

3

Årssammanställning
Utrustning och inventarier
Besiktningsprotokoll, logistik

Registreras i W3D3

Bevaras

Gallras 2 år efter
avtalstiden utgång
Gallras när
garantin/avtalet har
gått ut
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år

Garantihandlingar

Antalsstatistik per artikel
Artikar med negativt saldo, månadslista
Artiklar med överlager
Beställningar, listor
Beställningar, beställningsbekräftelser
Bokföringsjournaler, förråd
Page 240 of 1221

Bokföringsjournaler, listor
Debiteringslistor, listor
Följesedelslistor
Följesedlar

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år

Förbrukningslistor
Förbrukningsrapporter

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år (ej
månad 12 år, 13)
Gallras efter 2 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 2 år (ej
månad 12 år, 13)
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 2 år

Kassationslistor
Kassationsrapporter
Kassationsrapporter, årsrapport
Materialinventarium
Materiallistor
Registreringsunderlag för inventering
Reklamationer
Rekvisitioner
Rekvisitioner, kopior
Rekvisitioner, listor

2

13

2

13

Interna servicefunktioner
1

Tryckeri och repro
Beställningar
Loggar

Gallras vid inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Se anmärkning

Pliktexemplar till KB
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2

2

2

2

2

13

13

13

13

13

2

3

4

5

6

Lokalbokningar
Bokningar

Gallras vid
inaktualitet

Transportmedelsbokningar
Bokningar

Gallras vid
inaktualitet

Vaktmästarservice
Bokningar

Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Se anmärkning

Felanmälningar
Åtgärdsrapporter
Statistik
Posthantering
Avtal med posten
Kvittenser, rek.brev
Kvittenser, paket
Kvittenser, värdeförsändelser
Frankering
Kvittens
Lokalvård
Mätningar, städområden
Städscheman

Se anmärkning
Gallras efter 10
Gallras efter 10
Gallras efter 10
Gallras efter 10
Gallras efter 10
Se anmärkning
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Städinstruktioner
Uppföljningar

2

14

2

14

Registreras i W3D3

Bevaras

Tillagnings- och mottagningskök
1

Planera och förbereda måltider
Protokoll från kostråd eller motsvarande
Matsedlar, näringstabell. Även de matsedlar
som kan finnas för specialkost, vegetarisk kost
etc.

Se anmärkning
Bevaras
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år
år
år
år
år

Inköpslistor
Prislistor för gäster
Beställning av mat/portionsbeställningar

Bevaras

Specialkost, intyg om
Statistik

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Se anmärkning
Se anmärkning

Information om allergier enligt
märkningslagen
Recept

12

4

1

1

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Se anmärkning

Egenkontroll
Enkät
Mjölkstöd från EU
Kopia på ansökan och ändringsanmälan

Gallras efter 10 år
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A Verksamhetsområde, B-C
Hanteras i
Processgrupp/huvudprocess , D Handlingstyp verksamhetssystem
A

B

3
3

1

3

1

3
3

3

1
1

1

C

Bevaras

Gallringsfrist

D

SAMHÄLLSSERVICE
Borgerliga ceremonier
1

2
2

2

Namngivningsceremoni
Blankett för namngivningsceremoni
Namngivningsbevis

1

2

Bevaras
Gallras i samband
med avhändandet

Borgerlig vigsel
Förättare
Förslag på vigsel- och registreringsförrättare
samt val av vigsel- och registreringsförrättare

Bevaras

Vigsel-/registreringsförrättare, förteckning
över
Vigsel-/registreringsförrättare, förordnande
av
Information på kommunens hemsida
Förberedelse vigsel
Anmälan, vigsel/partnerskap
Bekräftelse av anmälan (med
förrättningsdatum)
Bevis, vigsel/registrering

Gallras vid
inaktualitet
Se anmärkning

Fakturering av förrättningen, kommunens

Se anmärkning

Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning

Fakturering av förrättningen, förrättarens
Sammanställning av årets vigslar

Se anmärkning
Bevaras
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Formulär/ceremonitext

3

1

3

Bevaras

Intyg hindersprövning
Intyg vigsel
Tids-/datumbokning
Tolk, namn och adress

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras vid
inaktualitet

Vittnenas namn och adress

Gallras vid
inaktualitet

Önskat förrättningsdatum

Gallras vid
inaktualitet

Överenskommelse med förrättaren

Gallras vid
inaktualitet

Vigselprotokoll
Underrättelse till Skatteverket
Borgerlig begravning
Förordnande av begravningsombud

Bevaras
Gallras efter 2 år
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Förslag till begravningsombud
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3

2

3

2

3

3

3

2

2

2

Konsumentstöd och rådgivning av
verksamheter och lokaler
1

2

3

4

Konsumentrådgivning
Reklamationsärenden, enskilda konsumenter
Marknadsundersökningar
Registreras i W3D3
Dokumentation om egenproducerade
Registreras i W3D3
utställningar
Underlag för statistik
Statistisk sammanställning
Budget- och skuldrådgivning
Bokningslistor
Ärenden om budgetrådgivning

Gallras efter 1 år
Bevaras
Bevaras
Se anmärkning
Se anmärkning
Gallras efter 1 år
Gallras efter 5 år

Ärenden om skuldrådgivning (inte prövade
enligt skuldsaneringslagen)

Gallras efter 5 år

Statistisk sammanställning
Skuldsanering
Ärenden om skuldrådgivning ( prövade enligt
skuldsaneringslagen)

Se anmärkning

Statistisk sammanställning
Energi- och klimatrådgivning

Se anmärkning

Gallras efter 5 år
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Gallras vid
inaktualitet
Se anmärkning

Kundregister
Statistisk sammanställning
Årsrapport för energirådgivning

3

3

3

3

Registreras i W3D3

Bevaras

Medborgarservice
1

Hantera frågor
Rutinmässiga förfrågningar

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Rutinmässiga svar och hänvisningar
3

3

2

3

3

2

Vägledning och service

1

Tolkförmedling
Riktlinjer för tolkstöd
Avtal om tolkstöd
Register över tillgängliga tolkar

Se anmärkning
Se anmärkning
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Ansökan om tolkstöd
Beslut om tolkstöd
3

3

3
3

3

3

3
3

2

2

2
3

2

3

4

Hemsändningsbidrag
Ansökan om hemsändningsbidrag
Beslut om hemsändningsbidrag
Frivilligarbete
Seniorer i skolan
Tidningsläsning för äldre
Språkvänner
Integration
Verka för folkhälsa
Projekthandlingar

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Se anmärkning
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3

3

3

4

4

Dokumentation om folkhälsoarbetet
Verka för mångfald
Jämställdhetsplaner
Dokumentation om jämställdhetsarbetet

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Se anmärkning

Extern information och
kommunikation
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3

4

1

Ge regioninformation
Webbplats

Bevaras

Informationsmaterial

Bevaras

Bloggar, extern webbplats

3

4

2

Gallras vid
inaktualitet

Pressmeddelande

Bevaras

Tidning - egen produktion för extern
publicering
Publikationer
E-pliktsexemplar

Bevaras

Verksamhetens/kommunens historia

Bevaras

Meddelanden till allmänheten
Evenemang och aktiviteter för invånare i
regionen

Bevaras

Registreras i W3D3

Ansökningar om evenemang
Beslut om anordnande eller deltagande
Inbjudningar till evenemang
Dokumentation

Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
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Tillstånd och tillsyn för näringsliv
och föreningar

3

5

3

5

1

3

5

1

3

3

5

5

1

1

Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
1

2

3

Tillstånd stadigvarande servering
Ansökan
Beslut
Domar i tillståndsärenden
Tillståndsbevis, stadigvarande servering
Utredningar och förslag till beslut
Underlag för beslut rörande stadigvarande
serveringstillstånd

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallring 3 år efter att
verksamheten
upphört

Övriga tillstånd
Anmälan av försäljning av öl klass 2

Anmälan om kryddning av egen snaps
Anmälan om provsmakning
Anmälan om ändrade ägarförhållanden
Anmälan om utsedda serveringsansvariga

Gallras när
verksamheten har
upphört
Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år
Se anmärkning
Gallras vid inaktualiet

Restaurangrapporter

Gallras efter 10 år

Tillfälliga tillstånd
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3

3

3

5

5

5

1

1

2

4

5

Handlingar rörande tillfälliga
serveringstillstånd till allmänheten

Registreras i W3D3

Gallras efter 5 år

Handlingar rörande tillfälliga
serveringstillstånd till slutna sällskap

Registreras i W3D3

Gallras efter 5 år

Tillsynsärenden som leder till åtgärd
Anmälan
Beslut rörande varningar och sanktioner
Beslut från andra myndigheter
Domar i tillsynsärenden
Tillsynsrapport
Utredningar och förslag till beslut
Yttrande angående olika ansökningar
Överklagande
Återkallelsebeslut av serveringstillstånd
Tillsynsärenden som inte leder till åtgärd
Anmälan
Yttrande angående olika ansökningar
Beslut från andra myndigheter
Tillsynsplan

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registeras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år
Gallras vid inaktualiet

Tillstånd och kontroll av tobaksförsäljning
Gallras när
verksamheten har
upphört
Gallras när
verksamheten har
upphört

Anmälan om försäljning av tobak

Anmälan om tillhandahållande av e-cigaretter
och påfyllningsbehållare
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3

3

3

5

5

5

3

6

3

6

3

4

5

Kontroll av försäljning av receptfria
läkemedel
Rapporter 1gg/mån vilka som slutat
respektive börjat sälja från
Läkemedelsverket.
Checklista för kommunal kontroll av
försäljning av receptfria läkemedel
Rapportformulär kring brister
Tillstånd och kontroll av lotteriverksamhet
Ansökan om lotteritillstånd
Delegationsbesut om lotteritillstånd
Tillstånd om hotell- och pensionatrörelse
Ansökan tillstånd för hotell- och
pensionatrörelse
Beslut om tillstånd för hotell- och
pensionatrörelse

Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Arbetsmarknad och sysselsättning
1

Stöd för anställbarhet och personlig
utveckling
Anställningsbeslut
Arbetsintyg, skriftliga omdömen
Beslut från Arbetsförmedlingen avseende
bidrag (nytt eller omprövning)
Beslutsunderlag till Arbetsförmedlingen för
bidrag (nytt eller omprövning) inklusiver
handlingsplan

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Betyg, intyg över genomgångna utbildningar

Bevaras

Anvisning, remiss från arbetsförmedling,
socialtjänst

Gallras 2 år efter
avslutad åtgärd
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Avisering om utbetalt belopp
Bekräftelse av anställning till
Arbetsförmedlingen
Förstadagsintyg

Gallras efter 2 år
Gallras 2 år efter
avslutad åtgärd
Gallras 2 år efter
avslutad åtgärd

Korrespondens med placeringsenhet
(arbetsgivare)
Rekvisition av bidrag till Arbetsförmedlingen
Statsbidrag för olika åtgärdsformer

Gallras 2 år efter
avslutad åtgärd
Gallras efter 2 år
Gallras efter 10 år

Uppföljning

Gallras 2 år efter
avslutad åtgärd
Gallras 2 år efter
avslutad åtgärd

Ärendeblad/journalblad

3

6

2

Samordna insatser för arbetsmarknad och
sysselsättning
Samarbete med myndigheter, organisationer Registreras i W3D3
och arbetslivet.
Verksamhetsbeskrivningar

3

7

3

7

Bevaras

Bevaras

Näringsliv
1

Näringslivslots
Näringslivsprogram
Anteckningar
Dokumentation
Kontaktlista

Se anmärkning
Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Egenproducerat material

Bevaras
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3

3

7

7

2

3

Redovisningar av genomförda aktiviteter
Företagsträffar
Anteckningar
Dokumentation
Kontaktlistor

Bevaras

Inbjudningar
Redovisningar av genomförda aktiviteter
Företagsmässor/utställningar
Företagsregister

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Gallras vid
inaktualitet

Marknader
Ansökan om plats

Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 10 år

Anteckningar angående platsnyttjare (firmans
namn, organisationsnummer, adress,
platsnummer m.m.)
Platsnyttjarens F-skattebevis
Karta över försjäljarnas platser
Dokumentation
Kontaktlistor

Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Inbjudningar
Redovisningar av genomförda aktiviteter
Egenproducerat material

3

8

3

8

3

8

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Turism
1

2

Främja turism
Mässor
Turismstrategi
Årsredovisning för turismföreningar
Handlingsplan för turismutveckling
Statistik
Förmedla boende

Bevaras
Se anmärkning
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Se anmärkning
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Gallras vid
inaktualitet
Se anmärkning
Gallras vid
inaktualitet
Se anmärkning

Förteckning över privatbostäder för uthyrning
Stugkatalog
Bokningsregister

3

3

8

8

3

4

Statistik
Turistpaket
Sammanställning/broschyr över erbjudna
turistpaket
Guidning
Broschyrer
Statistik

Se anmärkning

Bevaras
Se anmärkning
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3

8

5

Turistbyrå och turistinformation
Förteckning över souvenirer och leverantörer

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Försäljning av fiskekort
Förteckning över uthyrningscyklar
E-tjänster, biljettförsäljning och förmedling

3

9

3

9

Stiftelser, fonder och donationer
1

Stiftelser
Ansökningshandlingar
Sammanställning över sökanden
Beslut av stipendiater
Ansökan och beslut om utbetalning
Beslut med motiveringar
Bedömningskriterier
Förteckning över fördelning av premier och
stipendier
Stiftelseförordnande
Protokoll, stipendiekommittéer eller
motsvarande
Villkor för premier och stipendier, t.ex.
urkunder
Huvudbok
Bokslut, inkl. revisionsberättelse
Verifikationer
Ansökan om permutation
Anmälan om anmälan till Skatteverket,
organisationsnummer
Ansökan för ändring av villkoren
Anmälan till Länsstyrelsen för registrering av
stiftelsen

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Gallras efter 10 år

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
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3

3

9

9

2

3

Ansökan om att förbruka tillgångarna
Fonder
Ansökningshandlingar
Sammanställning över sökanden
Beslut av stipendiater
Protokoll, kommittéer eller motsvarande
Villkor för premier och stipendier, t.ex.
urkunder
Beslut med motiveringar
Bedömningskriterier
Förteckning över fördelning av premier och
stipendier
Huvudbok
Bokslut, inkl. revisionsberättelse
Ansökan och beslut om utbetalning
Donationer
Ansökningshandlingar
Sammanställning över sökanden
Beslut av stipendiater
Protokoll, kommittéer eller motsvarande
Villkor för premier och stipendier, t.ex.
urkunder
Beslut med motiveringar
Bedömningskriterier
Förteckning över fördelning av premier och
stipendier
Huvudbok
Bokslut, inkl. revisionsberättelse
Ansökan och beslut om utbetalning

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Page 257 of 1221

3

10

3

10

3

10

Bidrag och sponsring till externa
aktörer

1

Bidrag och sponsring till organisationer etc.

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

2

Ansökan
Beslut
Bidrag och sponsring till enskilda
Ansökan
Beslut

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
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Mellanlagringsplats/
Mellanarkiv

Ansvar (nämnd,
förvaltning/avdelning)

Anmärkning

Ingår oftast i Kommunfullmäktiges protokoll.

Tillhandahålls av Länsstyrelserna. Lista kan även tillhandahållas
av kommunen
Tillhandahålls av Länsstyrelserna
Sparas i samband med att kommunens hemsida arkiveras.
Till kommunen, blankett fås ofta från kommunen
Till de berörda
Till de berörda som får original. Kopia kan om önskas bevaras
hos kommun
Till de berörda i de kommuner där ceremonin inte är
kostnadsfri. Klassificering under 2.4.6 Löpande bokföring

Till Länsstyrelsen. Klassificering under 2.4.6 Löpande bokföring
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Orden, ofta publicerade på kommunens webbplats, fastslås i
förordningen §§ 4-7
Lämnas till kommunen, fås från Skatteverket
Lämnas till kommunen, fås från Skatteverket
Ingår ofta i Anmälan, vigsel/ partnerskap
Lämnas till kommunen om tolk behövs. Ingår ofta i Anmälan,
vigsel/partnerskap
Om de två vittnena inte tillhandhålls av kommunen. Ingår ofta i
Anmälan, vigsel/partnerskap
Ingår ofta i Anmälan, vigsel/ partnerskap
Till exempel om annan plats (s k privat vigsel)
OBS endast kopior. Originalen skickas till länsstyrelsen

Ingår oftast i Kommunfullmäktiges protokoll.
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Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet

T.ex. ärendeblad, minnesanteckningar, skuldöversikter och
kalkyler, förslag till hushållsbudget, underlag från långivare,
kopior av korrespondens och överenskommelser med
fordringsägare
T.ex. ärendeblad, minnesanteckningar, skuldöversikter och
kalkyler, underlag från långivare, kopior av korrespondens och
överenskommelser med fordringsägare

Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
T.ex. ärendeblad, minnesanteckningar, skuldöversikter och
kalkyler, underlag från långivare, kopior av korrespondens och
överenskommelser med fordringsägare, kopior av ansökan till
och beslut från kronofogdemyndighet samt förekommande
tingsrättsbeslut

Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
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Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet

Ex kontaktcenter

Samhällsinformation. Tolkförmedling. Hemvändare.
Medborgarskap. Integration
Tolkstöd kan i många fall ske genom upphandling av tolkföretag
och då sköts tjänsten via företagets webbsida
Se 1.3.1 Styrande dokument
Se 2.6.4 Förvalta avtal

Folkhälsoråd m.m.
Se 1.6.2 Projekt
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Jämställdhet m.m.
Se1.3.1 Styrande dokument.
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Bevaras regelbundet genom Sydarkivera. Kontakta Sydarkivera
för mer information.
Ett exemplar av varje informationsmaterial bevaras, t ex
kommunkartor, informationsbroschyrer m.m. Övriga handlingar
gallras vid inaktualitet.

Om man upptäcker inlägg som innehåller sekretessbelagd
information ska dessa omedelbart tas bort samt tas om hand för
diarieföring och handläggning. För bevarande av sociala media
kontakta Sydarkivera så sköter de bevarandet.

Ett exemplar av varje ska bevaras.
1 exemplar av varje ska bevaras i kronologisk ordning
Ett exemplar av alla de filer som vänder sig till allmänheten och
som finns på webbsidan och som ersatt ex. broshyrer ska
levereras till KB
Om man ställer samman sin verksamhets/kommuns historia och
den publiceras externt i något sammanhang hör den till 3.4.1 Ge
kommuninformation
T ex eldningsförbud, avstängningar av gator, vägar, VA m.m.
Till exempel ta emot ansökningar och hantera utdelande av
svenska flaggor, välkomnande för nyinflyttade, studiebesök hos
kommunens verksamheter
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Om besluten kan förstås utan underlagen. T.ex. ansökan och
övriga yttranden från sökanden, bevis över godkännande av
livsmedelslokal, bolagsbevis, F-skattebevis, finansieringsplan,
hyreskontrakt, konkursfrihetsbevis, meritförteckning,
momsregistreringsbevvis, personbevis, verksamhetsbeskrivning,
yttranden från andra förvaltningar

Bör bevaras eftersom det är en prövning av lämplighet annars
kan de ev. gallras när nya serveringsansvariga har utsetts
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Samtliga handlingar i ärendet. Innehåller ex ansökan, yttranden,
remiss (från social omsorg), yttranden från andra myndigheter,
beslut
Samtliga handlingar i ärendet. Innehåller ex ansökan, yttranden,
remiss (från social omsorg), yttranden från andra myndigheter,
beslut

Rör varningar och sanktioner.
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Till Läkemedelsverket

Ska förvaras i personakt
Ska förvaras i personakt
Ska förvaras i personakt
Ska förvaras i personakt. T.ex. handlingsplan,
överenskommelser, utredningar

Ska förvaras i personakt. Se även 7.13.1
Arbetsmarknadsutbildningar
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I vissa situationer kan arbetsgivaren begära att man lämnar
sjukintyg från första dagen om man är frånvarande och inte
efter sju dagar.

T.ex. underlag. ansökningar, utbetalning, avstämning.
Gallringsfristen gäller räkenskapsmaterial, granskningsmaterial
kan gallras efter 2 år.

Om verksamheten för personakter över de personer som är
sysselsatta genom dem.
Arbetsträning. Arbetspraktik. Utbildning. Datortek. Etc.
Avser hela ärendet. Kan handla om ex. inbjudningar,
samarbetsavtal, överenskommelser och protokoll från möten

Se 1.3.1. Styrande dokument.
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Ex. sommarmarknader

Se 1.3.1 Styrande dokument

Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
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1 ex bevaras vid papperstryck

Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
1 ex bevaras.

1 ex bevaras.
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
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Turistvärdar

Stiftelser egen juridisk person
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T.ex. socialt verksamma organisationer, byalag, friskolor och
kommuner/myndigheter

Ej bistånd. T ex byggnadsvårdsdbidrag
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A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess , D
Handlingstyp
A

B

C

4

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

D

SAMHÄLLSBYGGNAD

4

1

4

1

Lantmäteri och kartarbete
1

Fastighetsbildning
Ansökan om förrättning
Begäran att upprätta karta samt staka ut gränser

4

Hanteras i
verksamhetssystem

1

2

Beställning av förrättningsförberedelser
Förrättningskarta
Kallelse til sammanträde på Lantmäteriet
Förrättningsprotokoll (Lantmäteriets sammanträdesprotokoll)
Teknisk beskrivning (utstakningsdata)
Lantmäteriets beslut i form av ny förrättningskarta
Förhandsförfrågan
Förhandsförfrågan om fastighetsförändring
Tjänsteskrivelse (förhandsförfrågan om fastighetsförändring) till
nämnden
Beslut (om att pröva förslaget) protkollsutdrag
Övrigt
Dagbok över ärenden/ förrättningar
Fastighetsrättslig beskrivning
Åtkomsthandlingar
Akter rörande inställda förrättningar
Missiv, delgivningsbevis, anteckningar
Kontrollistor, huvudrutin
Kontrollistor, planrutin
Statistikrapporter, avser statistik som skickats till Lantmäteriet
Kartor och geografisk informationsverksamhet

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
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Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Framtagning/uppdatering av karta
Beställning av karta kommer in/behov att uppdatera redan
befintlig karta uppstår
Mätdata
Flygbilder

Registreras i W3D3
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Ortofotokartor
Adresskartor eg. turistkarta etc.

Avtalskarta

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Grundkarta

Nybyggnadskartor

Bevaras

Bevaras

Registreras i W3D3
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Bevaras

Primärkarta/ baskarta

Bevaras

Registerkartor/fastighetsindelningskartor
Stormnätskartor (mätpunkter)

Bevaras

Översiktskartor

Bevaras

Områdeskartor

Bevaras

Regelverkskartor

Bevaras

Karta över fornlämningar och byggnadsminnen

Bevaras
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Kartor med naturvårdsförordnanden
4

4

1

1

3

4

Namnsätta kvarter, gator och allmänna platser
Skrivelse/brev (om ändring )
Tjänsteskrivelse angående ändring av gatunamn till KS
Beslut (om ändring av gatunamn) protokollsutdrag
Namnförslag
Tävlingsbidrag
Sammanställning
Utredning
Adressätta

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
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Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

4

2

4

2

1

4

2

1

4

2

Fysisk planering

1

Hantera översiktsplaner

1

2

Aktualisering
Tjänsteskrivelse
Beslut i KS/KF om aktualisering (protokollsutdrag)
Tjänsteskrivelse till länsstyrelsen
Yttrande från länsstyrelsen
Framtagande av översiktsplan
Tjänsteskrivelse
Beslut om uppdrag (protokollsutdrag)
Fördialog/insamling underlag
a) enkäter
b) diskussionsforum
c) mötesanteckningar
d) samrådsförslag
e) skyddsobjekt
Tjänsteskrivelse (om samrådsuppdrag)
Beslut om samråd (protokollsutdrag) från KS
Samråd
Sändlista
Yttrande/inkomna skrivelser under samrådstiden
Samrådsredovisning
Tjänsteskrivelse
Beslut om planutställning
Utställning
Sändlista
Yttrande/inkomna skrivelser
Särskilt utlåtande
Tjänsteskrivelse

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
se kommentar

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
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4

2

2

4

2

2

4

2

2

Beslut att anta planen (protokollsutdrag) från KF
Laga kraft
Hantera detaljplaner/områdesbestämmelser
1 Upprättande av detaljplan/områdesbestämmelser
Ansökan om planbesked eller planuppdrag
Tjänsteskrivelse med behovsbedömning
Beslut om planuppdrag
Plankostnadsavtal
2 Program/plan
Tjänsteskrivelse planprogram
Beslut om samråd av planprogram
Samråd av planprogram
Sändlista fastighetsförteckning
Annonsering
Yttranden samt minnesanteckningar från programsamrådet
Samrådsredogörelse program
Tjänsteskrivelse angående godkännande och antagande av
samrådsredogörelse av planprogram
Tjänsteskrivelse om samråd
Beslut om samråd
Samråd
Sändlista fastighetsförteckning
Kungörelse (annonsering)
Inkomna yttrande
Samrådsredogörelse
Tjänsteskrivelse om godkännande av redogörelse samt
granskningshandlingar
Beslut om granskning
Granskning
Sändlista fastighetsförteckning
Inkomna yttrande
Utlåtande

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
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Bevaras

4

2

3

Tjänsteskrivelse om godkännande och antagande av utlåtande
Beslut om antagande
Överprövningsbeslut
Lagakraftbevis och Lagakraftplanhandling
Överklagande
Inkommet överklagande
Rättidsbedömning
Missiv och handlingar till Mark- och miljödomstolen
Komplettering i ärende till Mark- och miljödomstolen
Avslag hos MMD
Beslut från Miljööverdomstol
Lagakraftbevis och Lagakraftplanhandling
Hantera regionplaner
Initiativ/ ansökan om att påbörja planarbete
Planprogram/ vision
Beslut om att påbörja planarbete
Samråds- handlingar
Övriga utredningar
Nämndbeslut för samråd
Planavtal
Granskningshandlingar
Nämndbeslut för granskning/ utställning
Gransknings- kungörelse
Utskick, granskningshandlingar
Inkomna samrådsyttranden
Samråds- redogörelser
Utskick, samrådshandlingar
Utställt planförslag
Utlåtande efter granskning/ utställning
Antagande- handlingar
Nämndbeslut, antagande
Länsstyrelsens beslut om överprövning
Länsstyrelsens granskningsyttrande
Inkomna granskningsyttranden

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
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Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

4

4

2

2

4

5

Notering om laga kraft
Antagande-kungörelse
Avbrutna planärenden
Upphäva plan
Ansökan om upphävande av fastighetsplan
Protokollsutdrag
Underrättelse
Delgivnings kvitto
Fastighets förteckning
Beskrivning
Fastighetskarta
Behörighets handlingar för firmatecknare
Delgivnings förteckning
Bekräftelse inför lagakraft- vinnande
Tjänsteskrivelse
Lokala/regionala undersökningar och sammanställningar
Informations- material, egenproducerat
Beslut om undersökning
Mätdata
Inventeringar
Undersökningar
Kartläggningar
Beskrivningar
Sammanställningar
Statistik

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
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Bevaras
Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

4

3

4

3

4
4

3
3

Hantera fastigheter
1

2
2

Förvärva fastighet
Köpekontrakt
Lagfartshandlingar
Lantmäterihandlingar
Servitutsavtal
Fastighetsregister
Köp/försäljning av fastighet
Försäljningshandlingar
Fastighetsdossié
Fastighetsbeskrivning
Fastighetstaxering
Försäkringshandlingar
Besiktningsprotokoll
Avstyckningshandlingar
Avtal kring fastighet

1

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Mark och exploatering
Exploatering
Avtal
Exploateringsvtal
Garanti och borgensavtal
Genomförandeavtal (föravtal, exploateringsavtal, markanvisning)
Optionsavtal
Planeringsvtal
Förköp
Register över förköp
Anmälan om förköp
Kopior på köpehandlingar
Förköpsavstående
Förvärv av fastighet, utövning av förköpsrätt

Bevaras
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
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Tjänsteskrivelse till KS
Beslut från KS (protokollsutdrag)
Skrivelse med beslut att använda förköpsrätt skickas med
delgivning
Delgivningskvitto
Handlingar som skickas in till Inskrivningsmyndigheten
Överklagan av förköpsrätt
Begäran om tillstånd av regeringen
Beslut från regeringen (protokollsutdrag)
Köpekontrakt
Lagfartshandlingar
Köp av lägenhet
Tjänsteskrivelse till KS
Beslut från KS (protokollsutdrag)
Brev från bostadsrättsföreningen
Överlåtelseavtal

4

4

3

3

2

3

2

Expropriera mark
Fastighetsregister
Program
Beräkningshandlingar
Planer
Tomtindelningar
Förrättningsakter
Köpekontrakt
Köpebrev
Kartor
Expropieringsavtal
Försälja fastighet
Fastighetsregister
Uppdragsavtal
Köpekontrakt med bilagor
Tjänsteskrivelse

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Registreras i W3D3

Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras

Registreras i W3D3
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Bevaras

Beslut (protokollsutdrag) samt köpekontrakt

Registreras i W3D3

Bevaras

Verifikation på inbetalning
Köpebrev
Tillståndsprövning
Anmälan om att fastighet förvärvats (kommer från köparen)

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Kopior på köpehandlingar med bilagor
Yttrande från hyresgästföreningen
Brev till köpare samt kopia av hyresgästföreningens yttrande
Yttrande från köparen
Förköpsavstående samt avstående från tillståndsprövning

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Tjänsteskrivelse till KS samt övriga handlingar i ärendet

Registreras i W3D3

Protokollsutdrag (KS)
Begäran om tillståndsprövning samt övriga handlingar i ärendet

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Protokollsutdrag (Hyresnämndens beslut)
Beslut (från Hovrätten)

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
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4

3

4

Byta fastighet

Registreras i W3D3

Överlåtelseavtal
Köpebrev
Kvittens
Lantmäterihandlingar
Lagfartshandling
Överenskommelse
Miljö- och geotekniska undersökningar
Skuldebrev
Nyttjanderätt för fastighet

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Arrende
Ansökan om arrende
Arrendeavtal med bilagor

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Värdering

Registreras i W3D3

Bevaras

Uppsägning av arrende

Registreras i W3D3

Bevaras

Delgivningskvitto
Försäljning av byggnad på arrenderad mark

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras

Förfrågan från arrendator om kommunen vill förvärva byggnaden Registreras i W3D3

Bevaras

Svar till arrendator i form av skrivelse
Köpekontrakt
Köpebrev

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

4

3

5

4

3

5

1
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Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Avtal, övriga

4

4

4

3

3

3

5

5

5

2

3

4

Servitut
Register över servitut
Ansökan med bilagor om avtalsservitut
Avtal (påskrivet)
Utplåning av servitut
Ansökan skickas till Lantmäteriet
Bilagor
Beslut från Lantmäteriet
Nyttjanderätt tomt

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Register över tomträttsavtal

Bevaras

Tomträttsavtal/nyttjanderättskontrakt med bilagor
Registreras i W3D3

4

3

5

5

Värdering och ev. tilläggsavtal?
Försäljning av tomträttsfastighet
Intresseanmälan
Värdering av tomträttsfastigheten (rapport)

Bevaras
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Köpekontrakt med bilagor
Registreras i W3D3
Tjänsteskrivelse till KS/KF
Beslut (protokollsutdrag) samt köpekontrakt
Verifikation på inbetalning
Köpebrev

4

3

6

Kontrolluppgift (på betald tomträttsavgift)
Förvalta skogs- och lantbruksfastigheter
Skogsbruksplaner

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
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Bevaras

Avtal med förvaltare

Bevaras
Registreras i W3D3

Årsredovisning
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Förhandsbesked om byggnation
Ansökan med handlingar
Information om registrering

Registreras i W3D3

Bevaras

Begäran om komplettering

Registreras i W3D3

Jakträttsupplåtelse

4

4

4

4

Lovgivning och dispenser
1

Mottagningsbevis
Utskick till berörda grannar
Yttranden från berörda grannar
Beslut om förhandsbesked
Fakturaunderlag
Lista över expediering
Underrättelser om beslut
Förfrågningar som ej leder till formell ansökan
Återtagen ansökan om lov/anmälan

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
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Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Ofullständig ansökan som avvisats

4

4

2

4

4

2

Bygglov
1

Bygglov
Ansökan (innehåller):
a) Personuppgifter, kontaktuppgifter på byggherre

Registreras i W3D3

b) Uppgifter om fastighetsägare
c) Fastighetsbeteckning
d) Fakturaadress

Bevaras
Bevaras

e) Kontrollansvarig
f) Area
g) Material/färg
h) Ärendet gäller
i)VA och strandskydd
j)Handlingar:
Nybyggnadskarta
Plan-, fasad- och sektionsritning
Markplanerings-karta
Teknisk beskrivning
Information om registrering

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Begäran om komplettering

Registreras i W3D3

Mottagningsbevis ansökan komplett

Registreras i W3D3

Utskick till berörda grannar och övriga remissinstanser

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
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Bevaras

Yttranden från berörda grannar och övriga remissinstanser

Registreras i W3D3

Bevaras

Bygglovsbeslut
Fakturaunderlag
Kungörelse om beslut i Post- och inrikestidningar

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras

Information till grannar

Registreras i W3D3

Kallelse till tekniskt samråd

Registreras i W3D3

Förslag till kontrollplan

Registreras i W3D3

Bevaras

Tekniskt samråd samt protokoll
Beslut om startbesked
Arbetsplatsbesök samt protokoll
Slutsamråd samt protokoll
Kontrollplan
Utlåtande KA, intyg egenkontroller
Certifikat
Relationsritningar
Beslut om slutbesked
Återtagen ansökan om lov/anmälan
Beslut om återkallande
Beslut om ofullständig ansökan som avvisats

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Korrespondens

4

4

2

2 Tidsbegränsat lov
Ansökan/anmälan med handlingar
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Bevaras

Information om registrering
Begäran om komplettering

Registreras i W3D3

Mottagningsbevis
Utskick till berörda grannar
Yttranden från berörda grannar
Bygglovsbeslut
Fakturaunderlag
Underrättelser om beslut
Beslut om kontrollplan

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
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Beslut om startbesked
Tekniskt samråd

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Meddelande om påbörjad byggnation
Anteckningar från byggplatsbesök

Registreras i W3D3

Bevaras

Anmälan enligt kontrollplan
Relationshandlingar, planer och fasader
Kontoller/ intyg enligt kontrollplan
Slutbesked
Lista över expediering
Ansökan om förlängning
Förfrågningar som ej leder till formell ansökan
Återtagen ansökan om lov/anmälan

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Ofullständig ansökan som avvisats
Remiss/ yttrande från länsstyrelsen/ länsmuséet angående
rivningslov

Registreras i W3D3

Mottagningsbevis
Rivningsbeslut
Faktura- underlag
Ansökan/ anmälan om rivning, med handlingar

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Information om registrering
Registreras i W3D3
Begäran om komplettering
Underrättelser om beslut
Beslut om kontrollplan
Beslut om startbesked
Tekniskt samråd

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Meddelande om påbörjad rivning
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Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Anteckningar och dokumentation, ex fotografier från platsbesök
Anmälan enligt kontrollplan
Kontoller/ intyg enligt kontrollplan
Lista över expediering
Slutbesked
Förfrågningar som ej leder till formell ansökan
Återtagen ansökan om lov/anmälan

4

4

4

4

4

4

3

4

5

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras

Begäran om komplettering
Yttranden från berörda grannar
Beslut
Tillsyn och föreläggande rörande fastigheter

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Handlingar som initierat ärendet
Inventering/ dokumentation av platsen
Begäran om förklaring
Inkommen förklaring/ ansökan om lov i efterhand
Kommunicering
Tjänsteskrivelse/ utlåtande, underlag till nämnd
Byggnads- nämndens beslut
Delgivning av beslut

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Ofullständig ansökan som avvisats
Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd
Ansökan/ anmälan med handlingar

Dispenser

Ansökan med handlingar
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Information om registrering
Registreras i W3D3
Begäran om komplettering
Mottagningsbevis
Utskick till berörda grannar
Yttranden från berörda grannar
Beslut om strandskydds- dispens
Faktura- underlag
Underrättelser om beslut
Lista över expediering
Förfrågningar som ej leder till formell ansökan
Återtagen ansökan om lov/anmälan
Ofullständig ansökan som avvisats

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Page 293 of 1221

4

5

Byggnader och anläggningar

4

5

1

4

5

2

Lokalbehov och förslag
Bostadsförsörjningsprogram
Byggprojekt
Antagna anbud/offerter med tillhörande handlingar:
anbudsförfrågan, anbudsunderlag, anbudssammanställning m.m.
Arkeologiska undersökningar, information rörande
Besiktningsprotokoll, kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Delrapporter
Ekonomisk redovisning/budget
Entrepenadavtal/beställning
Fotografier,filmer
Geotekniska grundundersökningar
Information rörande byggnader som p.g.a. sitt kulturhistoriska
värde inte får rivas eller förändras (byggnadsminnen etc.)
Information rörande projektplanering
Informationsmaterial egenproducerat

Korrespondens
Modeller
Planer, t.ex. riskanalys, sanerings- och miljöplaner m.m.
Program, broshyrer, affischer,annonser och övrigt
marknadsföringsmaterial
Protokoll från sammanträden, byggmöten, projektmöten etc.
Publikationer
Projektdagbok
Ritningar, relationsritningar,plan-, fasad- och sektionsritningar
Slutbesiktningar

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Page 294 of 1221

Slutrapport/besiktningsrapport
Tekniska beskrivningar av projektet
Pressklipp
Uppdragshandlingar och projektdirektiv
Utlåtanden som inhämtats från utomstående

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Utredningar och förstudier som ligger till grund för projektet
Utvärderingar
Övrig dokumentation om projektet
Avtal avseende byggprojekt
Ansökan och tillstånd för sprängning och för explosiva varor
Besiktningsprotokoll

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Diareförs om det tillför
sakuppgift
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Dokumentation avseende instruktioner för drift och underhåll

Ekonomiska kalkyler
Icke antagna anbud
Information från leverantörer
Rutinmässig korrespondens
Sprängjournaler
Tidplan
Tjänsteanteckningar och underlag
Övriga ansökningar och tillstånd
Konsulthandlingar
4
4

5
5

3
4

Anpassa för hyresgäster
Uthyrning
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Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Hyreskontrakt

4

5

5

Felanmälan
Klagomål
Nyckelkvittenser
Hyresförhandlingar
Varningsbrev
Uppsägningar
Besiktningsprotokoll rörande uthyrning
Register över lås och nycklar
Hyresregister
Inhyrning
Avtal och kontrakt

Registreras i W3D3
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Bevaras

4

5

6

Underhålla

4

5

7

Drift och skötsel

4

5

7

1 Kontroller av ventilation (OVK)
Register över ventilationskontroller
Besiktningsprotokoll

Bevaras

Beslut om "lokal behörighet" för kontrollant
Föreläggande från nämnden

4

4

5

5

7

7

2 Kontroller av hissar
Beslut om avsteg från föreskrifter
Besiktningsprotokoll från kontrollorgan

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Intyg från besiktningsorgan att brist åtgärdats

Registreras i Vision

Föreläggande från nämnden

Registreras i Vision

Register över kontrollerade hissar
3 Kontroller av skyddsrum
Kallelse till besiktning
Besiktningsutlåtande
Certifikat från kontrollanter och kvalitetsansvariga
Avtal med konsulter om besiktningsuppdrag

Registreras i Vision
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Bevaras

Bevaras
Bevaras

4

5

8

Dokumentera fastighet

Ritningar, relationsritningar,plan-, fasad- och sektionsritningar
Avtal

Bevaras

Ej utnyttjande pantbrev
Energibesiktning
Garantibesiktningar
Gravationsbevis
Information rörande förorenad mark
Inskrivningsbevis
Kvitto på köpeskillningen
Köpeavtal, köpkontrakt, köpebrev
Lagfartsbevis
Lantmäteriförrättningar
Protokoll skyddsrond
Servitutavtal
Slutbesiktningsprotokoll
Taxeringsbevis
Vägsamfälligheter, handlingar rörande
Tillstånd/anmälan/registering

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Överenskommelse/avtal om fastighetsreglering
Fastighetsdeklaration
Fastighetsförsäkringar
Fastighetstaxering
Garantibrev
Sotningsprotokoll
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4

5

9

Externa fastigheter

Anmälan och beslut om att byggnad blivit kulturminnesmärkt
Ansökan och beslut om bidrag till kulturminnesmärkt byggnads
ombyggnad/renovering
Beslut om tillstånd till ingrepp i fast fornlämning
Avisering/underrättelse från lantmäteriet om förändrade
fastighetsenheter

4

6

4

6

6

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Gator, vägar och torg
1

Planera gator och vägar
Planer
Program
Utredningar

4

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

2

In- och utgående skrivelser
Kartor
Statistik
Yttranden
Beslut
Anlägga gator och vägar
Anbud/offerter, ej antagna
Rapporter
Projektering
Program
Geotekniska undersökningar
Avtal
Arkeologiska undersökningar
Överenskommelser
Statistik
Planer
Kontrakt

Bevaras
Registreras i W3D3
Bevaras
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3 om det
är en skrivelse av vikt och
bevaras
Bevaras
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
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Utredningar
Månadsjournaler/ rapporter

4

6

Registreras i W3D3

Anbud/offerter, antagna
Kartor
Underhålla gator och vägar

3

Bevaras

Bevaras

Månadsjournaler/ rapporter
Lokala ordningsföreskrifter
Broliggare, dokumentation rörande broar
Planer för gatubelysning, ombyggnader, drift och underhåll av
vägar
Trafikmätningar
Besiktningsprotokoll efter sprängning, grävning
Flytt av fordon, dokumentation om
Tillstånd vid grävning

4

6

Beställning av återställning av schakt, grävning, asfalt, och dyl.
Enskilda vägar
Avslagna ansökningar
Besvärshänvisning
Överklagande av beslut
Register över enskilda vägar
Ansökan om bidrag
Beviljade ansökningar
Anmälan om tillstånd enligt ordningsföreskrifter

4

4

6

5

4

6

5

1

Grävningstillstånd
Ansökan
Utredning
Beslut

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
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Bevaras

4

4

4

4

4
4

4

6

6

6

6

6
6

6

5

5

5

5

5
5

6

2

3

4

5

6
7

Upplåtelse av allmän plats
Ansökan
Utredning
Beslut
Tillståndsbevis
Polistillstånd
Kvitton
Lista över försäljare
Lista över platsfördelning
Lokal trafikföreskrift
Affischeringstillstånd
Ansökan
Utredning
Beslut
Tillstånd för skylt
Ansökan
Utredning
Beslut
Offentliga tillställningar
Ansökan
Utredning
Beslut
Eldningstillstånd
Yttrande tillfällig övernattning
Anmälan
Yttrande angående olika ansökningar
Kopia av beslut från myndighet
Yttrande offentliga tillställningar
Anmälan
Yttrande angående olika ansökningar
Kopia av beslut från myndighet
Fysisk tillgänglighet
Statistik
Program

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision

Bevaras
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Bevaras
Bevaras
Bevaras

7

Utredningar
Projektering
Planer
Anmälningar
Avtal
Kartor
Rapporter över åtgärder
Kontrakt
Avstängning av vägar i samband med byggnation
Parkering/parkeringsplatser

4

6

4

7

4

7

1

Planera parker och grönytor

4
4

7
7

2
3

Anlägga parker och grönytor
Förvalta parker och grönytor
Program
Anbud/offerter, antagna
Anmälan om skadegörelse
Felanmälan
Projektering
Beskrivningar/ kartor över planteringar och växtval
Anbud/offerter, ej antagna
Rapporter över åtgärder
Utredningar
Planer
Avtal om parker och grönområden
Överenskommelser
Statistik
Kartor och ritningar

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras

Parker och grönytor

Bevaras

Registreras i Vision

Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras

Bevaras
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Kontrakt
Månadsjournaler/ rapporter
Skötselplaner

Page 303 of 1221

4

8

4

8

4

4

8

8

Lekplatser
1

Planera lekplatser
Projektering
Utredningar
Kartor
Anlägga lekplatser
Projektering
Ritningar
Förvalta lekplatser
Tillsynsprotokoll
Rapporter över åtgärder

2

3

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Skötselplaner
Felanmälan

4

9

4

9

Trafik och kommunikationer
1

4

9

2

4

9

2

Planera trafik
Medborgaförslag
Synpunkt/klagomål
Remisser
Remiss/begäran om yttrande
Yttrande/svar
Ta Planer
Ansökan "Ta plan"
Granskar/godkänner
Trafikanordningsplaner
Trafikföreskrifter och tillstånd

1

Trafikföreskrifter
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Utredningar
Yttranden
Beslut
Antagna föreskrifter
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter

4

9

2

2

4

4

9

9

9

Begäran om kompletteringar
Beslut
Avslag och besvärshänvisning
Överklagande
3 Övervakning
Ansökan

2

2

2

4

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan med foto
Läkarintyg

4

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Utredningar
Tillstånd
Avslag
Besvärshänvisning
Överklagande
Felparkering
Felparkeringsavgifter
Statistik
5 Flytt av fordon
Flytt av fordon, underlag för beslut
Flytt av fordon, protokoll

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision

Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision
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4

4

9

9

2

2

6 Nyttoparkeringstillstånd
Ansökan
Beslut/kort
Avslag och besvärshänvisning
Överklagande
7 Transporttillstånd

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision

4

4

4

9

9

9

2

3

4

Ansökan, utfärda transporttillstånd
Beslut
Begäran om yttranden angående transport
Yttrande
8 Tillfälliga parkeringstillstånd/dispenser
Ansökan om dispens
Beslut/kort
Kollektivtrafik
Kollektivtrafik, Beslut
Yttrande
Information
Tidtabell
Beslutsunderlag
Domar
Överklagande
Upphandlingar

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Infrastruktur
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Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

4

10

4

10

4
4

10
10

Hamnar
1

2
3

Planera hamnar
Hamnområdesplaner
Hamnföreskrifter
Anlägga hamnar
Förvalta hamnar

Föreskrifter
Handlingar rörande farleder, prickar och fyrar.
Vatten- och bottenundersökningar
Statistik
Avtal och kontrakt

4

10

4

Drift- och underhållsrapporter
Yttranden och beslut från koncessionsnämnder
Hamntaxor
Fartyg och båtar
Register över ankommande och avgående fartyg
Ansökan om upplåtande av kajplats
Fartygsdeklaration
Remisser och yttranden
Beslut om upplåtande av kajplats
Register över båtplatser
Ansökan om upplåtande av båtplats

Registreras i Vision

Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision

Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Beslut om upplåtande av båtplats
Certifikat för livbåtar

Fribordscertifikat

Registreras i Vision
Registreras i Vision
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4

11

4
4
4
4

11
11
11
11

4

12

4

12

4

12

Flygplatser
1
2
3
4

Planera flygplatser
Anlägga flygplatser
Förvalta flygplatser
Flygtrafik

Energiförsörjning
1

2

Planera och utreda energiförsörjning
Energibesparing, handlingsplan
Energiplanering
Energiplaner med miljökonsekvensbeskrivning
Fjärrvärme, årsrapport
Klimatstrategier
Miljöanalys, miljörapport
Pressklipp
Taxor, fastställda
Utredningar och rapporter
Övrig information av betydelse för ärende
Beredskapsplaner för energiförsörjning
Information rörande beredskapslagring
Katastrofplan
Anmälan om skadegörelse
Kartor
Producera energi
Intyg, återkommande besiktningar av produktion
Koncessionshandlingar
Loggböcker
Fotografier, dokumentation
Miljödata från produktionsanläggningar
Serviceprotokoll, kalibrireringsprotokoll
Statistik från produktionsanläggningar
Statistik övrig, egenproducerad, sammanställning

Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras

Bevaras
Registreras i Vision
Registreras i Vision
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Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Strömavbrott sammansställning, information rörande

Bevaras

Tillstånd och beslut
Utredningar och rapporter
Kontrollbesiktningar för anläggningar rörande fjärrvärme

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras

Underlag för koncessionsansökan
Registreras i Vision

4

12

3

Anmälan komplement
Besiktningsprotokoll efter sprängning, grävning
Distribuera energi
Besiktning av Panncentral, värmecentral, kraftvärmeverk
Intyg, återkommande besiktningar av distribution
Servitut, ledningsavtal
Eltaxor
Energiskatteredovisningar
Mätarförteckningar
Underlag för inbetalning av energiskatt
Kraftleveranskontrakt (råkraft)

4

12

4

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Förvalta ledningsnät för energi
Anläggningsdata trafiksignaler
Anslutningsschema trafiksignaler
Avbrottsjournaler, avbrottsrapport
Driftprov
Driftrapporter från produktionsanläggningar
Kopplingsschema, kopplingstabeller
Kretsscheman
Ledningskartor (hög- och lågspänning, gatubelysning, fjärrvärme
och gas)
Principschema nätstationer
Register över serviser/anslutningar
Slutbesiktningar, garantibesiktningar

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Registreras i Vision
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Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Serviser (anslutningar)
Besiktningsprotokoll, övriga
Driftsinstruktioner
Driftjournaler
Fjärrstyrningsprogram
Översiktskartor
4

12

5

Bygga ut ledningsnät för energi
Tillfälliga byggnadsserviser

4

12

6

Abonnenter
Abbonentregister/kundregister
Elavtal, kunder

4

12

4

13

4

13

7

Bevaras

Flyttanmälan
Mätaravläsningar, flyttningar och ordinarie
Hot om avstängning och beslut
Gas

Registreras i Vision

Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision

Bevaras

Kommunikationsnät
1

Planera och utreda nät för elektronisk kommunikation
Markvärderingsprotokoll
Koncessionshandlingar
Ledningsrättsavtal
Slutbesiktningar
Projektplan
Genomförandeplan
Kommunikationsplan
Ansökan om finansiellt stöd
Markupplåtelseavtal
Markanvisningar
Markavtal
Fiberbeställning
Avtal med entreprenörer
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Bevaras

4

13

2

4

13

3

4
4

13
13

4

14

4

14

4
5

Besiktningsprotokoll
Informationsmaterial
Löpande uppföljning/ loggbok
Slutredovisning
Kartunderlag
Kartor
Ledningsritningar
Hyra ut kommunikationsnät
Avtal/överenskommelser
Förvalta kommunikationsnät
Felrapporter
Uppföljningsrapporter
Garantibesiktningar
Översiktskartor
Avbrottsrapport
Besiktningsprotokoll, övriga
Principschema
Fiberkartor
Förteckning över IP-adresser
Skadeanmälningar
Bygga ut kommunikationsnät
Ansluta till kommunikationsnät
Beställningsdokumentation
Avtal

Bevaras

Registreras i Vision

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision

Vatten och avlopp
1

Planera och utreda vatten och avlopp
Föreskrifter från myndigheter (som gäller den egna
verksamheten)
Informationsbroschyrer, egenproducerade
Protokoll/minnesanteckningar från driftsmöten med
entrepenörer
Skrivelser mellan fastighetsägare och VA-verk

Registreras i Vision

Bevaras

Registreras i Vision

Bevaras

Registreras i Vision

Bevaras
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Skyddsbestämmelser för vattentäkt
Tillståndsansökningar med beslut
Underhållsprogram
VA-plan
VA-taxa
Vatten och avloppsutredningar
Vattenmål. Avgjorda domar i vattendomstol, som rör de egna
vattentäkterna
Vattenskyddsområde, information rörande
Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning
Årsrapporter över vatten- och avloppsanläggningar
Anbud/offerter, antagna
Ansökan om anslutning
Felanmälan
Projektering och projekthandlingar
Analysresultat
Rapporter över åtgärder
Statistik
Planer
Avtal
Uppsägning
Incidentrapporter
Ansökningar om vattentäkt
Anmälan om skadegörelse
Kartor
Kontrakt
Utredningar
Månadsjournaler/ rapporter
Dokumentation, fotografier m.m.
Ritningar
Geotekniska grund- undersökningar
Externa utlåtanden

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision

Bevaras

Registreras i Vision

Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Page 312 of 1221

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Handlingar rörande byggnadsminnen

Bevaras

Besiktningsprotokoll

Registreras i Vision

Bevaras

Konsultavtal
4

4

14

14

2

Producera dricksvatten

3

Larm/Larmrapport
Analysresultat av dricksvatten, externt
Analyser, eget labb
Driftjournaler för vattenverk
Förvalta ledningsnät
Anläggningsdokumentation gällande drift och underhåll
Besiktningsprotokoll, slut- och garantibesiktning
Ledningsavtal, tillstånd att korsa med VA-ledningar
Ledningskartor
Loggböcker
Läcksökning, rapporter
Vatten- och avloppregister
Besiktningsprotokoll
Driftjournaler
Larmrapporter SOS
Ledningsregister
Minnesanteckningar, protokoll från olika möten
Provnings- protokoll, vattenmätare

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
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Bevaras
Bevaras
Bevaras

Register över vattenmätarbyten
Rörinspektioner
Underhållsprogram

4

4

14

14

4

5

Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet
Miljörapporter
Bygga ut ledningsnät
Servitutavtal
Uppgifter om debiterade anläggningsavgifter
Sprängtillstånd/ sprängupplags- tillstånd
Besiktningsprotokoll, sprängning
Schaktningstillstånd
Ansluta till nät för vatten och avlopp

Registreras i Vision

Ansökan
Utredningar, enskilda servisanslutningar
In- och utgående skrivelser
Faktura, anläggningsavgifter
Inbetalning, anläggningsavgift

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Avtal utanför VO

Registreras i Vision

Bevaras

Förbindelsepunktkarta
Servitutavtal mellan fastighetsägare och VA-verket

4

14

6

4

14

6

1

Skrivelser från och till fastighetsägare
Avtal, industrianslutningar
Avtal, sprinkler
Försälja dricksvatten
Abbonentregister
Stänga av vatten
Avstängningshot, meddelande om
Bestridande av avstängning
Beslut av domstol

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras
Registreras i Vision

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras

Page 314 of 1221

4

4

14

14

6

7

2 Vattenmätare
Uppgift om mätaravläsning
Information om mätarbyte
Mätarbyten
Rena avloppsvatten

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Analysrapport för avlopp
Interna analyser
Driftjournaler
Anmäla/informera tillsynsmyndighet
Mijörapporter avlopp
Inrapportering i SMP, Svensk miljörapporteringsportal

4

15

4

15

Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
-

Avfall och återvinning
1

Avfall
Anmälan om att krossa grus till mindre dimensioner

Registreras i Vision
Bevaras

Avtal
Avfallsplan
Avfallsrapporter/miljörapporter
Besiktningsprotokoll, slutbesiktning
Beslut om sluten tank, lösningsmedel, brandfarlig vara

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Deponiplan
Driftjournaler, dagböcker
Kommunens organisation för transporter av miljöfarligt avfall
Polisanmälningar, sammanställning
Renhållningsordning
Renhållningstaxa
Skadestånd, ersättning, information rörande
Tillståndsansökningar med beslut
Utredningar, inventeringar

Bevaras
Bevaras

Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Page 315 of 1221

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Vattenanalyser
Årsstatistik, avfallsmängder
Besiktningsprotokoll, övriga
Dagliga rapporter från vaktbolag
Detaljplane- och bygglovsremisser
Driftspersonaldokumentation, ansvar för felavhjälpning
Driftinstruktioner till anläggningar
Driftsuppföljning, driftsdokumentation
Tekniska specifikationer

Bevaras
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4

15

2

Redovisning, farligt avfall
Renhållning
Ansökan och beslut om dispens från kärlplaceringsvillkoret
Dispenser från sop- och latrinhämtning
Entreprenörsavtal med utförare
Uppsagda renhållningsavtal
Allmänna förfrågningar om avfallshantering
Anmälan och beslut om kompostering av matavfall

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Ansökan och beslut om upphåll i hämtning
Ansökan och beslut om dispens delad behållare

4

15

3

Ansökan och beslut om hämtning av matavfall
Abonnentregister
Avtal om uppställning av container
Beslut om föreläggande/ förbud
Underlag till sammanställningar av rapportering från
samordningsentreprenör
Uppsägning av hämtning och behandling
Ändringsmeddelande om ändrad hämtning av entreprenör
Beställningar hämtningar med mera
Sortering och återvinning
Entreprenörsavtal med utförare
Statistik
Återvinningscentral, återvinningsstation

4

16

4

16

4

16

Fiske
1

2

Fiske och fisketillsyn
Fisketillsyn
Ansökan om fiskekort
Beslut om fiskekort
Fiskekort
Fiskodling

Page 317 of 1221

4

16

4

16

4

17

4
4
4
4
4
4

17
17
17
17
17
17

3

4

Ansökan om att starta fiskodling
Beslut
Utplantera fisk
Ansökan om att få planera ut fisk
Beslut
Reduktionsfiske

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras

Sanering
1
2
3
4
5
6

Marksanering
Industrisanering
Fastighetsanering
Brandskadesanering
Kemikaliesanering
Vattenskadesanering
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Gallringsfrist

Mellanlagringsplats/
Mellanarkiv

Ansvar (nämnd, Anmärkning
förvaltning/avde
lning)

Alla typer av förrättningar. Ex. nybyggnadskarta,
lägenhetsregister
Ansökan från privatpersoner skickas inte via
kommunen utan går direkt till Lantmäteriet.

Gallras efter 10 år
Gallras vid inaktualitet
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Se anmärkning

Se 1.9.3 Statistik till andra myndigheter
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Detta gäller både digitala bilder samt
kontaktkopior
Karta som redovisar aktuella adresser, gator,
vägar och kvarter. Dessutom innehåller den
fastighetsindelning och offentliga byggnader samt
gatu- och vägnummer
Vid t.ex. förvärv och försäljning av mark behövs
avtalskartor. Beställare kan vara privatpersoner,
kommun/bolag mfl.
Ursprung, primärkartan. Används som juridiskt
kartunderlag vid upprättande av detaljplan.
Innehåller byggnader, fastighetsgränser,
rättigheter, höjdkurvor, träd, häckar, vägar,
vägkanter m.m. Kartan används som underlag vid
bygglov, då situationsplan ska upprättas.
Nybyggnadskarta är en juridiskt upprättad karta
med redovisning av detaljplan som används i
samband med nybyggnation. Innehåller
uppdaterad primärkarta, fastighetsdata, uppgifter
från detaljplan, avvägda markhöjder m.m.
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Den digitalt lagrade primärkartan är kommunens
storskaliga karta som detaljerat och med god
lägesnoggrannhet redovisar grundläggande
förhållanden på marken. Kartorna används främst
för detaljerad planering och projektering samt
som underlag till nybyggnadskartor,
förättningskartor/tomtkartor och
ledningsdokumentation. Kartan innehåller
fastighetsgränser (tomtgränser) och
fastighetsbeteckningar, gator med namn och
adresser, gång- och cykelvägar, byggnader, staket,
belysningsstolpar, höjdkurvor m.m.

Registkartan redovisar aktuell fastighetsindelning
samt adresser.
Stormnätskarta redovisar var befintliga
mätpunkter och höjdfixar finns belägna i
kommunen
Karta över gatunamn, adressnummer och
platsnamn. Grunddata.
Kartor över församlingar, stadsdelar eller trakter
Kartor över valdistrikt, lokala ordningsregler,
hälsoskyddsföreskrifter m.m.
Grunddata.
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T ex naturreservat, landskapsskydd samt skogs,djur- och strandskydd. Grunddata.
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Upprätta översiktsplan/fördjupning av
översiktsplan/tillägg till översiktsplan. Här ingår
även upphävande och överklagande.
Under varje mandatperiod
Diarieförs om det leder till ett beslut i
planförfarandet
Uppdraget kan bli en ny Översiktsplan

Ska registreras/diarieföras om de leder till beslut i
planförfarandet.

Annonsering, missiv, informationsbrev
Inkl. mötesanteckningar

Personuppgifter

Yttrande från Länsstyrelsen
Samt tillhörande handlingar
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Om ingen överklagar

Här ingår även upphävande och överklagande,
områdesbestämmelser

Program upprättas inte alltid.

Missiv
Missiv
Missiv

I de fall planprogrammet ska antas
I de fall planprogrammet ska antas
I de fall planprogrammet ska antas
Missiv (informationsbrev) om upphörande av
strandskydd framgår i planhandlingar

Samt resumé av samrådsmöte

Om upphävande av strandskydd framgår det av
planhandlingar; Missiv
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Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal
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Gallras efter 10 år

Se anmärkning

Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
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Markområden och de byggnader som finns inom
området.
Expropriation/inlösen, köp, lagfarter

Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal

Gallras efter 10 år
Se anmärkning

Se 5.6.2 Försäkra egendom

Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal men kan gallras 2 år efter
avtalstidens utgång
Markutvecklingsprojekt, utredningar

Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal
Se 2.6.4 Förvalta avtal
Se 2.6.4 Förvalta avtal

Se anmärkning
Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal

Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år

Delegationsbeslut

Page 327 of 1221

Skrivelse samt kopior på delgivningskvitto

Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal

Se anmärkning

Kommunen betalar in pengar för lägenheten. Se
2.6.4 Förvalta avtal

Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal

Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal
Ex. Kommunal tomtkö

Se anmärkning
Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal
Se 2.6.4 Förvalta avtal
Skickas till KS tillsammans med köpekontrakt
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Beslutet från KS skickas till köparen tillsammans
med köpekontraktet. Ett påskrivet behålls av
kommunen i akten.
Skickas till köparen.
Gallras efter 10 år
Ex. taxering, registreringsbevis och bolagsordning
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år

Gallras efter 10 år

Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år

Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år

Kommunen avstår från förköp samt
tillståndsprövning och skickar beslutet till
köparen. I de fall hyresgästföreningen inte anser
att tillståndsprövning är aktuell.
I de fall hyresrättsföreningen anser att
tillståndsprövning är aktuell går ärendet till KS för
beslutande om tillståndsprövning ska begäras hos
hyresnämnden.
Skickas till Hyresnämnden i Stockholm i de fall
tillståndsprövning begärs. Kopia skickas till
hyresnämnden och motpart (köparen av
fastigheten).
I de fall Hyresnämndens beslut överklagas.
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Om man byter en fastighet mot en annan
fastighet i samband med ex. en omläggning av
väg. Markbytet sker genom fastighetsreglering

Arrenden, tomträtt, nyttjanderätt av
fastighet/mark, servitut. OBS! fastighet och mark
är samma sak i lagstiftningen

Ex avtalskarta. Avtalskartan visar vilken fastighet
arrendet gäller.
Ligger till grund för arrendeavgiften. Ny värdering
görs inför nytt avtal
Bevaras. Skickas till arrendator( i vissa fall med
delgivning). Uppsägning skickas minst 1 år innan
för bostadsarrende samt 6 månader för
lägenhetsarrende och anläggningsärende
I de fall som kommunen väljer att inte förvärva
byggnaden läggs förfrågan och andra handlingar i
ärendet på samma plats som arrendeavtalet.

Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal
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Se anmärkning

Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal.
Ex tomträttsavtal, avtal gällande förättningar och
avtal med försvaret.

Innehåller karta till servitut
Skickas till Inskrivningsmyndigheten. Se även 2.6.4
Förvalta avtal
Påskriven av alla parter
Aktbilaga ex karta
Beslut( om att utplåna servitut)

Se anmärkning

Se anmärkning

Nyttjanderätten finns i GIS som en funktion för att
se vilka som har dem men registreras i diariet
Ex. vid ändring av avgift. Registreras på 2.6.4
Förvalta avtal. Bilaga i form av karta
Man skiljer på tomträtter för industri och
tomträtter för bostäder. Tänk på att ev. avtal
registreras på 2.6.4 Förvalta avtal.

Utförs av värderare.
Köpekontrakt registreras på 2.6.4 Förvalta avtal.
Skickas tillsammans med påskrivet köpekontrakt

Köpebrev skickas till köparen med kopia på betald
tomträttsavgäld)
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Innehåller vad som skett med skogen under ett år
samt samtliga verifikationer

Utanför detaljplanelagt område
Gallras när ärendet
avslutas
Gallras när ärendet
avslutas
Gallras när ärendet
avslutas

Gallras efter 2 år

Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet
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Gallras omgående
efter beslut om
avvisning
Lov inkluderar bygglov, rivningslov och marklov,
skyltar på fastigheter och byggnader

Egentligen inte
nödvändigt att bevara
efter beslut

Egentligen inte
nödvändigt att bevara
efter beslut

Namn, adress, telefon, epost,
organisationsnummer eller personnummer
Namn, personnummer
Även fastighetsadress
Namn, adress

Handläggarstöd

Information
Fastighetsbeteckning, fastighetsadress
Fastighetsbeteckning, namn
Fastighetsbeteckning, namn, arkitektsuppgifter

Gallras när ärendet
avslutas
Gallras när ärendet
avslutas
Gallras när ärendet
avslutas

Namn, adress till sökande fastighet
Namn, adress, epost, fastighetsbeteckning

Pappersutskick till grannar, Epost till övriga
remissinstanser dvs myndigheter

Page 333 of 1221

Svar kommer även på epost
Se anmärkning

Bevaras och registreras om väsentligt för ärendet.
Namnuppgifter, epostadresser
Namn och adress

Gallras efter 2 år

Se anmärkning

Finns oftast inget utskrivet utan endast en
händelserad i verksamhetssystem. Läggs in på
www.poit.se
Papper gallras men notering bevaras i
verksamhetssystem om att information skett.
Namn och adress

Gallras när ärendet
avslutas
Kan finnas namn och adressuppgifter till sökande.
Namnuppgifter
Namn. Adress
Namnuppgifter

Namn. Adress
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Gallras när
överklagandetiden är
utgången efter
beslutet.

Blir det överklagande ska detta bevaras
tillsammans med övriga handlingar i ärendet.
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Gallras när ärendet
avslutas
Gallras när ärendet
avslutas
Gallras när ärendet
avslutas

Gallras efter 2 år
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Gallras när ärendet
avslutas
Gallras när ärendet
avslutas

Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet
Gallras omgående
efter beslut om
avvisning
Gallras när ärendet
avslutas
Gallras när ärendet
avslutas
Gallras efter 2 år
Gallras när ärendet
avslutas
Gallras när ärendet
avslutas

Gallras när ärendet
avslutas
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Bevaras
Gallras när ärendet
avslutas

Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet
Gallras omgående
efter beslut om
avvisning
Ex. Attefallshus, eldstäder
Gallras när ärendet
avslutas

Till exempel ovårdade fastigheter och olovligt
byggande.

Gallras efter 5 år eller
då överklagat ärende
avgjorts
Dispens efter prövning utifrån Miljöbalken.
Strandskydd, naturskyddstillstånd. OBS! utifrån
byggperspektiv
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Gallras när ärendet
avslutas
Gallras när ärendet
avslutas
Gallras när ärendet
avslutas

Gallras efter 2 år

Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet
Gallras omgående
efter beslut om
avvisning
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Se anmärkning

Beslut om pengar, upphandling i
styrelse/fullmäktige
Se 1.3.1 Styrande dokument
Även besiktningar, garantier och säkerheter
Se 2.6 Inköp och försäljning

Se anmärkning

Se 1.4 Planera och följa upp verksamheten

Se anmärkning

Kan ingå som del i samrådsdokumentation i en
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken. Se
2.3.1 Internt informationsmaterial

Se anmärkning

Diareförs om det tillför sakuppgift

Se anmärkning

Se 2.3.1 Internt informationsmaterial

Se anmärkning

Se 3.4.1 Ge kommuninformation
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Kan ingå som del i samrådsdokumentation i en
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken

Diareförs om det tillför sakuppgift

Gallras vid inaktualitet
Gallras 10 årefter
garantitidens utgång
Gallras vid inaktualitet
(Bevaras så länge
anläggningen är i drift)
Gallras 10 år efter
garantitidens utgång
Se anmärkning
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Gallras 10 årefter
garantitidens utgång
Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
10 år efter
garantitidens utgång

För byggnader som bedöms ha ett kulturhistoriskt
värde bör protokollet bevaras
Vid avslut av projekt bör dessa handlingar
överföras till drifts- och underhållsavdelning

Se 2.6 Inköp och försäljning

Som inte tillför sakuppgift
Bevaras när de rör byggnader av kulturhistoriskt
värde som inte får förändras eller rivas.
Även bostadsförmedling samt uthyrning av
bostäder till nyanlända
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Gallras 2 efter
upphörande
Gallras vid inaktualitet
Se anmärkning
Se anmärkning
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Se anmärkning
Uppdateras löpande
Se anmärkning

Se 1.5.4 Synpunkter och klagomål
Se 5.5.1 Skydda byggnader och egendom

Se 5.5.1 Skydda byggnader och egendom

Se 2.6.4 Förvalta avtal.

Page 341 of 1221

Reparationer, målning, tapetsering o dyl. Sådant
som inte ingår i den dagliga skötseln av
fastigheten.
Återkommande kontroller. Brandtillsyn,
ventilationskontroll, tillsyn av hissar, elrevision,
den dagliga skötseln

Gallras när nytt
godkänt protokoll har
upprättats
Gallras när behörighet
upphör
Gallras när ärendet
avslutats och tvist ej
pågår

Gallras när ärendet
avslutats och tvist ej
pågår
Gallras när ärendet
avslutats och tvist ej
pågår
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet

Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal.
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Ritningsmaterial och handlingar specifikt för de
egna fastigheterna och byggnaderna som
uppdateras löpande. Här hanteras även ev
tillstånd och registreringar som krävs för fastigheter
som myndigheter äger.

Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal. Nyttjanderättsavtal eller
arrendeavtal

Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal.

Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal.

Ex. miljöfarlig hantering, ny verksamhet
Se anmärkning
Gallras 5 år efter ny
fastighetstaxering
Se anmärkning
Gallras 5 år efter ny
fastighetstaxering
Gallras 2 år efter
upphörande
Gallras vid inaktualitet

Se 2.6.4 Förvalta avtal.

Se 5.6.2 Försäkra egendom
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Fastigheter som ej tillhör regionen. OBS!
Fastigheter definieras juridiskt som allt från
mark, skog, fornlämningar till byggnader.
Kommer från Länsstyrelsen för kännedom
Kommer från Länsstyrelsen för kännedom
Kommer från Länsstyrelsen för kännedom
Gallras efter 2 år

Ex. gång- och cykelväg, gatubelysning, skyltning
Se anmärkning

Se 1.5.3 Säkra och förbätta verksamhetskvalitet

Gallras vid inaktualitet
Se anmärkning

Se 1.5.3 Säkra och förbätta verksamhetskvalitet

Se anmärkning

Se 2.6 Inköp och försäljning

OBS! Arbetsprogram kan gallras
Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal.

Gallras vid inaktualitet
Se anmärkning

Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet

Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal.
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Gallras efter 2 år
Se anmärkning

Gallras efter 2år
Se anmärkning

Bevaras om statistik ej görs för motsvarande
uppgifter
Se 2.6 Inköp och försäljning
Felanmälan, snöröjning, gatusopning, gång- och
cykelvägar
Bevaras om statistik ej görs för motsvarande
uppgifter
Se 1.3.1 Styrande dokument

Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras 2 år efter
garantitidens utgång.
Gallras efter 2år

Gallras efter 10 år
Ex upplåtelse av allmän plats, grävtillstånd,
affischeringstillstånd, skyltar, tillfällig
övernattning, offentliga tillställningar,
eldningstillstånd
Gallras efter 5 år
Gallras vid inaktualitet
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Gallras efter 5 år
Gallras vid inaktualitet
Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet
Gallras efter 10 år
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Se anmärkning

Se 1.3.1 Styrande dokument

Gallras efter 5 år
Gallras vid inaktualitet

Gallras efter 5 år
Gallras vid inaktualitet

Gallras efter 5 år
Gallras vid inaktualitet

Räddningstjänsten

Se anmärkning

Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
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Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal.

Gallras efter 2 år
Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal.
Inkluderar även garage

Planera och anlägga parkområden och
planteringar, skötsel av grönytor, besiktning,
springbrunnar och vattenanläggningar. Även
hundrastgårdar och speciella hundlekplatser
ingår här.

Se anmärkning
Se anmärkning
Gallras vid inaktualitet

Arbetsprogram kan gallras
Se 2.6 Inköp och försäljning
Se 5.7 Skade- och tillbudsrapportering

Gallras vid inaktualitet
Se anmärkning
Vid inaktualitet

Se 2.6 Inköp och försäljning

Se anmärkning
Gallras efter 2 år
Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal.
Överenskommelse av vikt registeras och bevaras.
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
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Se anmärkning
Gallras efter 2 år

Se 2.6.4 Förvalta avtal.
Bevaras om statistik ej görs för motsvarande
uppgifter

Gallras efter 2 år
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Planera och anlägga lekplatser, skötsel och
funktionskontroll

Se anmärkning
Gallras efter 2 år
Gallras 2 år efter
upphörande
Gallras 2 år efter
åtgärd

Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet

Se anmärkning
Se anmärkning

Se 1.2.2 Offentlig dialog
Se 1.5.4 Synpunkter och klagomål
Remisser och yttranden som hör till
verksamheten.

Särskild blankett

Lokala trafikföreskrifter gällande gator och
vägar. Parkeringstillstånd, dispenser, bortforsling
av fordon mm
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Gallras efter 2 år eller
när föreskrift är
antagen
Bevaras för forskning. Allt utom beslutet kan
gallras om man vill 1 år efter beslutet fattats.
Tänk dock på att parkeringstillstånd kan gälla i
upp till 5 år.
Kan gälla personlig kontakt, telefonkontakt,
läkarutlåtande
Delegationsbeslut registreras och bevaras
Översändes tillsammans med avslagsbeslut.

Ex. trafikövervakning/parkeringsövervakning
gjord av företag för kommunens räkning

Sköts av polis och företag för kommunens räkning
Se anmärkning
Gallras vid inaktualitet

Se 1.3.1 Styrande dokument
Skickas till Transportstyrelsen

Gallras efter 10 år

Inkommer från polis och bevakningsföretag

Gallras efter 10 år
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Gallras efter 10 år

Ansökan om transporttillstånd kommer från
åkerier
Kommer från andra myndigheter

Gallras efter 10 år

Se anmärkning

3.4.1 Ge kommuninformation
1 ex av varje bevaras i kronologisk ordning

Se anmärkning

Ex buss, båttrafik, skolskjuts. Se 2.6.1. Inköp och
försäljning
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Ex Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket

Se anmärkning

Se 1.3.1 Styrande dokument

Se anmärkning

Förvalta farleder, prickar och fyrar, kontrollera
vattendjup, kontrollera havsbotten.
Upplåta magasinsutrymme och cisterner,
färjeterminaler, förvalta tullhus och
hamnkontor, kranar, mudderverk, industrispår.
Se 1.3.1 Styrande dokument
Diarieförs
Diarieförs
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Se 2.6.4 Förvalta avtal. Entreprenadavtal kan
gallras efter 10 år

Se anmärkning
Se anmärkning

Se anmärkning

Se 1.3.1 Styrande dokument
Registrera ankommande och avgående fartyg,
upplåta kajplats

Gallras 2 år efter
beslut
Gallras 2 år efter
beslut
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
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El, gas, kyla och fjärrvärme. alternativ energi
Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning

1.5.3 Säkra och förbättra verksamhetskvalitet
1.5.3 Säkra och förbättra verksamhetskvalitet
1.5.3 Säkra och förbättra verksamhetskvalitet
Se 1.4.1 Mål- och ekonomistyrning
Se 1.3.1 Styrande dokument

Se anmärkning

Se 1.3.1 Styrande dokument

Gallras vid inaktualitet
Gallras efter 5 år
Gallras vid inaktualitet
Se anmärkning

Se 5.7 Skade- och tillbudsrapportering

Fjärrvärme
Underlag kan gallras

Se anmärkning
Se anmärkning

Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
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Underlag till sammanställningen gallras vid
inaktualitet

Gallras 10 år efter
upphörande
Gallra efter 2 år
Gallras 10 år efter
upphörande
Gallras efter 10 år

Ex pelletspanna

Gallras 10 år efter
upphörande
Se anmärkning
Se anmärkning
Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet
Gallras efter 10 år
Se anmärkning

Fjärrvärme
Ska registreras på 2.6.4 Förvalta avtal.
Se 1.3.1 Styrande dokument
Energiskatt betalas för bränsle och el

Ska registreras på 2.6.4 Förvalta avtal. Kan gallras
2 år efter upphörande
Drift och underhåll med mera
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Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet

T.ex. kompressorer
Revideras fortlöpande
Ledningar, kabelnät, landsbygdsnät. Revideras
fortlöpande

Gallras 2 år efter
upphörande
Gallras vid inaktualitet
Se anmärkning

Anslutning, Försäljning
Uppdateras kontinuerligt.
Ska registreras på 2.6.4 Förvalta avtal. Kan gallras
2 år efter avtalets utgång

Gallras vid inaktualitet
Gallras efter 2 år
I form av bränsle, anläggning etc
Tv, radio, tele, webb, bredband

Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal

Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal

Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal

Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal
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Se anmärkning

Se 3.4.1 Extern kommuninformation

Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal
Drift och underhåll med mera

Gallras efter 5 år
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Se anmärkning

När ny besiktning utförts eller problem åtgärdats
T ex noder. Revideras fortlöpande.
Revideras fortlöpande.
Revideras fortlöpande.
Se 5.7 Skade- och tillbudsrapportering

Gallras efter 2 år
Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal

Vattentäkter, verksamhetsområde för vattenoch avloppsanläggning

Se anmärkning

Se 3.4.1 Ge kommuninformation
Om de tillför sakuppgift
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Se anmärkning
Se anmärkning

Se 1.3.1 Styrande dokument. Rör kommunens
långsiktiga och strategiska VA-planering.
Se 1.3.1 Styrande dokument.

Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning

1.5.3 Säkring och förbättring av
verksamhetskvalitet
Se 1.4.1 Mål- och ekonomistyrning
Se 2.6 Inköp och försäljning

Gallras vid inaktualitet

Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning

Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Se 1.5.3 Säkra och förbättra verksamhetskvalitet
Se 2.6.4 Förvalta avtal

Se anmärkning

Se 5.7 Skade- och tillbudsrapportering

Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal
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Diarieförs och bevaras om de berör
byggnadsminnen eller andra kulturhistoriskt
viktiga byggnader/platser.
Bevaras när de rör byggnader som pga sitt
kulturhistoriska värde inte får förändras
Se anmärkning

Ska registreras på 2.6.4 Förvalta avtal. Kan gallras
10 år efter garantitidens utgång.
Driva och förvalta vattenverk, kontrollera
dricksvatten och rapportera till
tillsynsmyndighet

Drift och underhåll med mera

Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal
Kan gallras vid mindre förändringar. Bör dock
bevaras med jämna intervall.

Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år.
Se anmärkning
Gallras vid inaktualitet
Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet

Till exempel sprängning, brunnsborrningar m.m.
Se 5.5.1 Skydda byggnader och egendom
Uppdateras kontinuerligt.
Om det inte tillför sakuppgift då ska de bevaras
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Gallras efter 5 år
Gallras vid inaktualitet
Gallras efter 2 år eller
tills ny gjorts.
Se anmärkning

Planerat underhåll
Se 6.1.1 Miljöfarlig hantering eller verksamhet

Gallras efter 1 år.

Se anmärkning

Se anmärkning

Anslutning, ändring eller tillbyggnad av vatten
och avlopp
Förvaras i VA-akt per fastighet
Förvaras i VA-akt per fastighet
Förvaras i VA-akt per fastighet.
Förvaras i VA-akt per fastighet
Förvaras i VA-akt per fastighet. Har bevisvärde
därför det bevaras.
Ska registeras på 2.6.4 Förvalta avtal. Förvaras i
VA-akt per fastighet
Förvaras i VA-akt per fastighet
Ska registeras på 2.6.4 Förvalta avtal. Förvaras i
VA-akt per fastighet
Förvaras i VA-akt per fastighet.

Uppdateras löpande
Bör meddelas Socialförvaltningen

Gallras efter 5 år
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Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Driva och förvalta reningsverk, kontrollera
avloppsvatten, rapportera till tillsynsmyndighet
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 5 år
Se 1.8.2 Tillsyn
-

Se anmärkning
Se anmärkning

Se anmärkning
Se anmärkning

Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning

Kommuner rapporterar in uppgifter i denna portal
för uppföljning av ex.tillsynsmyndighet

Anmälan görs till miljöinspektör och gäller egen
anmälan om att bolag/nämnd ska genomföra det
anmälan gäller
Se 2.6.4 Förvalta avtal
Se 1.5.3 Säkra och förbättra verksamhetskvalitet

Se 6.1.1. Miljöfarlig hantering eller anläggning
Se 1.5.3 Säkring och förbättring av
verksamhetskvalitet
T.ex. över reningsverk, avloppsstationer
Se 1.3.1 Styrande dokument.
Se 1.3.1 Styrande dokument.
Se 1.5.3 Säkra och förbättra verksamhetskvalitet
Se 1.3.1 Styrande dokument.
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Se anmärkning
Gallras vid inaktualitet
Gallras efter 2 år
Se anmärkning
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet

Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
T.ex. vid upprättande av ny besiktning.
Se 4.4.2 Bygglov
Förvaras så länge anläggningen är i drift
Förvaras så länge anläggningen är i drift
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Gallras efter 10 år.

Se anmärkning
Se anmärkning
Gallras vid inaktualitet
Gallras efter 10 år.
Gallras 2 år efter
uphörande
Gallras 2 år efter
uphörande
Gallras efter 10 år.
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 10 år.
Gallras efter 2 år

Se 2.6.4 Förvalta avtal
Se 2.6.4 Förvalta avtal
Innehåller anmälan, ritning, beskrivning och
skrivelse med beslut
Innehåller ansökan och delegationsbeslut
Innehåller ansökan och delegationsbeslut
Innehåller ansökan och delegationsbeslut
Under ständig bearbetning
Efter utgången avtalstid

Sammanställningar bevaras
Gallras efter 10 år.
Gallras efter 10 år.
Gallras efter 10 år.

Underlag till faktura

Se anmärkning
Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet

Se anmärkning

Fiskekortet skickas/lämnas till den som söker.
Kopia behöver inte finnas hos kommunen.
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Mögel, lukt, klotter, asbest, PCB
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A Verksamhetsområde, B-C
Processgrupp/huvudprocess , D
Handlingstyp
A

B

5
5

1

5
5

1
1

5

1

C

Hanteras i verksamhetssystem

Bevaras

Gallringsfrist

Insatser vid olyckor
Övning
Ansökan om större övning

Deadalos

Bevaras

Elda hus

Deadalos

Gallras vid
inaktualitet

Övningsrapporter

Deadalos

Gallras på papper
efter 2 år och i
databas efter 10 år

Utryckning
Blankett om bevakning om avslutande av
räddningsinsats/efterbevakning

Deadalos

D

TRYGGHET OCH SÄKERHET
Skydd mot olyckor
1
1

1

1

2

Beslut om ingrepp i annans rätt och
tjänsteplikt

Deadalos

Resursförteckning
Insatsplanering

Deadalos
Deadalos

Händelserapporter/insatsrapporter
Underlag för insats/utryckningar

Deadalos
Deadalos

Bevaras

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
Gallras efter 2 år
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5
5

1
1

2
2

1

Restvärdesräddning, rapport

Deadalos

Arbeta förebyggande mot olyckor
Tillstånd Brandfarlig och explosiv vara

Deadalos

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Utdrag ur register

Deadalos
Deadalos
Deadalos
Deadalos
Deadalos
Deadalos

Tillsyn brandfarliga och explosiva varor
LBE
Ansökan
Beslut
Tillsynsprotokoll LBE
Brandskyddsdokumentation
Intyg
Uppföljning av tillsyn
Föreläggande
Överklagande
Yttrande
Beslut från andra myndigheter
Register över objektstillsyn

Deadalos
Deadalos
Deadalos
Deadalos
Deadalos
Deadalos
Deadalos
Deadalos
Deadalos
Deadalos
Deadalos

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Ansökan
Yttrande/utredning
Beslut om tillstånd, med föreskrifter
Register över tillstånd
Förelägganden från nämnden

5

1

2

2

Kopior gallras efter
2 år. Original efter
10 år

Gallras när ärendet
avslutats

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
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5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

4

5

6

7

Tillsyn Lagen om olyckor LSO
Tillsynsprotokoll LSO
Brandskyddsdokumentation
Intyg
Uppföljning av tillsyn
Föreläggande
Överklagande
Yttrande
Beslut från andra myndigheter
Sotning
Ansökan
Yttrande
Beslut
Avtal med entreprenör som ska sköta
sotningsverksamheten
Föreläggande
Meddelande om nyttjandeförbud
Besiktningsprotokoll
Register över behöriga kontrollanter
Register över sotningsobjekt (kontrollbok)
Hantera risker kring bl.a. olyckor

Deadalos
Deadalos
Deadalos
Deadalos
Deadalos
Deadalos
Deadalos
Deadalos

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Pärm hos tjänsteman

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Pärm hos tjänsteman

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Begäran om riskanalys
Riskanalyser/riskinventering
Automatlarm
Automatlarmsavtal

Deadalos
Deadalos

Bevaras
Bevaras

Uppsägning av automatlarmsavtal

Se anmärkning

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Kan gallras 2 år
efter det att de löpt
ut
Kan gallras 2 år
efter det att de löpt
ut

Se anmärkning

Följebrev
Hos ansvarig tjänsteman
Meddelande om nytt automatlarmsobjekt Hos ansvarig tjänsteman
Svar på automatlarmsobjekt
Hos ansvarig tjänsteman
Utbilda
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Bevaras
Bevaras
Bevaras

5

1

5

2

5

2

5

5

5

2

2

2

3

Bevaras

Offertförfrågan
Avtal
Utbildningsbeskrivning
Kursanmälan

G:katalogen
G:katalogen

Deltagarlista
Diplom

G:katalogen/Pärm hos tjänsteman Bevaras
G:katalogen

Se anmärkning

Certifikat

G:katalogen

Se anmärkning

Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetsplan

Deadalos

Bevaras

Deadalos

Bevaras

Se anmärkning
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Se anmärkning

Krisberedskap
1

2

3

4

Risker och sårbarhet
Risk- och sårbarhetsanalys RSA (SFS
2006:544)
Planera krisledning
Ledningsplan (SFS 2006:544)
Beredskapsplaner på förvaltningar/bolag

Deadalos
Deadalos

Se anmärkning
Se anmärkning

Kriskommunikationsplan
Deadalos
Utbilda och öva i krisberedskap
Protokoll och anteckningar som upprättas G:katalogen
under övningen.
Dokumentation från övning
G:katalogen/Pärm

Se anmärkning

Loggbok

G:katalogen/Pärm

Se anmärkning

Slutrapport

G:katalogen

Geografiskt områdesansvar
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Se anmärkning
Se anmärkning

Bevaras

5
5

5

5

2
2

2

2

5

3

5
5

3
3

5
6

Rapportera krisberedskap
Stöd vid kriser
Protokoll och anteckningar
Kontaktlista

7

8

Deadalos
Intranätet

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Rutiner
Vattensäkerhet
Anmälan om översvämning eller utsläpp

Intranätet
Deadalos

Bevaras

Dokumentation av insats
Uppföljning av insats
Kriskommunikation
Meddelande VMA (varningsmeddelande
allmänheten)

Deadalos
Deadalos

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Totalförsvar
1
1

1

Skydd av befolkning
Skyddsrum
Ritningar över befintliga skyddsrum
Hos säkerhetschef
Skyddsrumsregister
Hos säkerhetschef
Beslut från länsstyrelsen om avveckling av Registreras i W3D3
skyddsrum
Föreläggande gentemot fastighetsägare

Registreras i W3D3
Hos säkerhetschef

5

3

2

Skyddsrumsbesked
Branddammar och krigsbranddammar

5

3

3

Varningssystem (VMA)

5

4

5

4

Bevaras
Se anmärkning
Bevaras

Bevaras

Hantera krissituationer
1

Krisledningsnämnd
Planer

Bevaras
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Organisationsschema
Protokoll
Tjänsteskrivelser
Loggar
Uppföljningar
Rapporter
Dokumentation över ledningscentral
Kontaktlistor

5

5

5

5

1

5

5

1

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Kontrollkatalog
Kontrollkatalog
Kontrollkatalog
Kontrollkatalog
Kontrollkatalog
Kontrollkatalog

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Skydd och säkerhet
Skydda byggnader och egendom
1

Skalskydd
Övervakning (kamera och vilt)
Ansökan om kameraövervakning
Ansökan om viltövervakning
Utredningar
Tillstånd
Avslag
Besvärshänvisning
Lås och larm
Fellarmrapporter (från SOS)
Förteckningar över larmnummer och
kontaktpersoner
Förteckningar över utlämnade kort och
nycklar till läkemedelsförråd
Kvittenser för nycklar och passerkort,
behörigheter
till IT-system m.m.
Förteckningar över tjänsteID-kort

Gallras efter 2 år
Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 10 år
Gallras efter 2 år

Passerkortssystem

Larmlistor
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Gallras vid
inaktualitet/
uppdateras löpande
Gallras vid
inaktualitet

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Larmplan för olika situationer
Larmrapporter SOS

5

5

2

Rapport om avvikelser av larm som inte
gått som de ska
Systematiskt brandskyddsarbete
Brandskyddspolicy
Byggnads- och verksamhetsbeskrivning

Kontrollkatalog

Bevaras

Se anmärkning

Brandbeskrivning

Kontrollkatalog

Bevaras

Riskinventering

Kontrollkatalog

Bevaras

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Brandskyddsorganisation
Utbildning

Brandskyddsregler

Kontrollkatalog
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Bevaras

Kontrollsystem

Uppföljning

5
5

5

5
5

5

3
3

3

1

2

Gallras vid
inaktualitet

Kontrollkatalog

Informationssäkerhet
Informationssäkerhet (person)
Medgivande om tillgång till
verksamhetssystem för förmyndare

Informationssäkerhet (skalskydd)
Informationssäkerhetspolicy
Införandeplan
Informationssäkerhetsinstruktioner
Underliggande policys
Informationssäkerhet IT, organisation
Kontinuitet- och driftsplaner
Strategier och rutiner
Checklistor
Utvärderingar
Kontroll- och revisionsplaner
Revision- och kontrollresultat

Gallras 2 år efter att
de upphört att gälla

Se anmärkning
Registreras i W3D3

Bevaras

Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Bevaras
Bevaras

Se anmärkning
Bevaras
Bevaras

Risk- och sårbarhetsanalys
Katastrofplan
Systeminventeringar
Tele/radio, systemuppbyggnad

Bevaras
Bevaras

Bevaras
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5

5

3

4

Informationssäkerhet (åtkomst till
information)
Dokumentation av behörighetsnivåer i ITsystem

Vid inaktualitet
Se anmärkning

Systemloggar

Systeminventeringar
Systemsäkerhetsanalys
Rättighetsinformation
SITHS-kort

Registreras i LISA
Registreras i LISA

Bevaras
Gallras när
anställningen har
upphört

Tele/radio, systemuppbyggnad
Tillstånd från Post- och telestyrelsen tillåtna frekvenser
5

5

4

Bevaras
Bevaras

Säkerhetsskydd
Statusrapporter på säkerhetsutrustning

Bevaras

Yttrande om ansökt avlysning av
vattenområde
Säkerhets- och värdehandlingar.
Identifikationsordning
5
5

5
5

5
6

Bevaras
Bevaras

Bevaras
Gallras 2 år efter att
de upphört att gälla

Personskydd
Säkerhet för brukare
Register över innehavare av
trygghetstelefon/-larm
Larmloggar
Larmrapporter med register

Gallras vid
inaktualitet

Nyckelkvittenser till brukares boenden

Gallras efter 2 år

Gallras efter 2 år
Gallras efter 5 år
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5

5

7

Nyckellistor, brukares nycklar, dagliga
Nyckelkvittenser , personal, enhetens
nycklar

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år

Register över brukares nycklar

Gallras vid
inaktualitet

Anmäla till polis
Polisanmälningar, allmänna
Polisanmälningar, rörande personal
Polisanmälningar, rörande elever

5

6

5

6

5

6

Förvaras tillsammans med
aktuellt ärende.
Förvaras i personalakt.
Förvaras i elevakt.

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Försäkringar
1

Försäkra personer

Se anmärkning
Se anmärkning
Gallras efter 2 år

2

Personförsäkringar, avtal
Olycksfallsförsäkringar, avtal
Försäkringshandlingar, inaktuella
Försäkra egendom
Ansvars- och olycksfallsförsäkringar, avtal

Se anmärkning

Sakförsäkringar, avtal
Försäkringshandlingar, inaktuella

Se anmärkning
Gallras efter 2 år

Page 373 of 1221

5

7

5

7

5

5

5

7

7

7

5

8

5
5
5

8
8
8

Skade- och tillbudsrapportering
1

2

3

4

Ansvarsskada
Skadeanmälningar (skador, stölder och
ersättningar)

Flexite

Bevaras

Egendomsskada
Skadeanmälningar (skador, stölder och
ersättningar)

Flexite

Bevaras

Fordonsskada
Skadeanmälningar (skador, stölder och
ersättningar)

Flexite

Bevaras

RiTisk

Bevaras

Tillbud
Arbetsskador/olycksfall eller fäolycksfall

Brottsförebyggande arbete
1
2
3

Samverka med polis
Mäta trygghet
Hantera stöd till brottsoffer
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Mellanlagringsplats/
Mellanarkiv

Ansvar (nämnd,
förvaltning/avdelning)

Anmärkning

Förebyggande arbete, insatser och uppföljning enl.
LSO (2003:778).
Räddningstjänsten
Ex tillsammans med länsstyrelse, landsting och
försvarsmakten

Vad man övat och vilka som varit med på övningarna.
Kan också heta aktivitetsrapport.

Däri ingår även beslutet om avslutande av insats.

Finns i händelserapporten

Finns i händelserapporten

Ska sparas med bilagor
T.ex. delrapporter, tidrapport från SOS
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Ex bansanering och vägsanering, efterbevakning

Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser och
vätskor samt brandreaktiva varor, medan explosiva
varor omfattar explosiva ämnen, blandningar och
föremål. Tillstånd enligt LBE. Då tillkommer även
särskilda krav om utredning om risker, kompetens
och föreståndare. Även överföring och import av
explosiva varor är tillståndspliktig.

Ex. polisregister

Lagen om brandfarlig och explosiv vara
Se 5.5.2 Systematiskt brandskyddsarbete
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Lagen om skydd mot olyckor
Se 5.5.2 Systematiskt brandskyddsarbete

Medgivande om "egensotning"
Se även 1.5.7 Juridiska handlingar

Rör brand, vattenolycka, översvämning, naturolycka,
farligt gods och trafik

Se 2.6.4 Förvalta avtal.
Se 2.6.4 Förvalta avtal.

Kommer från SOS alarm
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Se 2.6.4 Förvalta avtal.

Original ges till deltagaren. Ex. sota själv,
brandskyddsutbildning
Original ges till deltagaren. Ex. Heta arbeten och HjärtLungräddning
Se Styrande dokument 1.3.1

Se Styrande dokument 1.3.1

Se Styrande dokument 1.3.1
Se Styrande dokument 1.3.1
Se Styrande dokument 1.3.1
Utbildning och övning (SFS 2006:544)
Gallras om informationen finns med i slutrapporten.
Gallras om informationen finns med i slutrapporten.

Gallras om informationen finns med i slutrapporten.

Geografiskt områdesansvar (SFS 2006:544)
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Rapportera (SFS 2006:544)
POSOM

Se Styrande dokument 1.3.1
Översvämningar och utsläpp

Hette tidigare höjd beredskap

Uppdateras löpande.

Se Styrande dokument 1.3.1
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Lås, larm och övervakning (kamera och vilt)

Dvs. 10 år efter inaktualitet
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Uppdateras kontinuerligt

Till SOS
SBA
Se 1.3.1 Styrande dokument
Består av byggnadsritning samt ett dokument som
visar byggnadens utformning, byggnadsmaterial samt
läge. För kulturhistoriskt värdefulla byggnader bör
dess kulturhistoriska värde beskrivas.
En brandskyddsbeskrivning består av två delar; En
brandskyddsritning som visar det byggnadstekniska
brandskyddet samt brandskyddsinstallationer. Ett
särskilt dokument som beskriver hur dessa fungerar
och samverkar.
I samband med systematiskt brandskyddsarbete kan
riskkälla definieras som någonting (t ex ett ämne, en
aktivitet eller teknisk utrustning) som kan orsaka en
brand eller förvärra följderna av en brand.
Brandskyddsorganisationen och dess uppgifter ska
vara kända av alla inom verksamheten.
Alla berörda ska vara utbildade, övade och ha
tillräcklig kunskap om de uppgifter de förväntas
utföra.
Ett eget regelverk över brandskyddet. Syftet med
reglerna är att tydliggöra vad som är tillåtet och inte
tillåtet inom verksamheten, för att förhindra
uppkomst och spridning av brand.
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Regelbundna kontroller och underhåll ska
genomföras. Utrymningsvägar, rökluckor,
branddörrar och släckutrustning måste kontrolleras.
Uppföljning måste göras så att det i det systematiska
brandskyddsarbetet kontrolleras att man utfört det
man skulle, att man utvärderat och förändrat om det
behövts. Till uppföljning bör även finnas en
tillbudsrapportering där det framgår de brandtillbud
som har uppstått samt vilka åtgärder detta har
föranlett.

Ex. i samband med skolgång med myndiga barn eller
familjehem

Se Styrande dokument 1.3.1
Se Styrande dokument 1.3.1
Se Styrande dokument 1.3.1
Se Styrande dokument 1.3.1
Se Styrande dokument 1.3.1

Se Styrande dokument 1.3.1
Regionövergripande, finns det eller är det per
förvaltning/nämnd?
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Uppdateras löpande.
Ska finnas ett gallringsbeslut med lista på hur länge
olika loggar ska bevaras. Den ska vara beslutad av
styrelse/nämnd.

(SFS 1996:627)
Brandlarm, brandsläckare, överlevnadsdräkt m.m.

Uppgift om larmet noteras i personakt eller annat
system för uppföljning
Efter upphörd service
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Efter återlämnande
Under ständig uppdatering

Ansvar- och olycksfallsförsäkring. Person- och
egendomsskada som kan leda till skadestånd eller
vara skada som inte täcks av försäkring. Olycksfall
elever, arbetsmarknadspolitiska åtgärder, gode män
mfl.
Se 2.6.4 Förvalta avtal.
Se 2.6.4 Förvalta avtal.
Egna fastigheter eller utrustning, motorfordon
Se 2.6.4 Förvalta avtal.
Se 2.6.4 Förvalta avtal.

Page 384 of 1221

A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess , D
Handlingstyp
A

B

C

Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

D

MILJÖ OCH HÄLSOSKYDD

6
6

1

6

1

1

6

1

1

6

Hanteras i
verksamhetssystem

1

Tillstånd/anmälan/registrering

1

Miljöfarlig hantering eller anläggning

1

2

Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd att inrätta avloppsanordning
Situationsplan
Jordartsprotokoll med siktkurva
Sektionsritning (över avloppsanläggning)
Tillstånd (för utnyttjande av annans mark för
avloppsanordning)
Yttrande från grannar
Inspektionsrapport
Delegationsbeslut (om tillstånd för avloppsanordning)
Delgivningskvitto
Intyg om slutbesiktning
Förmultningstoalett
Ansökan (om inrättande av förmultningstoalett eller torrtoalett
med latrinkompostering)
Skiss (på fastigheten)
Produktioninformationsblad
Delegationsbeslut
Slutbesiktningsprotokoll
Miljöstörande industri/verksamhet

Anmälan

Bevaras
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras

Registreras i Vision

Bevaras
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Gallringsfrist

Registreras i Vision
Ritningar m.m.
Begäran on yttrande (till Länsstyrelsen) med kopior av ärendeet
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Yttrande från Länsstyrelsen
Registreras i Vision
Samrådsanteckningar
Registreras i Vision
Delegationsbeslut
Registreras i Vision
Beslut skickas till verksamhetsutföraren
Registreras i Vision
Delgivningskvitto
Anmälan (registrering av livsmedelsanläggning)

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört

Registreras i Vision
Registreringsbevis från bolagsverket angående
livsmedelsanläggning

Registreras i Vision

Situationsplan
Registreras i Vision
Detaljritning
Registreras i Vision
6

1

1

6

1

2

6

1

2

3

1

Värmepump
Anmälan och situationsplan
Begäran om komplettering
Yttrande kommer in
Delegationsbeslut, föreläggande om försiktighetsmått,
installation av värmepump med besvärshänvisning
Registrera nya verksamheter

Bassängbad
Anmälan (att få starta bassängbad)
Ritning (över lokalen)

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision

Registreras i Vision
Registreras i Vision
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Bevaras
Bevaras

6

6

6

1

1

1

2

2

2

2

3

4

Situationsplan
Redovisning av radongasmätning
Egenkontrollprogram
Begäran om komplettering
Informationsbrev om att EKP ska skickas in
Hälsoskyddsinformation
Svar på anmälan
Djurstall
Förprövning av djurstall
Hygienisk behandling
Ritning (över lokalen)
Situationsplan
Redovisning av radongasmätning
Egenkontrollprogram
Ventilationskontroll
Begäran om komplettering
Informationsbrev om att EKP ska skickas in
Hälsoskyddsinformation
Svar på anmälan
Delegationsbeslut (om timavgift)
Besvärshänvisning
Delgivningskvitto
Skolor, barnomsorg m.m.
Anmälan (att få starta förskola/skola)
Ritning (över lokalen)
Protokoll - ventilationskontroll
Luftflödesprotokoll
Redovisning av radongasmätning
Egenkontrollprogram
Begäran om komplettering
Informationsbrev om att EKP ska skickas in
Hälsoskyddsinformation
Delgeringsbeslut

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision

Bevaras

Registreras i Vision

Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision

Bevaras

Se anmärkning

Se anmärkning
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Se anmärkning
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6

1

2

5

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Besvärshänvisning
Delgivningskvitto
Tobak
Anmälan (om försäljning av tobak)

Bevaras

Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört

Registreras i Vision

Skrivelse angående anmälan
Registreras i Vision
6

6

6
6
6

6

6

6

1

1

1
1
1

1

1

1

2

2

2
2
3

3

3

4

5

6

7
8

1

2

Anmälan om vattenverk/dricksvattensanläggning
Anmälan om dricksvattenanläggning
Delegationsbeslut (Godkännande av dricksvattenanläggning
Anmälan om vattenverk/dricksvattensanläggning
Anmälan om dricksvattenanläggning
Delegationsbeslut (Godkännande av dricksvattenanläggning
Anmälan övrig verksamhet enligt miljöbalken
Tillstånd/anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet
Hantera information om cisterner
Cisternregister
Nyinstallation av cistern
Inkommande skrivelse om nyinstallation
Installationsrapport
Delegeringsbeslut
Anmälan om att cistern ur bruk
Anmälan från fastighetsägaren
Intyg om demontering
Skrivelse till fastighetsägaren
Hantera information om köldmedier

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Anmälan av ny köldmediaanläggning
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6

6

6
6

1

1

1
1

5

6

6
6

1
2

Anmälan (om ny köldmediaanläggning)

Registreras i Vision

Gallras 10 år efter
att verksamheten
har upphört

Installationsrapport

Registreras i Vision

Gallras 10 år efter
att verksamheten
har upphört

Svar på anmälan
Prövning och tillstånd för solarier
Anmälan (att få starta solarium)
Ritning (över lokalen)
Protokoll - ventilationskontroll
Luftflödesprotokoll
Redovisning av radongasmätning
Egenkontrollprogram
Begäran om komplettering
Informationsbrev om att EKP ska skickas in
Hälsoskyddsinformation
Svar på anmälan
Delegationsbeslut (om timavgift)
Besvärshänvisning
Delgivningskvitto
Prövning och registering för
livsmedelshantering/livsmedelsanläggning
Anmälan om registering av livsmedelsanläggning

Registreras i Vision

Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Delegationsbeslut (Godkännande av livsmedelsanläggning)

Registreras i Vision

Se anmärkning

Gallras när
verksamheten
upphört

Registreras i Vision

Avregistrering livsmedelsanläggning
Tillstånd, registrering, exportintyg
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Bevaras

6

1

7

Internationella hot mot människors hälsa

6
6

1
1

8
9

Miljötillstånd enligt lokala föreskrifter
Miljötillstånd djurhållning

6

2

6

2

1

6

2

1

6

6

2

2

Nedgrävning av kadaver

Registeras i Vision

Bevaras

Tillstånd giftorm
Anmälan orm
Beslut

Registeras i Vision
Registeras i Vision
Registeras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Tillsyn och kontroll av verksamheter och lokaler

1

1

Kontrollera periodisk rapport från miljöfarlig verksamhet

1

2

3

Kontroll av befintliga cisterner
Registreras i Vision
Påminnelse (om kontrollrapport)
Registreras i Vision
Kontrollrapport
Skrivelse till fastighetsägaren om att kontrollrapport inkommit
Registreras i Vision
samt när nästa kontroll ska ske
Kontroll av köldmedieanläggning
Kontrollrapport från verksamhetsutövaren
Registreras i Vision
Bekräftelse på mottagen kontrollrapport
Registreras i Vision
Rapport från miljöfarlig verksamhet
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Bevaras
Bevaras
Bevaras

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

6

2

2

6

2

2

6

6

6

2

2

2

2

2

2

Miljötillsyn av verksamheter

1

2

3

4

Bassängbad, allmän inspektion
Informationsbrev
Checklista
Inspektionsrapport
Skrivelse om brister i verksamheten
Delegationsbeslut om att åtgärda
Delegationsbeslut med vite
Tjänsteskrivelse till nämnd
Beslut från nämnd (protokollsutdrag)
Åtalsanmälan (vid misstanke om brott)
Delgivningskvitto
Beslut (åklagarmyndigheten)
Kontroll av badvatten, inomhusbad
Analysprotokoll (badbassäng)
Delegationsbeslut om att åtgärda

Delegationsbeslut (beslut om stängning av bassäng)
Sammanställningslista av prover
Strandbad, provtagning
Analysprotokoll
Inspektionsrapport
Hygienlokal
Informationsbrev
Checklista
Inspektionsrapport
Skrivelse om brister i verksamheten
Delegationsbeslut om att åtgärda

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision

Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras
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6

6

2

2

2

2

5

6

6

2

2

7

6

2

2

8

6

2

3

6

2

3

1

Delegationsbeslut med vite
Tjänsteskrivelse till nämnd
Beslut från nämnd (protokollsutdrag)
Åtalsanmälan (vid misstanke om brott)
Delgivningskvitto
Beslut (åklagarmyndigheten)
Skola eller förskola
Informationsbrev med checklista
Inkommen checklista
Inspektionsrapport
Skrivelse om brister i verksamheten
Delegationsbeslut om att åtgärda
Delegationsbeslut med vite
Tjänsteskrivelse till nämnd
Beslut från nämnd (protokollsutdrag)
Skadedjur
Råttcertifikat fartyg
Tillsyn enskilt avlopp
Inspektionsrapport
Kontrollrapport
Tillsyn miljöfarlig verksamhet
Inspektionsrapport
Kontrollrapport
Miljötillsyn, tillfällig eller otillåten verksamhet

PCB-sanering, tillsyn
Anmälan om PCB-sanering
Ritning
Beslut (föreläggande om försiktighetsåtgärder) till
fastighetsägaren
Delgivningskvitto

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision

Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Page 392 of 1221

Bevaras

6
6
6

2
2
2

3
3
3

6

2

4

6

2

4

6
6

2
2

5
5

2
3
4

Tillsyn miljöolycka/tillbud
Tillsyn förorenad mark
Övrig tillsyn, tillfällig/otillåten
Miljö- och hälsotillsyn, olägenhet och störning

1

1

Inspektion
Brev (om kommande inspektion)
Checklista
Inspektionsrapport (om åtgärder vid brister)
Delegationsbeslut (med föreläggande om åtgärder)
Delegationsbeslut (med beslut om vite)
Delgivningskvitto
Handlingar (angående vidtagna åtgärder)
Miljötillsyn, radon
Långtidsmätning i radon i bostad (ej flerfamiljshus)
Beställning av radondosor
Bekräftelselista skickas till företaget som tillhandahåller
mätutrustning.
Rapport - mätning inomhusluft

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Bevaras

Registreras i Vision

6

6

6

6

2

2

2

2

5

5

5

5

2

3

4

5

Boverkets information
Radoninfo 2007:1
Korttidsmätning av radon
Brev från fastighetsägare om rådgivning
Protokoll (mätning - radon)
Läcksökning av radon
Brev från fastighetsägare om rådgivning
Protokoll (mätning - läcksökning)
Mätning av Gammastrålning
Brev från fastighetsägare om rådgivning
Protokoll (mätning - gammastrålning)
Ansökan om radonbidrag

Gallras efter 2 år
Registreras i Vision

Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
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Ansökan om radonbidrag

6

6

6

2

2

2

5

5

6

6

7

Yttrande (över ansökan om radonbidrag)
Beslut om radonbidrag
Beslut om utbetalning av bidrag
Radonmätning i flerfamiljshus
Skrivelse (angående redovisning av marklägenheter och
mätning av radon)
Redovisningsblankett
Underlag (till redovisningsblanketten m.m.
Mätrapport
Mätning av radon skolor/barnomsorg
Skrivelse (angående mätning av radon)
Redovisningsblankett
Rapport - mätning inomhusluft
Projektrapport
Smittskyddstillsyn
Information om smittade livsmedel
Behovsutredning
Kontrollplan
Checklistor
Kontrollrapport
Följesedlar (vid provtagning)

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision

Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Registreras i Vision

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Analysrapport från labbet
Anmälan om misstänkt matförgiftning/allergi
Beordra läkarundersökning
Salmonellaintyg
6

2

7

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Strålskyddstillsyn
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Bevaras
Bevaras
Bevaras

6

6

2

2

7

2

9

6

2

9

2

9

Inspektion av solarium
Inspektionsrapport
Delegationsbeslut (om timavgift)
Delgivningskvitto kommer in på delegationsbeslut
Skrivelse om brister i verksamheten
Delegationsbeslut om att åtgärda
Delegationsbeslut med vite
Tjänsteskrivelse till nämnd
Åtalsanmälan (vid misstanke om brott)
Delgivningskvitto
Beslut (åklagarmyndigheten)
Tobakstillsyn
Inspektionsrapport
Informationsbrev om egentillsyn
Kontrollera livsmedel

8

6

6

1

1

2

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras

Kontroll av dricksvatten, distributionsnät
Analyssvar kommer in från analysföretag
Kontroll av livsmedel och livsmedelsanläggning
Behovsutredning
Kontrollplan
Checklistor

Gallras efter 2 år

Registreras i Vision
Registreras i Vision

Kontrollrapport
Registreras i Vision
Följesedlar (vid provtagning)
Analysrapport från labbet
Registreras i Vision
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Gallras vid
inaktualitet
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras vid
inaktualitet

Anmälan om misstänkt matförgiftning/allergi

6
6

2
2

6

3

6
6

3
3

9
10

3

Gallras när
verksamheten
upphört

Registreras i Vision

Anmälan om misstänkt matförgiftning
Energitillsyn
Energikartläggning
Åtgärdsplan

Miljöövervakning
1
1

1

Miljöövervaka luft
Mätning av luftföroreningar
Beställning av provtagning

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Mätdosor skickas in till företaget för analys (följesedel)

6
6

3
3

Analysprotokoll
Miljöövervaka buller/trafik
Miljöövervaka vatten
Beställning av provtagning

2
3

Registreras i Vision

Bevaras

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Prover tas och skickas till analys

6
6

3
3

6

4

6
6
6

4
4
4

1
1
1

6

4

2

Analysprotokoll
Miljöövervaka ekosystem
Miljöövervaka gammastrålning

4
5

Registreras i Vision

Bevaras

Registeras i Vision
Registeras i Vision

Bevaras
Bevaras

Klassningskod och tillsynsavgift
1
2

Klassningskod och tillsynsavgift enligt miljöbalken
Miljöskydd
Hälsoskydd
Klassningskod och kontrollavgift enligt livsmedelslagen
Underlag för riskklassning i anmälan
(Delegationsbeslut) Beslut om riskklassningsavgift
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Gallras vid
inaktualitet

Kommunicering om avgift för riskklassning

6

5

6
6

5
5

6

5

Åtal och sanktioner
1
1

2

1

Sanktionsavgifter
Miljösanktionsavgift

Tjänsteanteckning om att överträdelse gjorts
Inkomna skrivelser
Fotografier
Förslag till beslut
Delgivningskvitto kommer in på förslag till beslut
Skrivelse från verksamhetsutövaren
Delegationsbeslut om miljösanktionsavgift
Besvärshänvisning
Delgivningskvitto kommer in på delegationsbeslut
Tjänsteskrivelse till nämnd
Beslut från nämnd på miljösanktionsavgift (protokollsutdrag)
Delgivningskvitto på beslut från nämnd
Anmäla misstänkt brott mot miljöbalken
Åtalsanmälan (misstanke om brott)

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

(Delegationsbeslut) Föreläggande om att åtgärda

Registreras i Vision

(Delegationsbeslut) Återkallande av godkännande

Registreras i Vision

(Delegationsbeslut) Föreläggande om vite

Registreras i Vision

Registreras i Vision
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Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört

6

5

3

Tjänsteskrivelse till nämnd

Registreras i Vision

Beslut (protokollsutdrag)

Registreras i Vision

Delegationsbeslut (timavgift)

Registreras i Vision

Beslut (åklagarmyndigheten)

Registreras i Vision

Anmäla misstänkt brott mot livsmedelslagen
Åtalsanmälan (misstanke om brott)

Registreras i Vision

(Delegationsbeslut) Föreläggande om att åtgärda

Registreras i Vision

(Delegationsbeslut) Beslut om saluförbud

Registreras i Vision

(Delegationsbeslut) Beslut om omhändertagande av livsmedel

Registreras i Vision

(Delegationsbeslut) Föreläggande om vite

Registreras i Vision

Beslutsunderlag till nämnd

Registreras i Vision

Beslut (protokollsutdrag)

Registreras i Vision
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Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört

6

6

6

6

6

6

Delegationsbeslut (timavgift) Extra offentlig kontroll

Registreras i Vision

Beslut (åklagarmyndigheten)

Registreras i Vision

(Delegationsbeslut) Begäran om polishandräckning

Registreras i Vision

Beslut om tillfällig stängning av delar av verksamhet

Registreras i Vision

Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört

Naturvård
1

2

Planera och inventera naturvårdsfrågor

Naturvårdsprogram
Inrätta naturreservat
Beslut om att utreda förutsättningar för bildande
(protokollsutdrag från KF)
Beslut om uppdrag (från KS) (protokollsutdrag)
Karta
Beskrivning
Föreskrifter
Skötselplan
Tjänsteskrivelse (begäran om samråd) till KS
Beslut om samråd (protokollsutdrag) från KS
Kungörelse
Missiv (informations-/följebrev)

Se anmärkning
Bevaras
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Registreras i Vision
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Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

6

6

6

7

6

7

6
6
6

7
7
7

6

7

6

8

6

8

6

8

3

Fastighetsförteckning
Remisslista
Mötesanteckningar med deltagarlista från samrådsmöte
Yttranden/inkomna skrivelser
Tjänsteskrivelse (redovisning av samråd)
Beslut (protokollsutdrag)från KF om att bilda
naturreservat/återremittera förslaget till KS
Skrivelse skickas ut till berörda sakägare om bildandet av
naturreservat
Framtagning av trycksaker
Förvalta naturreservat

Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision
Registreras i Vision

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i Vision
Bevaras
Registreras i Vision
Se anmärkning

Vattenvård
1

2
3
4
5

Planera och inventera vattenvårdsfrågor

Vattenvårdsprogram
Inrätta vattenreservat
Förvalta vattenreservat
Kalka sjöar och vattendrag
Ta emot meddelande om genomförd kalkning
Vattenverksamhet

Registreras i Vision

Bevaras

Registreras i Vision

Bevaras

Skyddsjakt
1

2

Utnämna skyddsjägare
Avtal med skyddsjägare
Begäran om att se att de fått skottlossningstillstånd
Anmälan om skyddsjakt
Anmälan om att skyddsjakt behövs

Se anmärkning
Registreras i Vision
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Bevaras

Rapport om skyddsjakt utförts

Se anmärkning

Årsstatistik/verksamhetsberättelse

Registreras i Vision
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Bevaras

Mellanlagringsplats/ Ansvar (nämnd,
Mellanarkiv
förvaltning/avdelning)

Anmärkning

Enligt miljöbalken
Bekämpningsmedel, Enskilt avlopp,
Förmultningstoalett,
Slamdispens, Värmepump, Djurhållning,
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision

Skrivs endast om något måste ändras.

Vision
Vision
Vision
Vision
Vision

Skickas till fastighetsägaren tillsammans med
besvärshänvisning
Ex kemtvätt, bensinstation, krossanläggning,
livsmedelsanläggning och verkstad

Vision
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Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision

Vision

Vision

Vision

Vision
Vision
Vision
Vision

Ex. grannyttrande

Vision

Vision
Vision

Enligt miljöbalken
Miljöfarlig verksamhet, Blästring,
Skrovrengöring, Mellanlagring farligt avfall,
Hygienisk behandling, Skolverksamhet,
Bassängbad
Anmälan 38 §
Anmälan som ej utnyttjas gallras efter 5 år.
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Vision
Vision
Vision
Vision
Vision

Skickas till vissa verksamheter
Se 3.4.1 Ge extern kommuninformation

Vision
Beslutas av Länsstyrelsen
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision

Skickas till vissa verksamheter
Se 3.4.1 Ge extern kommuninformation

Anmälan som ej utnyttjas gallras efter 5 år.

Skickas till vissa verksamheter
Se 3.4.1 Ge extern kommuninformation

Vision
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Vision
Vision
Vision

Vision

Vision

Vid enskild brunn till ex till café är inte
klassificeringen lika hög. Då är det 2.

Vision
Vision

Vid enskild brunn ex till café är inte
klassificeringen lika hög. Då är det 2.

Vision

Enligt miljöbalken
Installation, Skrotning

Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision

Ny cistern registreras i cisternregister.
Skickas till verksamhetsutföraren

Avförs ur cisternregister
Enligt miljöbalken
Installation, Skrotning
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Vision

Vision

Vision
Anmälan enligt strålskyddslagen
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision

Skickas till vissa verksamheter
Se 3.4.1 Ge extern kommuninformation

Vision
Vision
Vision
Vision
Tillstånd, Registrering, Exportintyg
Vision

Vision

Besvärshänvisning skickas till sökande
tillsammans med beslutet och
riskklassningsbeslutet.
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Utfärda förnyat intyg enligt lagen om skydd
mot internationella hot mot människors
hälsa, Karantänsintyg

Vision

Inom detaljplanelagt område eller område
med särskilda områdesbestämmelser krävs
särskilt tillstånd för att hålla djur som ej är
sällskapsdjur
T.ex. avlivad häst, nötkreatur eller större
sällskapsdjur

Vision
Vision
Vision

Enligt miljöbalken
Miljörapport, Kontrollprogram,
Analysresultat, Periodisk besiktning,
Årsrapport, cistern, köldmedier
Vision
Vision
Vision

Vision
Vision
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Enligt miljöbalken
Miljöfarlig verksamhet, enskilt avlopp,
återvinningsplats, hygienisk verksamhet,
skolverksamhet, bassängbad, lokal,
strandbad, ljudmätning
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision

Vision
Vision
Vision

Görs enligt tillsynsplan

Registreras om vattenproverna är otjänliga
Registeras I de fall där analysresultaten (vid
upprepade tillfällen) avviker från allmänna
råd.

Vision
Vision

Registreras om vattenproverna är otjänliga

Vision
Vision

Vid oanmäld inspektion skickas inget brev ut

Vision
Vision
Vision

Kopia av inspektionsrapport skickas till
verksamhetsutövaren med delgivning
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Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision

Kopia av inspektionsrapport skickas till
verksamhetsutövaren

Vision

Enligt miljöbalken
Miljöolycka/tillbud, Otillåten miljöfarlig
verksamhet, Driftstörning, Förorenad mark,
bygg- och rivningsarbete, PCB-inventering,
PCB-sanering, Ansvarsutredning
Vision
Vision
Vision
Vision
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Enligt miljöbalken
Boendemiljö, Yttre miljö. Ex kemtvätt,
bensinstation, återvinning och verkstäder
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision

Inspektion kan också vara oanmäld
Förekommer endast inom vissa verksamheter
Skickas till den verksamhet som berörs

Enligt miljöbalken

Vision

De ser till att mätutrustningen kommer på
plats
Registreras om mätvärden överstiger 200
Bq/kubikmeter

Vision
Vision
Vision

Protokoll skickas till fastighetsägare

Vision
Vision

Protokoll skickas till fastighetsägare

Vision
Vision

Protokoll skickas till fastighetsägare
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Vision
Vision
Vision
Vision

Kommer in från Länsstyrelsen för att
kommunen ska yttra sig.
Kommer in från Länsstyrelsen.

Skickas till fastighetsägare
Vision
Vision
Vision
Vision

I de fall radonmätning inte utförs skickas en ny
skrivelse.

Vision
Vision
Vision
Vision
Enligt smittskyddslagen
Vision
Vision
Vision
Arbetsmaterial gallras när rapporten är klar
Vision
Sparas till resultatet kommit från labb

Vision
Vision
Vision

Labbet använder telefon/epost/sms vid
otjänliga prover
Samverkan sker med flera mynidgheter när
det gäller utskick

Omfattas av sekretess.
Enligt strålskyddslagen
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Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision

Kopia av inspektionsrapport skickas till
verksamhetsutövaren

Enligt tobakslagen
Vision
Vision
Utöva kontroll av livsmedelsverksamhet
enligt livsmedelslagen
Livsmedelsverksamhet, Klagomål,
Matförgiftning, Dricksvatten
Registreras om något prov är otjänligt.
Bevaras i så fall
Vision
Vision
Arbetsmaterial gallras när rapporten är klar

Vision
Sparas till resultatet kommit från labb

Vision

Labbet använder telefon/epost/sms vid
otjänliga prover
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Vision

Samverkan sker med flera mynidgheter när
det gäller utskick

Vision

Vision

Livsmedelslagen 2005:20
Vision
Vision

Delgivningskvitto ibland
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Görs alltid i vissa kommuner och ibland i vissa
kommuner

Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision

Vision

Vision

Vision

Om det gäller en privatperson bevaras
handlingarna. Är handlingarna kopplade till
en verksamhet gallras handlingarna då
anmälan gallras.

Kopia skickas till Kammarkollegiet.

Enligt miljöbalken
Till miljöåklagare

Samtliga delegationsbeslut som skickas ut
med post skickas med delgivning och
besvärshänvisning.
Besvärshänvisning ska lämnas

Om vite överstiger viss summa beslutas detta
av nämnd
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Vision

Vision

Vision

I de fall klagomålet är befogat

Vision

Vid åtalsärenden

Vision

Till allmän åklagare i Helsingborg.
Förundersökningssekretess råder.

Vision

Samtliga delegationsbeslut som skickas ut
med post skickas med delgivning och
besvärshänvisning.
Beslut gäller även om besvärshänvisning
överklagas

Vision

Vision

Besvärshänvisning ska lämnas

Vision

Om vite överstiger viss summa beslutas detta
av nämnd i vissa kommuner

Vision

Arbetsmaterial

Vision

Besvärshänvisning samt
delgivning/mottagningsbevis
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Vision

I de fall klagomålet är befogat samt vid extra
offentlig kontroll

Vision

om vite överstiger viss summa beslutas detta
av nämnd i vissa kommuner

Vision

Vision

Muntligt beslut ibland som följs av ett skriftligt
beslut

Skapa planer, göra inventeringar och även
friluftsfrågor.
Inrätta och förvalta Naturreservat,
naturminnen, biotopskyddsområden, djuroch växtskyddsområden
Se 1.3.1. Styrande dokument
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision

Skickas till sakägare tillsammans med beslutet
från KS om samråd och förslaget till
naturreservat
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Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Se 3.4.1 Ge kommuninformation

Skapa planer och göra inventeringar. Inrätta
och förvalta vattenreservat,
biotopskyddsområden, djur- och
växtskyddsområden inom vattenvård
Se 1.3.1 Styrande dokument

Vision
Gäller ex. Vattendomar, muddring,
strandskydd

Kommunala skyddsjägare
Vision
Beslut av polisen
Innehåller anmälan/ansökan samt ev. beslut
Vision
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System som jägarna har själva. Kommunen
har tittfunktion där statistikuppgifter för
sammanställning hämtas
Vision
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A Verksamhetsområde, B-C
Processgrupp/huvudprocess , D Handlingstyp

7
7

1

7
7

1
1

7

7

7

7

1

1

1

1

Hanteras i
verksamhetssystem

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras

Gallringsfrist

SKOLA
Gemensam verksamhet
1
1

1

2

3

4

1

2

Skolplikt
Interkommunala ärenden
Ansökan/överenskommelse om elev
Beslut om ersättning för elev
Överenskommelser om interkommunal
ersättning
Skolpliktsärenden
Tidigare/senarelagd skolplikt
Åtgärder för fullgörande av skolplikt
Planera utbildning
Personalförteckning, årlig
Personalscheman eller motsvarande som
redovisar personaltäthet
Läsårstider
Läromedel
Beställningar av läromedel enl. avtal
Läromedel, egenproducerade

Läromedelsförteckning
Skolskjuts
Skolskjutsplaner/underlag
Skolskjutsregister

Bevaras
Bevaras
Registreras i W3D3
Gallras efter 2 år
Bevaras

Bevaras
Registreras i W3D3

Bevaras
Gallras 3 år efter
senaste anteckning
Se anmärkning
Gallras vid inaktualitet

Avtal med utförare
Elevförteckningar, scheman m.m.
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Handlingar rörande skolkort/busskort
Ärenden om skolskjuts

7

1

5

7

1

5

7

1

5

Ärenden om skolskjuts som blivit överklagade
Ärenden om skolskjuts vid växelvis boende
Dispensansökningar och beslut om skolskjuts i
enskilt fall
Delegationsbeslut, utifrån särskild ansökan
Årsstatistisk, skjutsverksamhet
Övriga handlingar, skolskjutsverksamhet
Elevsocial verksamhet

1

2

Disciplinära insatser
Diciplinfrågor, t.ex.: Mobbningsärenden och
ärenden rörande skadegörelse
Utredning som kan leda till skriftlig varning

Gallras efter 2 år
Se anmärkning

Registreras i W3D3

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Se anmärkning
Gallras vid inaktualitet

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Utredning som kan leda till avstängning av elev Registreras i W3D3
Utedningar om kränkande behandling eller
Registreras i W3D3
diskriminering
Polisanmälan av elev
Anteckningar om: utvisning, kvarsittning,
tillfällig omplacering, tillfällig placering vid
annan skola och omhändertagande av föremål
Hälsovårdande insatser

Bevaras
Bevaras
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Se anmärkning
Bevaras

Elevhälsovårdsjournal innehåller:

Bevaras

Anamnes
Status
Åtgärder
Läkemedelsjournal/hantering
Vaccinationer, uppgifter om

Mätvärden
Olycksfall
Remisser
Checklistor
Brev eller meddelande till, från eller avseende
patient
Hälsodeklaration
Journalkopior som beställs från annan
vårdgivare
Kallelse
Egenvårdsbedömning
Skolpsykologjournal

Bevaras

Register/förteckningar över
journaler/journaluppgifter som har överlämnats
till annan skola eller huvudman
Ärenden om hjälpmedel
Registreras i W3D3
Olycksfall/incidentrapporter
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Bevaras

Bevaras
Se anmärkning

7

1

5

3

Arbetsskada (elev), handlingar rörande, t.ex. vid
PRAO
Elevvårdande insatser
Skolpsykologs handlingar som endast rör
konsultation och inte behandling
Anteckningar från kurators verksamhet, t.ex.
kuratorskort, korrespondens med elever och
föräldrar
Ärende om särskild undervisning, t.ex. på
sjukhus, specialpedagog m.m. (ansökan och
beslut)
Ärende om särskilda utbildningsinsatser, t.ex.
särskild utbildningsgrupp eller anpassad
studiegång (ansökan och beslut)
Ärende om in- och utskrivning vid särskola
(ansökan och beslut)
Utredningar om frånvaro
Utredningar rörande skolsvårigheter (t.ex.
Pedagogiska, sensomotoriska, talutredningar
eller basutredningar kring psykisk ohälsa)
Bibass-anmälning

Orosanmälan till socialförvaltning

Se anmärkning

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
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7

1

6

7

1

6

7

1

6

Elevpedagogisk verksamhet

1

2

Pedagogiska insatser

Protokoll/minnesanteckningar från
elevvårdskonferenser
Handlingar rörande special och
stödundervisning
Anteckningar från specialpedagogs verksamhet
Individuella utvecklingsplaner/studieplaner med
omdömen
Anteckningar från utvecklingssamtal
Åtgärdsprogram
Korrespondens med
elev/vårdnadshavare/annan med uppgifter
väsentliga för elev eller skolan
Överenskommelse om studiegång
Kunskapsprofiler
Undervisning
Befrielse från visst
utbildningsinslag/undervisning, handlingar
rörande

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Gallras vid inaktualitet

Registreras i W3D3
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Bevaras

7

1

6

3

Handlingar rörande utbytesstipendiater
Registreras i W3D3
Prov och prövningar
Nationella prov i svenska och svenska som
andra språk, elevsvar, samtliga delar
Nationella prov i övriga ämnen, elevsvar
Sammanställningar över resultat från nationella
prov
Elevsvar på övriga prov

Bevaras
Bevaras
Gallras efter 5 år
Bevaras
Lämnas tillbaka till
eleven eller gallras
efter läsårets slut
Gallras efter 5 år

Sammanställningar över resultat från övriga
prov
Betygsunderlag

7

1

6

4

Register över prövningar
Ansökningar om särskild prövning,
flyttningsprövning och fyllnadsprövning med
bilagor
Särskilda prövningar, flyttningsprövningar och
fyllnadsprövning
Handlingar rörande avgifter för prövning,
ansökan om befrielse
Gymnasiearbete, handlingar rörande
Sätta betyg
Betygskriterier
Betygskatalog, betygssammanställningar

Gallras efter 5 år

Registreras i W3D3

Bevaras
Gallras efter
prövningen slutförts

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Gallras efter 5 år
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Arkivexemplar av slutbetyg/avgångsbetyg,
samlat betygsdokument samt utbildningsbevis

Bevaras

Original av ej avhämtade betyg och intyg samt
samlat betygsdokument

Bevaras
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Gallras efter
prövningen slutförts

Gallras efter 5 år

7

1

7

Skriftliga omdömen (får ingå i den individuella
utvecklingsplanen)
Skriftliga omdömen/intyg som ersätter
slutbetyg
Resultat av prövning med anteckning om givet
betyg
Kodplaner och övriga förklaringar rörande
betygsuppgifter
Intyg om anpassad studiegång. Intyg ska
utfärdas för elev med ofullständigt slutbetyg,
och åtföljer detta
Intyg om avgång från grundskola (utfärdas om
elev avgår utan slultbetyg)
Intyg om avgång och reducerat program
Omprövning av betyg (beslut och handlingar)
Kursutvärderingar
Studie- och yrkesvägledning
Anteckningar från studie- och yrkesvägledares
verksamhet rörande enskild elev

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras

Registreras i W3D3

Gallras vid inaktualitet
Registreras i W3D3

Förteckningar över elevers placeringar under
praktisk arbetslivsorientering

1

7

2

8

Bevaras

Bevaras

Handlingar rörande praktik och praktikplatser,
t.ex. arbetsplatskontakter, praktikbesked,
omdömen.
7

Bevaras
Bevaras

Gallras vid inaktualiet

Enskild skolverksamhet

Förskola
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7

2

1

Placera i förskola
Placeringskriterier
Ansökningshandlingar på barn som börjar

Registreras i W3D3

Bevaras
Gallras efter att eleven
avslutat sin skolgång
Gallras 1år efter
intagning
Gallras vid inaktualitet

Ansökningshandlingar på barn som ej får plats
Placeringsbekräftelse
Ärenden om förtur etc.
Ärenden om utbildningsplats i annan kommun
Ansökan om att få gå om årskurs eller
uppflyttning till högre årskurs
Handlingar rörande val av skola
Byte av skola, ansökan
Förteckningar eller register över elever som är
folkbokförda i andra kommuner
Överklagande med bilagor

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras efter 1 år

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
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7

2

2

Planera verksamheten i förskola
Undervisning
Lokala handlingsplaner/arbetsplaner
Klass-/kursschema
Lärarschema
Schema elev/sal

7

2

3

Följa upp verksamheten i förskola

7

2

4

Närvaro i förskola
Elevdokumentation
Elevkort/elevhistorik, innehåller uppgifter om
elevs studieplan, tillval, eventuellt studieavbrott
och skolgång (klasstillhörighet, skolor etc)

Registreras i W3D3

Gallras efter 3 år
Gallras efter läsårets
slut

Bevaras

Klasslistor/sammanhållen grupps
listor/kursdeltagarlistor. Bör innehålla uppgifter
om skola, läsår, klassbeteckning, lärare,
elevnamn, personnummer och adress
Skolkataloger
Elevfotografier/skolkort
Adresslistor
Protokoll från klasskonferenser
Protokoll från klassråd
Handlingar rörande ledighet, sjukdom eller
Registreras i W3D3
annan frånvaro
Närvaro- och frånvarouppgifter
Anhörigblanketter

7

3

7

3

Bevaras
Bevaras

Bevaras

Bevaras
Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet

Grundskola F-9
1

Anta och placera i grundskola
Antagnings- och placeringskriterier

Registreras i W3D3
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Bevaras

Gallras efter att eleven
avslutat sin skolgång
Gallras 1år efter
intagning
Gallras vid inaktualitet

Ansökningshandlingar på barn som börjar
Ansökningshandlingar på barn som ej får plats

7
7

3
3

2
2

1

Antagningsbekräftelse
Ärenden om förtur etc.
Ärenden om utbildningsplats i annan kommun
Ansökan om att få gå om årskurs eller
uppflyttning till högre årskurs
Handlingar rörande val av skola
Byte av skola, ansökan
Förteckningar eller register över elever som är
folkbokförda i andra kommuner
Överklagande med bilagor
Planera utbildning i grundskola
Undervisning
Kursplaner/ämnesplaner med betygskriterier
Lokala handlingsplaner/arbetsplaner
Kurs- och ämneskonferenser

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras efter 1 år

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Gallras efter läsårets
slut

Klass-/kursschema
Lärarschema
Schema elev/sal

Bevaras

Lektionsplanering
Läsårsdata
Fotografier, samlade för att belysa den egna
verksamheten
Handlingar rörande lokala, indiviuella kurser och Registreras i W3D3
projektarbeten
Handlingar rörande studieresor, skolresor och Registreras i W3D3
lägerskolor
Handlingar rörande friluftsdagar och utflykter
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Gallras efter 3 år
Gallras efter läsårets
slut
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras vid inaktualitet

7

3

2

2

Handlingar rörande konsert- eller teaterbesök
eller andra kulturella aktiviteter
Handlingar rörande undervisningsprojekt av
Registreras i W3D3
särskild och/eller lokal betydelse
Handlingar rörande yrkespraktik och PRAO
(ämnesanknuten och inbyggd praktik)
Rutinkorrespondens och andra handlingar med
innehåll av kortvarig betydelse, t.ex. tillfällig
befrielse från gymnastik
Elevdokumentation
Förteckning över elever som fått modersmålsoch hemspråksundervisning och
studiehandledning
Ansökan och beslut om studiehandledning på
modersmål/hemspråk
Anmälan och beslut om svenska som
andraspråk
Anmälan/avanmälan modersmåls/hemspråksundervisning
Statistik invandrarelever
Kvittenser, t.ex. elevers lån av dator
Avtal/överenskommelse om t.ex.
datoranvändning
Språkval

7

3

3

7

3

4

Skydd av personuppgift i verksamhetssystemet,
blankett
Handlingar rörande samtycken enligt PuL
Följa upp utbildning i grundskola

Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Gallras efter
registrering på elevkort
Gallras vid inaktualitet

Bevaras

Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Gallras när eleven
slutat skolan
Gallras efter 2 år
Gallras efter avslutad
utbildning
Gallras när eleven
slutat skolan
Gallras när eleven
slutat skolan
Se anmärkning
Se anmärkning

Närvaro i grundskola
Elevdokumentation
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7

4

7

4

Elevkort/elevhistorik, innehåller uppgifter om
elevs studieplan, tillval, eventuellt studieavbrott
och skolgång (klasstillhörighet, skolor etc)

Bevaras

Klasslistor/sammanhållen grupps
listor/kursdeltagarlistor. Bör innehålla uppgifter
om skola, läsår, klassbeteckning, lärare,
elevnamn, personnummer och adress
Skolkataloger
Elevfotografier/skolkort
Adresslistor
Protokoll från klasskonferenser
Protokoll från klassråd
Studieuppehåll och studieavbrott (ansökan och Registreras i W3D3
beslut)
Handlingar om studieavbrott, ändrat tillval,
flyttning, byte av program etc. (ansökan och
beslut)
Handlingar rörande ledighet, sjukdom eller
Registreras i W3D3
annan frånvaro
Närvaro- och frånvarouppgifter
Varningar, indraget studiestöd, icke godkänd,
Registreras i W3D3
inget betyg alls
Anhörigblanketter

Bevaras

Bevaras
Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Bevaras
Gallras efter 2 år.
Gallras vid inaktualitet

Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Gallras vid inaktualitet

Grundsärskola
1

Anta och placera i grundsärskola
Antagnings- och placeringskriterier
Ansökningshandlingar på barn som börjar

Bevaras
Gallras efter att eleven
avslutat sin skolgång
Gallras 1år efter
intagning
Gallras vid inaktualitet

Ansökningshandlingar på barn som ej får plats
Antagningsbekräftelse
Ärenden om förtur etc.

Registreras i W3D3
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Bevaras

Ärenden om utbildningsplats i annan kommun
Ansökan om att få gå om årskurs eller
uppflyttning till högre årskurs
Handlingar rörande val av skola
Byte av skola, ansökan
Förteckningar eller register över elever som är
folkbokförda i andra kommuner
Överklagande med bilagor

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Gallras efter 1 år

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
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7
7

4
4

2
2

1

Planera utbildning i grundsärskola
Undervisning
Kursplaner/ämnesplaner med betygskriterier
Lokala handlingsplaner/arbetsplaner
Kurs- och ämneskonferenser

Registreras i W3D3

Gallras efter läsårets
slut

Klass-/kursschema
Lärarschema
Schema elev/sal

7

4

2

2

Bevaras
Bevaras

Bevaras

Lektionsplanering
Läsårsdata
Fotografier, samlade för att belysa den egna
verksamheten
Handlingar rörande lokala, indiviuella kurser och Registreras i W3D3
projektarbeten
Handlingar rörande studieresor, skolresor och Registreras i W3D3
lägerskolor
Handlingar rörande friluftsdagar och utflykter
Handlingar rörande konsert- eller teaterbesök
eller andra kulturella aktiviteter
Handlingar rörande undervisningsprojekt av
Registreras i W3D3
särskild och/eller lokal betydelse
Handlingar rörande yrkespraktik och PRAO
(ämnesanknuten och inbyggd praktik)
Rutinkorrespondens och andra handlingar med
innehåll av kortvarig betydelse, t.ex. tillfällig
befrielse från gymnastik
Elevdokumentation
Förteckning över elever som fått modersmåls/hemspråksundervisning och studiehandledning
Ansökan och beslut om studiehandledning på
modersmål/hemspråk
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Gallras efter 3 år
Gallras efter läsårets
slut
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Gallras efter
registrering på elevkort
Gallras vid inaktualitet

Bevaras
Gallras vid inaktualitet

Anmälan och beslut om svenska som
andraspråk
Anmälan/avanmälan modersmål/hemspråk

Gallras vid inaktualitet
Gallras när eleven
slutat skolan
Gallras efter 2 år
Gallras efter avslutad
utbildning
Gallras när eleven
slutat skolan
Gallras när eleven
slutat skolan
Se anmärkning

Statistik invandrarelever
Kvittenser, t.ex. elevers lån av dator
Avtal/överenskommelse om t.ex.
datoranvändning
Språkval

7

4

3

7

4

4

Skydd av personuppgift i verksamhetssystemet,
blankett
Handlingar rörande samtycken enligt PuL
Följa upp utbildning i grundsärskola

Se anmärkning

Närvaro i grundsärskola
Elevdokumentation
Elevkort/elevhistorik, innehåller uppgifter om
elevs studieplan, tillval, eventuellt studieavbrott
och skolgång (klasstillhörighet, skolor etc)

Bevaras

Klasslistor/sammanhållen grupps
listor/kursdeltagarlistor. Bör innehålla uppgifter
om skola, läsår, klassbeteckning, lärare,
elevnamn, personnummer och adress
Skolkataloger
Elevfotografier/skolkort
Adresslistor
Protokoll från klasskonferenser
Protokoll från klassråd
Studieuppehåll och studieavbrott (ansökan och Registreras i W3D3
beslut)
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Bevaras

Bevaras
Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Bevaras
Gallras efter 2 år

Handlingar om studieavbrott, ändrat tillval,
flyttning, byte av program etc. (ansökan och
beslut)
Handlingar rörande ledighet, sjukdom eller
annan frånvaro
Närvaro- och frånvarouppgifter
Varningar, indraget studiestöd, icke godkänd,
inget betyg alls
Anhörigblanketter

7

5

7

5

Gallras vid inaktualitet

Registreras i W3D3

Bevaras
Gallras vid inaktualitet

Registreras i W3D3

Bevaras
Gallras vid inaktualitet

Fritidshem
1

Placera i fritidshem
Placeringskriterier
Ansökningshandlingar på barn som börjar

Registreras i W3D3

Bevaras
Gallras efter att eleven
avslutat sin skolgång
Gallras 1år efter
intagning
Gallras vid inaktualitet

Ansökningshandlingar på barn som ej får plats

7

7

5

5

2

3

Placeringsbekräftelse
Ärenden om förtur etc.
Registreras i W3D3
Överklagande med bilagor
Registreras i W3D3
Närvaro i fritidshem
Klasslistor/sammanhållen grupps
listor/kursdeltagarlistor. Bör innehålla uppgifter
om skola, läsår, klassbeteckning, lärare,
elevnamn, personnummer och adress
Elevfotografier/skolkort
Adresslistor
Handlingar rörande ledighet, sjukdom eller
Registreras i W3D3
annan frånvaro
Närvaro- och frånvarouppgifter
Anhörigblanketter
Följa upp verksamheten i fritidshem
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Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet

7

6

7

6

Gymnasieskola
1

Anta och placera i gymnasieskola
Antagningskriterier
Ansökningshandlingar för intagna elever

Registreras i W3D3

Bevaras
Gallras efter att eleven
avslutat sin skolgång
Gallras 1år efter
avslutad
reservintagning
Gallras efter
antagningen

Ansökningshandlingar för ej intagna elever

Resultat av antagningsprov
Protokoll med beslut om intagning
Intagningslistor
Antagningsbekräftelser
Överförda kursbetyg

Bevaras

Utlåtanden från grundskolan avseende
hälsovård
Utlåtanden från grundskolan avseende
pedagogiskt behov till speciallärare
Utlåtanden från grundskolan övrigt till kurator
Elevers program och yrkesval, ändringar

Bevaras

Ärenden om förtur etc.
Ärenden om utbildningsplats i annan kommun
Ansökan om att få gå om årskurs eller
uppflyttning till högre årskurs
Handlingar rörande val av skola
Byte av skola, ansökan
Förteckningar eller register över elever som är
folkbokförda i andra kommuner
Överklagande
Intagningsstatistik, uppgifter som ger en
sammanfattning av intagningen.

Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Gallras efter
registerering

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Gallras efter terminens
slut

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Gallras efter 1 år

Se anmärkning
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7

6

2

Planera utbildning i gymnasieskola
Undervisning
Kursplaner/ämnesplaner med betygskriterier
Lokala handlingsplaner/arbetsplaner
Kurs- och ämneskonferenser

Registreras i W3D3

Gallras efter läsårets
slut

Klass-/kursschema
Lärarschema
Schema elev/sal
Lektionsplanering
Läsårsdata
Fotografier, samlade för att belysa den egna
verksamheten
Handlingar rörande lokala, indiviuella kurser och
projektarbeten
Handlingar rörande studieresor, skolresor och
lägerskolor
Handlingar rörande friluftsdagar och utflykter
Handlingar rörande konsert- eller teaterbesök
eller andra kulturella aktiviteter
Handlingar rörande undervisningsprojekt av
särskild och/eller lokal betydelse
Handlingar rörande yrkespraktik och APL (
arbetsplatsförlagt lärande), ämnesanknuten och
inbyggd praktik.

Bevaras
Gallras efter 3 år
Gallras efter läsårets
slut
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Bevaras
Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

6

3

Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Gallras efter
registrering på elevkort

Rutinkorrespondens och andra handlingar med
innehåll av kortvarig betydelse, t.ex. tillfällig
befrielse från gymnastik
7

Bevaras
Bevaras

Gallras vid inaktualitet

Följa upp utbildning i gymnasieskola
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7

6

4

Närvaro i gymnasieskola
Elevdokumentation
Elevkort/elevhistorik, innehåller uppgifter om
elevs studieplan, tillval, eventuellt studieavbrott
och skolgång (klasstillhörighet, skolor etc)

Bevaras

Klasslistor/sammanhållen grupps
listor/kursdeltagarlistor. Bör innehålla uppgifter
om skola, läsår, klassbeteckning, lärare,
elevnamn, personnummer och adress
Skolkataloger
Elevfotografier/skolkort
Adresslistor
Protokoll från klassråd
Studieuppehåll och studieavbrott (ansökan och Registreras
beslut)
Handlingar om studieavbrott, ändrat tillval,
flyttning, byte av program etc. (ansökan och
beslut)
Handlingar rörande ledighet, sjukdom eller
Registreras i W3D3
annan frånvaro
Närvaro- och frånvarouppgifter
Varningar, indraget studiestöd, icke godkänd,
Registreras i W3D3
inget betyg alls
Anhörigblanketter
7
7
7
7

6
6
6
6

5
6
7
8

Nationella program
Gymnasial lärlingsutbildning
Introduktionsprogram
Ekonomiskt stöd till elev
Ansökan om inackorderingstillägg

Registreras i W3D3
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Bevaras

Bevaras
Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet

Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Gallras vid inaktualitet

Gallras efter 3 år

Ansökan om bidrag till dagliga resor mellan
bostad och skola
Förteckning över berättigade till resebidrag

Registreras i W3D3

Delegationsbeslut

Registreras i W3D3

Gallras efter 3 år
Se anmärkning
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Bevaras

7

7

7

7

Gymnasiesärskola
1

Anta och placera i gymnasiesärskola
Antagningskriterier
Ansökningshandlingar för intagna elever

Registreras i W3D3

Bevaras
Gallras efter att eleven
avslutat sin skolgång
Gallras 1år efter
avslutad
reservintagning
Gallras efter
antagningen

Ansökningshandlingar för ej intagna elever

Resultat av antagningsprov
Protokoll med beslut om intagning
Intagningslistor
Antagningsbekräftelser
Överförda kursbetyg

Bevaras

Utlåtanden från grundskolan avseende
hälsovård
Utlåtanden från grundskolan avseende
pedagogiskt behov till speciallärare
Utlåtanden från grundskolan övrigt till kurator
Elevers program och yrkesval, ändringar

Bevaras

Ärenden om förtur etc.
Ärenden om utbildningsplats i annan kommun
Ansökan om att få gå om årskurs eller
uppflyttning till högre årskurs
Handlingar rörande val av skola
Byte av skola, ansökan
Förteckningar eller register över elever som är
folkbokförda i andra kommuner
Överklagande med bilagor
Intagningsstatistik, uppgifter som ger en
sammanfattning av intagningen.

Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Gallras efter
registerering

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Gallras efter terminens
slut

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Gallras efter 1 år

Se anmärkning
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7

7

2

Planera utbildning i gymnasiesärskola
Undervisning
Kursplaner/ämnesplaner med betygskriterier
Lokala handlingsplaner/arbetsplaner
Kurs- och ämneskonferenser

Registreras i W3D3

Gallras efter läsårets
slut

Klass-/kursschema
Lärarschema
Schema elev/sal
Lektionsplanering
Läsårsdata
Fotografier, samlade för att belysa den egna
verksamheten
Handlingar rörande lokala, indiviuella kurser och
projektarbeten
Handlingar rörande studieresor, skolresor och
lägerskolor
Handlingar rörande friluftsdagar och utflykter
Handlingar rörande konsert- eller teaterbesök
eller andra kulturella aktiviteter
Handlingar rörande undervisningsprojekt av
särskild och/eller lokal betydelse
Handlingar rörande yrkespraktik och APL
(arbetsplatsförlagt lärande), ämnesanknuten
och inbyggd praktik.

Bevaras
Gallras efter 3 år
Gallras efter läsårets
slut
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Bevaras
Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Registreras i W3D3

7

3

Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Gallras efter
registrering på elevkort

Rutinkorrespondens och andra handlingar med
innehåll av kortvarig betydelse, t.ex. tillfällig
befrielse från gymnastik
7

Bevaras
Bevaras

Gallras vid inaktualitet

Följa upp utbildning i gymnasiesärskola
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7

7

4

Närvaro i gymnasiesärskola
Elevdokumentation
Elevkort/elevhistorik, innehåller uppgifter om
elevs studieplan, tillval, eventuellt studieavbrott
och skolgång (klasstillhörighet, skolor etc)

Bevaras

Klasslistor/sammanhållen grupps
listor/kursdeltagarlistor. Bör innehålla uppgifter
om skola, läsår, klassbeteckning, lärare,
elevnamn, personnummer och adress
Skolkataloger
Elevfotografier/skolkort
Adresslistor
Protokoll från klassråd
Studieuppehåll och studieavbrott (ansökan och Registreras i W3D3
beslut)
Handlingar om studieavbrott, ändrat tillval,
flyttning, byte av program etc. (ansökan och
beslut)
Handlingar rörande ledighet, sjukdom eller
Registreras i W3D3
annan frånvaro
Närvaro- och frånvarouppgifter
Varningar, indraget studiestöd, icke godkänd,
Registreras i W3D3
inget betyg alls
Anhörigblanketter
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Bevaras

Bevaras
Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet

Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Gallras vid inaktualitet

7

8

7

8

Kommunal vuxenutbildning
1

Anta och placera i kommunal vuxenutbildning
Antagningskriterier
Ansökningshandlingar för intagna elever

Registreras i W3D3

Bevaras
Gallras efter att eleven
avslutat sin skolgång
Gallras 1år efter
avslutad
reservintagning
Gallras efter
antagningen

Ansökningshandlingar för ej intagna elever

Resultat av antagningsprov
Protokoll med beslut om intagning
Intagningslistor
Antagningsbekräftelser
Överförda kursbetyg

Bevaras

Utlåtanden från grundskolan avseende
hälsovård
Utlåtanden från grundskolan avseende
pedagogiskt behov till speciallärare
Utlåtanden från grundskolan övrigt till kurator
Elevers program och yrkesval, ändringar

Bevaras

Ärenden om förtur etc.
Ärenden om utbildningsplats i annan kommun
Ansökan om att få gå om årskurs eller
uppflyttning till högre årskurs
Handlingar rörande val av skola
Byte av skola, ansökan
Förteckningar eller register över elever som är
folkbokförda i andra kommuner
Överklagande med bilagor
Intagningsstatistik, uppgifter som ger en
sammanfattning av intagningen.

Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Gallras efter
registerering

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Gallras efter terminens
slut

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras efter 1 år

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Se anmärkning
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7

8

2

Planera utbildning i kommunal
vuxenutbildning
Kursplaner/ämnesplaner med betygskriterier
Lokala handlingsplaner/arbetsplaner
Kurs- och ämneskonferenser

Registreras i W3D3

Gallras efter läsårets
slut

Klass-/kursschema
Lärarschema
Schema elev/sal

7

8

3

7

8

4

Bevaras
Bevaras

Bevaras

Lektionsplanering
Läsårsdata
Fotografier, samlade för att belysa den egna
verksamheten
Handlingar rörande lokala, indiviuella kurser och Registreras i W3D3
projektarbeten
Handlingar rörande studieresor, skolresor och Registreras i W3D3
lägerskolor
Handlingar rörande friluftsdagar och utflykter
Handlingar rörande konsert- eller teaterbesök
eller andra kulturella aktiviteter
Handlingar rörande undervisningsprojekt av
Registreras i W3D3
särskild och/eller lokal betydelse
Rutinkorrespondens och andra handlingar med
innehåll av kortvarig betydelse, t.ex. tillfällig
befrielse från gymnastik
Följa upp utbildning i kommunal
vuxenutbildning
Närvaro i kommunal vuxenutbildning
Elevdokumentation
Elevkort/elevhistorik, innehåller uppgifter om
elevs studieplan, tillval, eventuellt studieavbrott
och skolgång (klasstillhörighet, skolor etc)

Gallras efter 3 år
Gallras efter läsårets
slut
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Gallras vid inaktualitet

Bevaras
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Klasslistor/sammanhållen grupps
listor/kursdeltagarlistor. Bör innehålla uppgifter
om skola, läsår, klassbeteckning, lärare,
elevnamn, personnummer och adress
Skolkataloger
Elevfotografier/skolkort
Adresslistor
Protokoll från klasskonferenser
Protokoll från klassråd
Studieuppehåll och studieavbrott (ansökan och Registreras i W3D3
beslut)
Handlingar om studieavbrott, ändrat tillval,
flyttning, byte av program etc. (ansökan och
beslut)
Handlingar rörande ledighet, sjukdom eller
Registreras i W3D3
annan frånvaro
Närvaro- och frånvarouppgifter
Varningar, indraget studiestöd, icke godkänd,
Registreras i W3D3
inget betyg alls
Anhörigblanketter

7

9

7

9

Bevaras

Bevaras
Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Bevaras
Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet

Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Gallras vid inaktualitet

Särskild utbildning för vuxna
1

Anta och placera i särskild utbildning för vuxna
Antagningskriterier
Ansökningshandlingar för intagna elever

Registreras i W3D3

Bevaras
Gallras efter att eleven
avslutat sin skolgång
Gallras 1år efter
avslutad
reservintagning
Gallras efter
antagningen

Ansökningshandlingar för ej intagna elever

Resultat av antagningsprov
Protokoll med beslut om intagning
Intagningslistor

Bevaras
Gallras vid inaktualitet
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Antagningsbekräftelser
Överförda kursbetyg
Utlåtanden från grundskolan avseende
hälsovård
Utlåtanden från grundskolan avseende
pedagogiskt behov till speciallärare
Utlåtanden från grundskolan övrigt till kurator
Elevers program och yrkesval, ändringar

7

9

2

Ärenden om förtur etc.
Ärenden om utbildningsplats i annan kommun
Ansökan om att få gå om årskurs eller
uppflyttning till högre årskurs
Handlingar rörande val av skola
Byte av skola, ansökan
Förteckningar eller register över elever som är
folkbokförda i andra kommuner
Överklagande med bilagor
Intagningsstatistik, uppgifter som ger en
sammanfattning av intagningen.
Planera utbildning i särskild utbildning för
vuxna
Kursplaner/ämnesplaner med betygskriterier
Lokala handlingsplaner/arbetsplaner
Kurs- och ämneskonferenser

Gallras vid inaktualitet
Gallras efter
registerering
Bevaras
Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Gallras efter terminens
slut

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Gallras efter 1 år

Se anmärkning

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Gallras efter läsårets
slut

Klass-/kursschema
Lärarschema
Schema elev/sal

Bevaras
Gallras efter 3 år
Gallras efter läsårets
slut
Gallras vid inaktualitet

Lektionsplanering
Läsårsdata

Bevaras
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7

9

3

7

9

4

Fotografier, samlade för att belysa den egna
verksamheten
Handlingar rörande lokala, indiviuella kurser och
projektarbeten
Handlingar rörande studieresor, skolresor och Registreras i W3D3
lägerskolor
Handlingar rörande friluftsdagar och utflykter Registreras i W3D3
Handlingar rörande konsert- eller teaterbesök
eller andra kulturella aktiviteter
Handlingar rörande undervisningsprojekt av
Registreras i W3D3
särskild och/eller lokal betydelse
Rutinkorrespondens och andra handlingar med
innehåll av kortvarig betydelse, t.ex. tillfällig
befrielse från gymnastik
Följa upp utbildning i särskild utbildning för
vuxna
Närvaro i särskild utbildning för vuxna
Elevdokumentation
Elevkort/elevhistorik, innehåller uppgifter om
elevs studieplan, tillval, eventuellt studieavbrott
och skolgång (klasstillhörighet, skolor etc)

Bevaras

Klasslistor/sammanhållen grupps
listor/kursdeltagarlistor. Bör innehålla uppgifter
om skola, läsår, klassbeteckning, lärare,
elevnamn, personnummer och adress
Skolkataloger
Elevfotografier/skolkort
Adresslistor
Protokoll från klasskonferenser
Protokoll från klassråd
Studieuppehåll och studieavbrott (ansökan och Registreras i W3D3
beslut)

Bevaras
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Bevaras
Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Gallras vid inaktualitet

Bevaras

Bevaras
Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Bevaras
Gallras efter 2 år

7

9

5

7

9

6

Handlingar om studieavbrott, ändrat tillval,
flyttning, byte av program etc. (ansökan och
beslut)
Handlingar rörande ledighet, sjukdom eller
Registreras i W3D3
annan frånvaro
Närvaro- och frånvarouppgifter
Varningar, indraget studiestöd, icke godkänd,
Registreras i W3D3
inget betyg alls
Anhörigblanketter
Särskild utbildning för vuxna på grundläggande
nivå
Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
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Gallras vid inaktualitet

Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Gallras vid inaktualitet

7

10

7
7

10
10

1
2

Särskilda utbildningsformer

7

10

3

7

10

4

7

11

7
7
7

11
11
11

1
2
3

Öppen förskola
Öppen fritidsverksamhet
Omsorg när förskola eller fritidshem ej erbjuds

7

11

4

Pedagogisk omsorg

Bidrag till internationell skolgång
Bidrag till svenska för invandrare vid
folkhögskola
Undervisning för elever som vistas på sjukhus
m m eller i hemmet
Annat sätt att fullgöra skolplikt

Annan pedagogisk verksamhet
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Mellanlagringsplats/
Mellanarkiv

Ansvar (nämnd,
förvaltning/avdelning)
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A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess , D Hanteras i verksamhetssystem
Handlingstyp

8
8

1

8
8

1
1

8

2

8

2

VÅRD OCH OMSORG
Förebyggande vård och omsorg
1
2

Stöd för anhöriga
Uppsökande verksamhet

Hälso- och sjukvård
1

Samordna vårdplanering

Inskrivningsmeddelande

Meddelandefunktion/extra meddelande/kommentarer
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Bevaras

Kallelse till vårdplanering
Kvittering av kallelse

Vårdplan
Justering av vårdplan

Bevaras
Bevaras

Meddelande om utskrivningsklar patient
Meddelande om återkallande/makulerad utskrivning
Utskrivningsmeddelande/utskriven från sjukhus

Slutanteckning omvårdnads epikris
Avliden patient

Bevaras

Uttag till patient
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8

2

2

Hantera läkemedel

Dosrecept för enskild patient
Förbrukningsjournal över narkotika
Förteckning över narkotikaansvariga sjuksköterskor
Förteckningar över utlämnade kort och nycklar till
läkemedelsförråd
Instruktioner för läkemedelshantering
Kvalitetgranskningar, protokoll och utvärderingar från
fortlöpande uppföljning av verksamheten
Läkemedelsjournal eller -lista för enskild för enskild patient
Ordinationer enligt generella direktiv
Rekvisitioner till apotek

8

2

3

Signeringslistor över administrerade läkemedel
Patientsäkerhet och avvikelser
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Anmälningar enligt bestämmelser om t.ex. Lex Maria i
Patientsäkerhetslag
Ansvar i patientsäkerhetsarbetet, dokumentation
Avvikelserapporter (enskilda)
Avvikelserapporter rörande enskilda patienter
Checklistor för vårdenheternas egenkontroll (motsv.)
HSAN-beslut
Hygienrond, dokumentation
Händelseanalyser
Inspektionen för vård och omsorg (IVO):s beslut

Bevaras

Kontroller, dokumentation
Korrespondens i förtroendefrågor mellan vårdgivare och
patientnämnd/förtroendenämnd
Korrespondens i förtroendefrågor mellan vårdgivare och
W3D3/Treserva
patient
Läkemedelsförsäkringsföreningens försäkringsbolags beslut
Metodböcker, rutinbeskrivningar etc i sjukhushygien
Mål för kvalitets-och patientsäkerhetsarbetet
Patientskaderegleringen (PSR), beslut som rör den egna
vårdgivaren
Patientsäkerhetsberättelse

W3D3/Treserva

Riskanalyser
Rekommendationer (motsv.) om vårdhygien
Rådgivning, dokumenterad

Bevaras

Bevaras

Bevaras

Sammanställningar, statistik etc. över vårdhygieniska
mätdata resultat mfl. uppgifter
Skadeståndsärenden vid patientskada
Statistik, allmän
Uppföljningar av rutiner, dokumentation

W3D3/Treserva
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Bevaras

Utbildning i vårdhygieniska frågor, dokumentation

8

2

4

Åtgärdsplaner
Undersöka, vårda, behandla
Bilder av patientspecifika skador, åtgärder etc.

Bevaras

W3D3/Treserva

Bevaras

Checklistor till grund för uppföljning av kvalitet i
vårdprocessen
Menyer och noteringar om val av mat

Minnesanteckningar vid överrapportering

Signaturförtydligandelistor (handstilsprov)

Bevaras

Signeringslistor
Övervakningslistor och noteringar vid övervakning
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8

2

5

Föra patientjournal, generellt

Patientjournal (generellt)

Bevaras

Patientjournal som inte är möjlig att härleda till en specifik
patient

Patientjournal som skannats

Patientjournal som upprättats i elektronisk form i original

Bevaras

Patientjournal förd vid hjälpmedelscentral (motsv.)

Bevaras
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8

2

6

Patientjournal förd i barn- och skolhälsvård

Bevaras

Register eller liggare över mikrofilmade journaler
Dokumentera i patientjournal

Bevaras

Kommunal patientjournal inom omsorg
Akupunkturjournal
Anamnes
Anmälan, rapportering etc. till andra myndigheter
Ansvarsövertagande vid läkemedelshantering,
dokumentation
Arbetsterapeutens anteckningar i patientjournal

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Avbildningar, skisser etc. som beskriver planerad åtgärd
eller resultat av åtgärd
Bastest inför blodtransfusion
Bilder av patientspecifika skador, åtgärder etc.

Bevaras

Blodrekvistioner
Blodtransfusion, uppgift om
Blodtryckslista

Bevaras
Bevaras
Bevaras
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Bevaras

Blåsträningslista

Bevaras

Blödningsschema
Brev eller meddelande till, från eller avseende patient

Bevaras

Checklistor av betydelse för behandling, bedömning, beslut
och diagnos
Checklistor av tillfällig eller ringa betydelse
Commotio-observation, dokumentation

Bevaras

Daganteckningar rörande patienter
Diabetes, uppgifter om
Dietjournal
Dokumentation i samband med utprovning och rådgivning
rörande hjälpmedel
Dosrecept, individuellt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Egenvårdsbedömning
Epikris och slutanteckningar

Bevaras
Bevaras

Epikris, omvårdnads
Filmsekvenser (elektroniska eller video)

Bevaras

Funktionsmätning
Funktionsträning, dokumentation

Bevaras
Bevaras
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Bevaras

Bevaras

Fysioterapeutens/sjukgymnastens anteckningar i
patientjournalen
Förbrukningsjournal över narkotika, individuell
Hembesök, dokumentation
Hemsjukvård, ansökningar och beslut
Hjälpmedelsordinationer

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Information given till patient eller anhörig, och medgivande
från denne, uppgift om
Injektionslistor/signeringslistor
Individuella vårdplaner (IVP)
Intyg

Bevaras

Journalkopior som beställs från annan vårdgivare
Laboratorieprovsvar, preliminära (generellt)

Bevaras

Laboratorieprovsvar, definitiva svar (generellt)

Bevaras

Listor över administrerade (intagna) läkemedel för enskild
patient
Listor över intag av mat, vätska etc, generellt

Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Listor över utförsel av uppmätt urin avföring, kräkning etc,
generellt
Listor över kontroll och mätning av patientens vakenhet,
puls, blodtryck, temperatur etc, generellt
Ljudupptagningar

Bevaras

Läkemedelsbiverkningar, uppgift om

Bevaras
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Bevaras

Läkemedelslistor, individuella
Medicinsk bedömning
Medgivande från patient eller anhörig
MMT-test, resultat av
Ordinationer, generellt
Ordinationer av hjälpmedel
Planerad behandling eller annan åtgärd utifrån satta mål,
dokumentation
Provsvar
Rapportblad
Rehabiliteringsbedömning
Rehabiliteringsplan
Remisser, utgående svar/utlåtanden (generellt)

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Rättad uppgift i journal

Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Samtal med patient, dokumentation

Signeringslistor vid läkemedelsadministration (att ge
läkemedel) till enskild patient
Smittskydd, sjukvårdens anmälningar enligt
smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen
(2004:255)
Sondmatningsschema
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Bevaras

Bevaras

8

3

8

3

Smittskyddsanmälningar

Bevaras

Status
Sårvårdsjournal
Telefonrådgivning
Testinstrument

Bevaras
Bevaras

Underlag för förskrivning (generellt)

Bevaras

Utredningar
Vaccinationer, uppgifter om
Varning för ex överkänslighet
Vändschema

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Överkänslighet, uppgift om
Elevhälsovårdsjournal
Personalhälsovårdsjournal

Bevaras

Bevaras

Rehabilitera

1

Erbjuda fysioterapi och arbetsterapi
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Arbetsterapeutens anteckningar i patientjournal
Beställning (remiss) av fysioterapi eller arbetsterapi
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8

3

2

Fysioterapeutens journalanteckningar
Tidsbokning för fysioterapi
Tillhandahålla hjälpmedel
Beställning (remiss) av hjälpmedel och utprovning
Bostadsanpassning, handlingar rörande
Dokumentation i samband med utprovning och rådgivning
rörande hjälpmedel
Funktionsbedömningar
Försäljning av nya eller utarangerade hjälpmedel,
handlingar rörande
Garantisedlar o.dyl.

Bevaras

Hjälpmedelskonsulentens anteckningar i patientjournal
Informationsblad etc. om hjälpmedel

Bevaras

Kunduppgifter i hjälpmedelscentralens (mots.) kundregister

Lån av hjälpmedel, handlingar rörande
Ordination av hjälpmedel
Planerade fortsatta insatser, dokumentation
Rehabiliteringsinsatser, dokumentation

Bevaras

Rehabiliteringsplan

Bevaras

Rekvisition av hjälpmedel
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Tidsbokning vid hjälpmedelscentrum (motsv.)
Utredningar om hjälpbehov

8

4

8

4

Bevaras

Logga händelser

1

Loggar

Logguppgifter

8

5

8

5

Föra vårdrelaterade register
1

Lämna uppgifter till interna och externa register
HSA-katalogen

Bevaras

Underlag för ändring och rättelse av personuppgifter i
lokala system
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Uppgifter i lokalt kvalitetsregister

Bevaras

Uppgifter i lokalt patientadministrativt system

Uppgifter i övriga lokala vårdrelaterade system

Bevaras

Uppgifter till kommunala hälso- och sjukvårdsregistret
Uppgifter som lämnats till externa system, generellt

8

6

8

6

Hantera journaler, förfrågningar och tillstånd

1

Hantera journaler och förfrågningar
Avtal rörande förvaring av journaler
Avtal rörande skanning av journaler
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Avtal rörande utlån av journaler
Beställningar och rekvisitioner av journaler

Bevaras

Fullmakter för utlämnande av uppgifter
Förstörande av uppgifter i patientjournal på begäran av
enskild person, handlingar rörande

8

6

2

W3D3/Treserva

Förteckning (motsv.) över patienter och journaler

Bevaras

Förteckning (motsv.) över inlånade, utlånade eller
kopierade journaler
Journalkopior inkomna från annan vårdgivare

Bevaras

Journalkopior, uppgift om utlämnade kopior

Bevaras

Journalnummerförteckningar (motsv.)
Mikrofilmsregister
Patientförteckningar upprättade i samband med förflyttning
av journaler
Reversal över överlämnade journaler
Samtycke till utlämnande eller delning av uppgifter i journal

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Spärr samt hävande av spärr rörande tillgång till uppgifter i
patientjournal, uppgift om
Utlån av journal, uppgifter om
Handlägga forskningsansökningar

Bevaras

Bevaras

Page 494 of 1221

Bevaras

Ansökan om att få forska i medicinsk dokumentation
Förbehåll vid forskning
Godkännande från etisk nämnd om forskning
Sekretessförbindelser
Tillstånd att bedriva forskning

8

7

8

7

W3D3/Treserva
W3D3/Treserva
W3D3/Treserva
W3D3/Treserva
W3D3/Treserva

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

W3D3/Treserva

Bevaras

W3D3/Treserva

Bevaras
Bevaras

Stöd och omsorg
1

Administration av stöd och omsorg
Anmälningar till ansvarig nämnd enligt Lex Sarah
Avtal med enskilda utförare
Protokoll från pensionärsråd, förtroenderåd och
motsvarande organ
Styr- och policydokument rörande verksamheten
Dokumentatation från metod- och verksamhetsutveckling
Dokumentation från kvalitetsarbete
Årsstatistik över antal brukare i olika verksamhetsformer
Sammanställning över brukarenkäter
Tillsynsrapporter över enskilt bedrivna verksamheter
Avtal med enskilda utförare
Korrespondens med enskilda utförare
Förteckningar över institutioner och serviceinrättningar

Anmälningar som inte tillhör ärende och inte ger upphov till W3D3/Treserva
ärende
Anmälningar som resulterar i ett ärende
W3D3/Treserva
Arbetsmiljöbesiktningar t.ex. skyddsrond
Beslut om att inte starta ett ärende
Brukarenkäter
Kontrakt och avtal av rutinmässig karaktär

W3D3/Treserva
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8

7

2

Rapporter och meddelanden som inte tillhör ärende och
inte ger upphov till ärende
Register över rapporter och meddelanden som inte ger
upphov till ärende
Dokumentera i personakt enligt SoL inom omsorg

Handläggarfas
Anmälningar som tillhör ärende eller som ger upphov till
ärende
Ansökningar från enskild om bistånd eller service med
eventuella bilagor
Beslut i enskilt ärende om bistånd och/eller insats
Avslag i enskilt ärende om bistånd och/eller insats
Domar
Dokumentation av planering som rör den enskild
Fullmakter
Inkommande och utgående handlingar av betydelse i
ärendet
Registerkontroller som utgör underlag för beslut
Avgiftsbeslut
Upprättade handlingar av betydelse i ärendet
Ärendeblad, journalblad
Överklaganden, med bilagor
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Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Underlag för fastställande av avgift

Kallelser (till möte med handläggare m.m.)
Kopior av hyreskontrakt, besiktningsprotokoll etc.
Meddelanden om utskrivning, från sluten hälso- och
sjukvård eller liknande
Genomförandefas/verkställighet
Anmälningar om missförhållande
Avtal om handhavande av annans medel
Genomförandeplaner (arbetsplaner, omsorgsplaner m.m.)

8

7

3

W3D3/Treserva

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Social dokumentation, daganteckningar
Handlingar som rör avvikelsehantering
Signeringslista för hemtjänstinsats
Omsorg

Bevaras

Förteckning över boenden
Boenderegister
Brukarenkäter, enkäter till närstående
Egenkontroll livsmedelshygien, rapport om kyl, frys m.m.
enligt egenkontrollprogram
Förteckning över aktiva i verkställighet

Bevaras

Hyresgästkort

Page 497 of 1221

Hyreskontrakt, besiktningsprotokoll etc för bostäder som
tillhandhålls av socialtjänsten

8

7

4

Larmloggar
Matsedlar
Månadsredovisning utförda timmar
Månadsuppföljning till hemkommun
Nyckelkvittenser, boendes nycklar
Nyckelkvittenser till brukares boenden
Nyckelkvittenser , personal, enhetens nycklar
Närvaro- och frånvarorapporter
Planering av genomförande av insatser
Protokoll/mötesanteckningar från boenderåd (eller
motsvarande samråd med de boende/och eller deras
närstående
Protokoll/mötesanteckningar från möten med föreståndare
för de särskilda boendeformerna
Register över innehavare av trygghetstelefon/-larm
Personalscheman
Vårdtyngdsmätningar, underlag
Handlingar rörande de boende
Kontaktmannaskap - bekräftelse från anställd och
information till boende
Redovisning av "handhavda" medel
Fickpengsredovisning
Tillhörighetslistor
Färdtjänstkort
Aktiviteter/öppen verksamhet
Aktivitetsutbud, program i dagverksamhet
Avpersonifierad deltagarstatistik i dagverksamheten

Bevaras
Bevaras

Verksamhetsberättelser
Deltagarlistor
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Närvarorapporter

8

8

8

8

Insatser för funktionsnedsatta
1

Administration av insatser för funktionsnedsatta
Anmälningar till ansvarig nämnd
Anmälan till Länsstyrelsen om personskada
Avtal med enskilda
Avtal med entreprenörer
Dokumentation av egenproducerade utbildningar och
informationsinsatser för personal, anhöriga etc
Egenproducerat informationsmaterial om funktionshinder
och stödformer
Korrespondens med enskilda utförare
Protokoll och mötesanteckningar från samverkan med
frivilligorganisationer
Styr- och policydokument rörande verksamheten
Kvalitetsdokument, process- och organisationsbeskrivningar

8

8

2

Bevaras

Bevaras

Statistik över olika insatser
Utreda insatser för funktionsnedsatta
Personakt enligt Lagen om stöd och service (LSS), barn och
ungdom

Handläggarfas
Anmälan om ställföreträdare/god man/förvaltare
Registerutdrag om ställföreträdarskap
Begäran/ansökan om insats med eventuella bilagor

Bevaras
Bevaras
Bevaras
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Beslut
Beslut/domar
Individuell plan
Samordnad individuell plan
Fullmakter
Inkommande och utgående handlingar av betydelse i
ärendet
Upprättade handlingar av betydelse i ärendet
Ärendeblad/utredningsdokument social

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Överklaganden, med bilagor
Genomförandefas/verkställighet
Anmälning enligt Lex Sarah
W3D3/Treserva
Anteckningar från närståendesamtal
Avtal om handhavande av annans medel
Genomförandeplanering (individuella planer m.m.)
Informationsblad (fakta, personuppgifter, sjukdomar, vanor
m.m.)
Levnadsberättelse
Korrespondens av vikt med
brukare/närstående/ställföreträdare/ombud
Fickpengsredovisning
Kopior av anteckningar från annan kommun eller landsting
Social dokumentation
Meddelanden fom utskrivning från sjukhus eller liknande

Bevaras

Observationslistor
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Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Personakt enligt Lagen om stöd och service (LSS), vuxna

8

8

3

8
8

8
8

4
5

Personlig assistans
Tidsredovisning LASS till Försäkringskassan
Utbetalningsbesked från försäkringskassan
Kopior på beslut från försäkringskassan, avtal, räkningar
Ledsagarservice
Utse kontaktperson för funktionsnedsatta

Anmälan mot kontaktpersoner/kontaktfamilj, resultat av
utredning och beslut
Ansökan om att bli kontaktperson/kontaktfamilj
Ansvarsförbindelser
Avtal om ersättningar vid vårdnadsöverflyttningar
Avtal med t.ex. kontaktpersoner
Beslut om vård/medgivande
Beslut om placering
Utredningar av kontaktfamilj/kontaktperson
Ärendeblad, journalblad
Ekonomiska uppgifter om kontaktfamiljsersättning

W3D3/Treserva
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Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

8
8
8
8

8

8
8
8
8

8

6
7
8
9

10

Intervjuunderlag från kontaktafamilj/kontaktperson
Avlösarservice i hemmet
Korttidsvistelse utanför hemmet
Korttidstillsyn för skolungdom över tolv år
Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Anmälningar till ansvarig nämnd
Boendeenkäter, enkäter till närstående
Dagböcker, meddelandeböcker
Egenkontroll livsmedelshygien, rapport om kyl, frys m.m
enligt egenkontrollprogram
Fickpengsredovisning
Förteckning över boende i bostäder med särskild service
Information enligt personuppgiftslagen till
boende/företrädare
Larmloggar
Larmrapporter med register
Månadsuppföljning till hemkommun
Närvaro- och frånvarorapporter
Nyckelkvittenser, boendes nycklar
Planering av genomförande av insatser
Redovisning av boendes privata medel
Register över innehavare av trygghetstelefon/-larm
Utbetalning av habiliteringsersättning
Vårddagsuppgifter
Bostad med särskild service för vuxna
Anmälningar till ansvarig nämnd
Boenderegister
Boendeenkäter, enkäter till närstående
Dagböcker, meddelandeböcker
Egenkontroll livsmedelshygien, rapport om kyl, frys m.m
enligt egenkontrollprogram
Fickpengsredovisning
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Förteckning över boende i bostäder med särskild service
Information enligt personuppgiftslagen till
boende/företrädare
Larmloggar
Larmrapporter med register
Månadsuppföljning till hemkommun
Närvaro- och frånvarorapporter
Nyckelkvittenser, boendes nycklar
Planering av genomförande av insatser
Redovisning av boendes privata medel
Register över innehavare av trygghetstelefon/-larm

8

8

8

8

8

9

8
8
8
8

9
9
9
9

11

12

Utbetalning av habiliteringsersättning
Vårddagsuppgifter
Daglig verksamhet för funktionsnedsatta
Aktivitetsutbud, program i dagverksamhet
Avpersonifierad deltagarstatistik i dagverksamheten

Bevaras
Bevaras

Verksamhetsberättelser
Deltagarlistor
Närvarorapporter
Fritid för funktionsnedsatta

Insatser för psykiskt funktionsnedsatta

1
2
3
4

Administration av insatser psykiskt funktionsnedsatta
Utreda insatser för psykiskt funktionsnedsatta
Dagverksamhet för psykiskt funktionsnedsatta
Sysselsätta psykiskt funktionsnedsatta
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8

9

5

Bostad med särskild service för psykiskt funktionsnedsatta

8
8

9
9

6
7

Boendestöd för psykiskt funktionsnedsatta
Utse kontaktperson för psykiskt funktionsnedsatta

8

10

8

10

Bostadsanpassning
1

Ansöka om bostadsanpassningsbidrag
Ansökan
Intyg från behörig intygsskrivare
Anbud/offerter, antagna
Anbud/offerter, ej antagna
Anbudsförfrågan
Medgivande från fastighetsägare
Planritning
Kontrollplan
Fotografier
Fullmakt
Skisser, ritningar, produktbeskrivningar
Hisslista
Tjänsteanteckning
Delegationsbeslut bifall/avslag

8

10

2

Bygglov för bygglovpliktiga åtgärder
Register över åtgärdade lägenheter och hus
Statistiska sammanställningar till Boverket
Statistiska sammanställningar av delegeringsbeslut
Orderbekräftelse
Faktura, kopia
Verifikationer
Ansöka om återställningsbidrag/återanpassning

BAB (bostadsanpassningsbidrag)
BAB/pärm
BAB/pärm
BAB/pärm
BAB/pärm
BAB/pärm
BAB/pärm
BAB/pärm
BAB/pärm
BAB/pärm
BAB/pärm
BAB/G:
BAB
BAB

Bevaras

BAB/pärm
BAB/pärm
W3D3
G:/pärm
BAB/ekonomisystem
BAB/ekonomisystem
BAB/Pärm

Bevaras
Bevaras
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Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras*
Bevaras
Bevaras

Bevaras

Bevaras

Ansökan
Anbudsförfrågan
Anbud/offerter
Orderbekräftelse
Tjänsteanteckning
Beslut om återställningsbidrag
Beslut om återanvändning
Faktura, kopia

8

11

8

11

8

8

11

11

BAB/Pärm
BAB/Pärm
BAB/Pärm
BAB/Pärm
BAB/Pärm
BAB/Pärm
BAB/Pärm
BAB/ekonomisystem

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Färdtjänstbestämmelser

W3D3 och docpoint

Bevaras

Information om ressätt till beställningscentral

Alfa Connect (Samres system)

Ansöka om färdtjänst/riksfärdtjänst
Ansökan

Treserva (G: för riksfärdtjänst)

Beslut om tillstånd, bifall

Treserva (G: för riksfärdtjänst)

Beslut, avslag

Treserva (G: för riksfärdtjänst)

Färdtjänst,månadskort, fakturering

I det centrala ekonomisystemet

Färdtjänst i annan kommun

Pärm i arkivskåp

Kvitton för riksfärdtjänst

Pärm i arkivskåp

Återkallelse av beviljat tillstånd
Följa upp färdtjänst

Treserva (G: för riksfärdtjänst)

Hantera särskild kollektivtrafik (Färdtjänst,
riksfärdtjänst och sjukresor)
1

2

3

Informera om färdtjänst
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8

8

11

11

4

5

Rapport kring antal giltiga färdtjänsttillstånd
Rapport kring utförandet av färdtjänsten
Register/förteckningar över färdtjänstberättigade
Statistikregister över färdtjänst
Årsstatistik, både för färdtjänst och riksfärdtjänst
Utförande av färdtjänst
Bokning av färdtjänst

Excel/arkivbeständigt papper
Excel/arkivbeständigt papper
Treserva (G: för riksfärdtjänst)
Treserva (G: för riksfärdtjänst)
G:katalogen

Tiilstånd, sjukresa
Intyg om rullstol
Beställningar för riksfärdtjänst
Tillstånd, RIAK-resa

Treserva (G: för riksfärdtjänst)
Treserva (G: för riksfärdtjänst)
Alfa Connect (Samres system)
Pärm i arkivskåp

Alfa Connect (Samres system)

Hantera sjukresor
Sjukreseintyg från HSF

Alfa Connect (Samres system)

Frikort
Kvitton, egen bil
Utanordning av sjukresekvitton, buss

Alfa Connect (Samres system)
Alfa Connect (Samres system)
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Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Gallringsfrist

Mellanlagringsplats/ Ansvar (nämnd,
Mellanarkiv
förvaltning/avdelning)

Gallras efter 5 år

Gallras efter 5 år
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Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år

Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år

Gallras efter 5 år

Gallras efter 10 år
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Se anmärkning
Se anmärkning
Gallras efter 3 år
Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år

Gallras efter 10 år
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Se anmärkning

Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning

Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning

Se anmärkning
Se anmärkning

Se anmärkning

Se anmärkning
Se anmärkning
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Se anmärkning

Se anmärkning
Se anmärkning

Se anmärkning

Se anmärkning
Se anmärkning
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Gallras efter 10 år

Se anmärkning
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Se anmärkning

Page 513 of 1221

Se anmärkning

Gallras vid inaktualitet

Se anmärkning
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Se anmärkning

Gallras efter 10 år

Gallras efter 10 år
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Se anmärkning

Se anmärkning

Se anmärkning
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Se anmärkning

Se anmärkning

Se anmärkning
Se anmärkning

Page 517 of 1221

Se anmärkning
Se anmärkning

Page 518 of 1221

Se anmärkning
Gallras vid inaktualitet
Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning

Se anmärkning
Se anmärkning

Se anmärkning

Gallras vid inaktualitet

Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning

Se anmärkning
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Gallras vid inaktualitet

Gallras efter 10 år

Se anmärkning
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Se anmärkning

Se anmärkning
Se anmärkning

Se anmärkning
Se anmärkning
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Se anmärkning

Gallras efter 70 år
Se anmärkning

Gallras efter 70 år

Se anmärkning
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Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning

Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år
Se anmärkning
Gallras efter 5 år
Se anmärkning
Se anmärkning
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Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
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Gallras efter 5 år

Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet

Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år

Gallras vid inaktualitet
Se anmärkning
Se anmärkning
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
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Gallras efter 2 år

Se anmärkning
Se anmärkning
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet
Se anmärkning

Se anmärkning
Se anmärkning
Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Gallras efter 10 år
Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet
Se anmärkning

Se anmärkning
Gallras vid inaktualitet
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Gallras efter 2 år

Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning

Se anmärkning

Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
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Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
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Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år

Gallras efter 10 år
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Gallras efter gjord
sammanfattning

Se anmärkning
Se anmärkning
Gallras vid inaktualitet
Se anmärkning
Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Se anmärkning
Se anmärkning
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Se anmärkning
Gallras vid inaktualitet
Gallras efter 10 år
Se anmärkning
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Se anmärkning
Gallras vid inaktualitet
Se anmärkning
Gallras vid inaktualitet
Se anmärkning
Gallras efter 2 år
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Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Se anmärkning
Se anmärkning
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Se anmärkning
Gallras vid inaktualitet
Gallras efter 10 år
Se anmärkning
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år

Se anmärkning
Gallras vid inaktualitet
Gallras efter 2 år
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Gallras efter 2 år

Gallras vid inaktualitet

Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
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Gallras vid inaktualitet

Kollektivtrafikenheten/
Registraturen

Gallras 5 år efter inaktualitet
Gallras 5 år efter inaktualitet
Gallras 5 år efter inaktualitet
Gallras efter 10 år
RSF
Gallras efter 2 år
Kollektivtrafikenheten
Gallras efter 2 år
Kollektivtrafikenheten
Gallras efter 2 år
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Gallras efter 5 år
Se anmärkning
Gallras efter 2 år
Gallras efter inaktualitet
Gallras efter inaktualitet
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Pärm/ kassaskåp/
handläggarna

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter att kvittot har
skannats och lagts i
ekonomisystemet

Kollektivtrafikenheten
Kollektivtrafikenheten
Kollektivtrafikenheten
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Anmärkning

Stöd till anhöriga oavsett verksamhet.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Samordnad vårdplanering är liksom sammanhållen journalföring ett område där olika
sjukvårdshuvudmän ges åtkomst till varandras vårddokumentation. I ett delat system
kan förutom landsting och kommun även privata utförare delta. Samordnad
vårdplanering regleras av lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss
hälso- och sjukvård.

Sjukhusets meddelande till kommun och primärvård, om ansvarig sjukhusläkare
bedömer att patienten efter utskrivning kommer att vara i behov av insatser från någon
av dessa. Vissa kommuner kvitterar inskrivningsmeddelandet andra inte.
Här chattar man kring patienten.
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Kan även återkallas/makuleras och vidarbefordras
Olika yrkesroller på vilken organisation man har

Vissa har information direkt i vårdplan andra inget. Ska bevaras i patientjournal
Vissa kommuner får notiser när t.ex. primärvård ej justerat vårdplan. Ska bevaras i
patientjournal
Vissa har även planerat hemgångsdatum i samma meddelande

Vissa har inget specifikt meddelande men får en notis

Kan ske när som helst i vårdplaneringsprocessen

I detta ingår vårdplan, utskrivningsmeddelande, läkemedelslista samt läkemedel för
några dagar
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Med läkemedelshantering avses ordination, iordningsställande, administration,
rekvisition och förvaring av läkermedel. Även vaccinationsverksamhet ingår som en
del i läkemedelshanteringen. Individuell förskrivning av läkemedel till patient
dokumenteras i patientjournalen

Se 8.2.6 Dokumentera i patientjournal
Avser journal för förrådsadministration av narkotika. Gallras 10 år efter inaktualitet.
(Journal över enskild patients förbrukning se 8.2.6 Dokumentera i patientjournal
Dvs. 3 år efter återlämnandet
Se 5.5.1 Skydda byggnader och egendom
Se 1.3.2 Organisera och fördela arbete och ansvar
Se 1.5.3 Säkra och förbättra verksamhetskvalitet
Se 8.2.6 Dokumentera i patientjournal
Dvs. 10 år efter inaktualitet
Avser rekvisitioner över läkemedel (inkl. narkotiska preparat) eller teknisk sprit till
läkemedeslförråd

Den som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet som omfattas av IVOs tillsyn ska
enligt PSL anmäla detta till IVO. En anmälan ska även göras om väsentliga
förändringar sker i verksamheten, som t.ex. flytt, eller om verksamheten läggs ned.
IVO är nationell tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården samt för socialtjänsten
och verksamhet enligt LSS.
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Se 1.5.5 Anmäla enligt Lag

Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Se 1.5.5 eller 1.8.2 beroende på om det är ett beslut efter tillsyn på grund av anmälan i
ett specifikt fall eller mer övergripande tillsynsverksamhet.
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet

Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Se 1.3.2 Organisera och fördela arbete och ansvar
Se 1.4.1 Mål och ekonomistyrning
Se 1.5.5 Anmälningar enligt lag
Enligt 3 kap 10 § PSL ska vårdgivaren senast 1 mars varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse.
Se 1.5.2 Mätning av verksamhetskvalitet
Se 1.3.2 Organisera och fördela arbete och ansvar
Avser rådgivning vid särskilda tillfällen, t.ex vid hantering av vatten, mat, disk, avfall,
tvätt etc.
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet

Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Se 1.5.3 Säkra och förbättra verksamhetskvalitet
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Information som är egenproducerad eller framtagen för myndighetens, vårdgivarens
etc. räkning (bildspel, text etc.) bevaras. Powerpoint-bilder kan bevaras som utskrift
eller digital fil, over-headbilder kan (i förekommande fall) överföras till papper eller
bevaras som skannad fil. Ej verksamhetsunik information som använts i utbildningen
gallras vid inaktualitet.
Avser lokala planer.
Analoga och elektroniska bilder samt teckningar. Bilder som ej utgör journalhandling
(t.ex. som med patientens medgivande tas för undervisningssyfte) gallras vid
inaktualitet. Bilder av betydelse för patientens vård och behandling, eller som används
för information och dialog med patient ingår i patientjournal och bevaras där.
Dokumentera i patientjournal.
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Menyer bevaras av tillagningskök och gallras vid inaktualitet av varje enhet. Blankett
eller notering om brukarens val av mat gallras vid inaktualitet
Avser personalens minnesanteckningar för tillfälligt bruk rörande brukare vilket är
arbetsmaterial och rensas bort vid inaktualitet. Förs normalt i verksamhetssystem

Avser listor med signatur och namnförtydliganden som identifierar personal som
dokumenterar och signerar i patientjournal

Se 8.2.6 Dokumentera i patientjournal
Se listor över kontroll och mätning av patientens vakenhet, puls, blodtryck, temperatur,
vakenhet etc. 8.2.6 Dokumentera i patientjournal
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Allt som berör en enskild vårdtagare/brukare ska samlas i en patientjournal. Ev.
pappersakt ska sorteras på personnummer. Rutiner för vad som finns i pappersakt
respektive vad som finns i den digitala akten ska finnas.

Patientjournal ska i huvudsak bevaras, med undantag enbart för de handlingstyper där
det tydligt framgår av dokumenthanteringsplanen att dessa får gallras efter angiven tid.

Avser journal som är helt eller delvis oläslig, saknar namnuppgift eller där det av annan
anledning inte går att fastställa vilken person journalen avser

Patientjournal på papper som skannats gallras efter skanningen, under förutsättning att
en fullständig och likalydande kopia bevaras i skannad form. För att uppfylla kravet på
likalydande kopia krävs rutiner och teknik som ger betryggande garantier för att
innehållet i den skannade versionen helt överensstämmer med originalet. Observera att
färgade bilder etc. kan behöva skannas i färg.

Bevaras i elektronisk form i system som uppfyller kraven på långsiktigt bevarande. Om
detta inte kan uppfyllas ska journalerna skrivas ut och bevaras på papper. Dokumentera
i patientjournal omfattar även digitala uppgifter i system. För mer information kontakta
Sydarkivera
Ang. ev. gallring av enstaka handlingstyper i journal följ anvisningarna för
handlingstyper under 8.2.6 Dokumentera i patientjournal. Den personal hos kommunen
som arbetar med rehablitering skriver i kommunens journal
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Ang. ev. gallring av enstaka handlingstyper i journal följ anvisningarna för
handlingstyper under 8.2.6 Dokumentera i patientjournal för elevhälsojournal. BVCjournalen överlämnas efter grundskolan till landsting/region.

I förekommande fall
Avser patientjournal förd av samtliga journalföringspliktiga yrkesgrupper. Se
uppräkning nedan av handlingstyper som kan ingå i patientjournal och företrädesvis
arkiveras där.

Avser patientens sjukdomshistoria
Avser t.ex. anmälan till socialtjänsten

Avser arbetsterapeutens anteckningar grundade på arbetsterapi- och
förskrivningsprocessen (inkl. bedömning och utprovning av medicintekniska produkter).
Ingår i patientjournal och bevaras där.

Även korstest
Analoga och elektroniska bilder samt teckningar. Bilder av betydelse för patientens vård
och behandling, eller som används för information och dialog med patient ingår i
patientjournal och bevaras där. Övriga bilder (t.ex. som med patientens medgivande tas
för undervisningssyfte) gallras vid inaktualitet.

Listor över kontroll och mätning av patientens vakenhet, puls, blodtryck, temperatur
etc. generellt
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Listor över kontroll och mätning av patientens vakenhet, puls, blodtryck, temperatur
etc. generellt
Brev eller meddelande av betydelse för vård och behandling bevaras i patientjournal.
Brev som inte behövs för en god och säker vård av patienten diareförs i dokument- och
ärendehanteringssystemet. Brev eller meddelande av tillfällig eller ringa karaktär gallras
vid inaktualitet

Avser checklistor som t.ex. "Checklista vid hemgång" o.dyl.
Listor över kontroll och mätning av patientens vakenhet, puls, blodtryck, temperatur
etc. generellt
Kallas även rapportblad
Kallas även kostlista
Avser insats som bedöms vara en hälso- och sjukvårdsinsats.
Dosrecept i patientjournal bevaras. Kopia som förvaras hos patient gallras vid
inaktualitet.
Utlåtande som beskriver ett sjukdomsfall med avseende på uppkomst, utveckling,
förlopp och behandling
Film av betydelse för patientjournalens syfte och innehåll bevaras. Ingår i
patientjournal, men förvaras vid behov separat, för att inte skadas eller skada andra
handlingar. I journalen görs notering om att film finns och var den förvaras. Film som
saknar betydelse för patientjournalens syfte gallras vid inaktualitet t.ex. film som tagits i
undervisningssyfte.

Avser kognitiv, psykisk, social, sensomotorisk eller annan funktionsträning.
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Avser fysioterapeutens/sjukgymnastens anteckningar grundade på fysioterapiprocessen
(inkl. bedömning och utprovninga av medicintekniska produkter).

Originalet skickas till hjälpmedelscentral eller motsvarande. Ingår i patientjournal och
bevaras där.

OBS! Heter inte så i alla kommuner
Den som utfärdar intyget ska anteckna detta i journalen och även spara en kopia av
intyget
Förs till den egna patientjournalen
Preliminära svar som överensstämmer med definitivt svar gallras efter 3 år, preliminärt
svar som avviker från definitivt svar bevaras. Ang. svar som bevaras se under definitiva
svar nedan.
Obs! att provsvar på papper som ska bevaras inte får gallras för att svaret skrivits av till
patientjournal, utan endast efter ev. skanning utförd med samma godkända rutiner och
kvalitetsgarantier som vid annan skanning av journalhandlingar. Elektroniska provsvar
bevaras i elektronisk form.

Även anhöriga för sådana listor t.ex på kommunala boenden i livets slutskede. Dessa
handlingar kan aktualiseras i ett anmälnings- eller försäkringsärende och bör betraktas
som journalhandling och bör därför bevaras i 10 år
Journalhandling. Kallas även miktionlista
Kallas också övervakningslistor
Ljudupptagning av betydelse för undersökning, vård och behandling bevaras som del av
patientjournal. Övriga ljudupptagningar gallras vid inaktualitet
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Kopia som förvaras hos patient gallras vid inaktualitet

Mini-Mental Test
Avser ordinationslistor, ordinationskort, noteringar om telefonrecept etc.

Se Laboratorieprovsvar

Svar ska bevaras i sin helhet, oavsett om uppgifterna skrivits av eller förts över till
journaltexten. Svar på papper bevaras på papper eller om inskannad fullständig och
likalydande kopia skapad med betryggande metoder och rutiner (pappersoriginalet kan
då gallras vid inaktualitet). Elektroniskt överförda svar integreras och bevaras i
elektronisk form.
Ev. rättelse ska göras på sådant sätt att ursprungstexten fortfarande är läsbar. Vid
digital journalföring ska ändringar bevaras i systemets historik.
Avser även samtal före och efter vårdtillfället. Antecknade samtal med patient av
betydelse för vård och behandling bevaras i patientjournal, övriga gallras vid
inaktualitet.
Bevaras i många kommuner men kan gallras efter 10 år om man vill,

Schemat gallras efter 3 år förutsatt att alla uppgifter om sondmatningen antecknats i
patientjournalen
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Avser anmälningar enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen
(2004:255)

Se Samtal med patient, dokumentation
Observera den särskilda sekretessen för uppgifter i psykologiska prov i 17 kap 4 § OSL
(Går även under benämningen instrumentsekretess). Självskattningsinstrument etc. av
betydelse för undersökning bedömning, beslut, diagnos eller uppföljning bevaras.
Självskattningsinstrument etc. av tillfällig eller ringa betydelse gallras vid inaktualitet.

Avser underlag för t.ex. förskrivning av hjälpmedel. Ingår i patientjournal och bevaras
där.

Vändschemat gallras efter 10 år, om anteckning i journal att vändschema satts in och
hur ofta vändning ska utföras har gjorts som bevaras.

Se 7.1.5 Elevsocial verksamhet
Se 2.7.5 Personalhälsa
Rehablitering innebär insatser som syftar till att en patient med förvärvad
funktionsnedsättning återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionstillstånd.
Insatserna kan vara av arbetslivsinriktad, medicinsk, pedagogisk, psykologisk, social
eller teknisk art. Verksamheten kan hanteras på olika sätt i olika landsting och
kommuner
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Se 8.2.6 Dokumentera i patientjournal
Inkommen remiss gallras efter 5 år (men bevaras av utfärdaren).
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Se 8.2.6 Dokumentera i patientjournal
Kan avse löpande uppdateringar
Inkommen remiss gallras efter 5 år (men bevaras av utfärdaren).
Avser kopia av intyg eller andra handlingar som kompletterar ansökan. (Själva ansökan
hanteras av den enhet som fattar beslut i frågan.) Bevaras i patientjournal
Om insatsen bedöms vara en hälso- och sjukvårdsinsats ska den dokumenteras i
patientjournal och bevaras där. Se Dokumentera i patientjournal. Övriga uppgifter om
utprovning och rådgivning gallras vid inaktualitet.
Kan ingå i utredning och rehabliteringsplan
Hanteras i enligt med ekonomihandlingar i övrigt. Se 2.4 Ekonomiadminstration
Garantisedlar som hanteras som vid hjälpmedelsenheten gallras efter att produkten
sålts eller på annat sätt tagits ur bruk (garantisedlar som överlämnats av sjukvården till
kund omfattas inte av gallringsbeslut i denna plan.)
Se 8.2.6 Dokumentera i patientjournal
1 arkivex. Av information som är egenproducerad eller framtagen för vårdgivarens,
enhetens etc. räkning bevaras, övriga gallras vid inaktualitet.
Observera att registret kan innehålla både sekretessbelagda uppgifter (diagnoser m.m.)
och räkenskapsinformation. Nya uppgifter får läggas till. Uppdatering av
kontaktuppgifter (adress, telefon etc.) får genomföras löpande. Patientuppgifter i form
av namn och personnummer bevaras, ev. ändringar ska bevaras i systemets historik.
Alla övriga uppgifter med koppling till patient och vårdinsats bevaras, och ev. ändringar
ska bevaras i historik.
Avser t.ex. låneförbindelser och kvitteringar vid återlämnande av lånade hjälpmedel.
Gallras 3 år efter återlämnandet.
Se 8.2.6 Dokumentera i patientjournal
Kan ingå i utredning och rehabiliteringsplan
Uppgifter av betydelse för rehabiliteringens utformning och resultat bevaras, annars
gallras vid inaktualitet
Det ska finnas ett mål med insatsen, vilket dokumenteras i en plan som används för
pågående insatser, och vid uppföljning och utvärdering av insatsen
Avser egen utgående rekvisition. Rekvisition som ej utgör räkenskapsinformation gallras
efter 5 år. Rekvisition som utgör räkenskapsinformation gallras efter 10 år.
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Kan avse löpande uppdateringar
Avser utredning med underlag
Vårdgivaren har enligt 5 kap 5 § PdL skyldighet att på begäran lämna ut
loggningsuppgifter till patient. Uppgifterna ska enligt 2 kap 2 § SOSFS 2008:14 vara så
tydligt utformade att patienten kan bedöma om åtkomsten till journaluppgifterna
varit befogad, och loggen ska innehålla uppgifter om vårdenhet och tidpunkt för när
någon tagit del av journalinformationen. I den offentliga sjukvården kan patienten
även begära att få ta del av namnet på dem som varit inloggade, vilket ska ske efter
sekretessprövning enligt OSL.
Om uppgifter i logg leder till åtgärd ska uppgifterna bevaras tillsammans med det
ärende som då bildas. Avser rutinmässiga loggar som dokumenterar loggar över
åtkomst till patientjournaler (anropens ursprung och plats, ansvarig användare för
operationer, datum, tidpunkt, berörda tabeller och fält, historiska samt uppdaterade
värden etc.)

Avser lokala kataloguppgifter (t.ex. KIV, Katalog i Väst) länkade till det nationella Hälsooch sjukvårdens samlade adressregister (HSA-katalogen) med gemensam sökbild.
Bevaras i versioner genom uttag av data 1 gång per år. Ev. ändringar och rättelser av
katalogen får genomföras om ändringarna bevaras i systemets historik.
Avser blankett (motsv.) med uppgifter om vilka personuppgifter som ska ändras/rättas,
orsak, samt ev. kontroll. Underlaget gallras efter 10 år, om ändringar/rättelser bevaras i
systemets historik.
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Uppgifter får gallras enbart om registrerad patient motsätter sig att uppgifterna ska
finnas med i registret. Ändringar och rättelse av felaktiga uppgifter får genomföras om
dessa bevaras i systemets historik
Ny information får tillföras. Kontaktuppgifter (adress, tel etc.) får uppdateras löpande
utan krav på historik. Personuppgifter (namn, personnummer etc.) bevaras. Alla övriga
personanknutna uppgifter t.ex. vilken klinik som besökts bevaras. Ev. ändringar och
rättelser av felaktiga personuppgifter eller vårdrelaterade uppgifter får genomföras om
ändringarna bevaras i systemets historik.
Ny information får tillföras. Kontaktuppgifter (adress, tel etc.) får uppdateras löpande
utan krav på historik. Personuppgifter (namn, personnummer etc.) bevaras. Alla övriga
personanknutna uppgifter t.ex. vilken klinik som besökts bevaras. Ev. ändringar och
rättelser av felaktiga personuppgifter eller vårdrelaterade uppgifter får genomföras om
ändringarna bevaras i systemets historik.
Hälso- och sjukvården har uppgiftsskyldighet till detta register. Beslutas och hanteras av
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Beslutas och hanteras av resp. mottagare (dvs. informationsägaren).
Använd denna endast vid förfrågningar om överföring av information mellan vårdgivare
eller forskningsprojekt som bedrivs av vårdgivare. I övriga fall är det bättre att använda
1.7.2 Lämna ut handlingar framförallt vid frågor från privatpersoner till arkivmyndighet

Se 2.6.4 Förvalta avtal. Avtalen gäller journaler som fortfarande används av den dagliga
verksamheten och ej överlämnats till arkivmyndighet.
Se 2.6.4 Förvalta avtal. Avtalen gäller journaler som fortfarande används av den dagliga
verksamheten och ej överlämnats till arkivmyndighet.
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Se 2.6.4 Förvalta avtal. Avtalen gäller journaler som fortfarande används av den dagliga
verksamheten och ej överlämnats till arkivmyndighet.
Avser inkomna förfrågningar och egna utgående. Lånekvitton, påminnelser etc. gallras
vid inaktualitet om uppgift om att journalen lånats ut, när och till vem bevaras på annat
sätt (t.ex. i låneliggare eller uppgift som bifogats journal).
Avser t.ex. IVOs beslut om förstörande av uppgifter. När beslut finns om att en hel
journal ska förstöras får ingen mapp eller dokumentation finnas på journalens plats.
Bevaras bland diarieförda handlingar
Avser förteckningar (i förekommande fall), som dokumenterar förflyttningar av
journaler mellan t.ex. BVC och skola, eller överlämnande av journaler till
arkivmyndighet. Förteckningarna är användbara vid återsökning.
Bevaras med tanke på ev. framtida begäran o journalförstöring eller ändring. Gäller
även kopior från mikrofilmade, skannade eller helt digitala journaler.
Avser kopior som beställts för patient som man har en aktuell vårdrelation till.
Papperskopior förs till den egenupprättade patientjournalen och bevaras där. Inkomna
elektroniska uppgifter bifogas egen elektronisk journal.
Begäran om journalkopior är i första hand en beställning av en allmän handling som
registreras (diarieföras). Vid utlämnande av journalkopior görs med fördel en notering i
journalen om aktuellt diarienummer för att enkelt kunna spåra hela ärendet. Bevaras
med tanke på ev. framtida begäran om journalförstöring eller ändring. Gäller även
kopior från mikrofilmade, skannade eller helt digitala journaler.
I förekommande fall
I förekommande fall
I förekommande fall
Upprättas vanligen vid överlämnande till arkivmyndighet.
Avser skriftliga samtycken eller noteringar i journal i förekommande fall.
Avser uppgifter i system för sammanhållen journalföring
Se Beställningar och rekvistioner av journaler
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Avser förfrågan med beskrivning av forskningen och annat underlag.
Bevaras tillsammans med forskningsansökan

Enligt Socialtjänstlagen SoL.
Se 1.5.5 Anmälningar enligt lag
Se 1.5.6 Forum för samråd
Se 1.3.1 Styrande dokument
Se 1.5.3 Säkra och förbättra verksamhetskvalitet
Se 1.5.3 Säkra och förbättra verksamhetskvalitet
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Se 2.6.4 Förvalta avtal

Ska registreras tillsammans med beslut och underlag för beslut i allmänna diariet.
Notering görs om att ärendet överförts till verksamhetssystem i allmänna diariet.
Se 2.8 Systematiskt arbetsmiljöarbete
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Se 2.6.4 Förvalta avtal
Page 551 of 1221

Personakterna sorteras i personnummerordning och levereras till arkivmyndigheten 5
år efter sista anteckning. Personakten och samtliga handlingar däri gallras 5 år efter
sista anteckning. Födda 5, 15, 25 undantas från gallring för forskningens behov.

T.ex. arbetsplaner, handlingsplaner, serviceplaner, vårdplaner.
Ex. läkarintyg
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Ex. matdistribution, dagverksamhet, korttidsboende, frånvaro, matavdrag särskilt
boende. OBS! Kan gallras efter 3 år men kan underlätta för verksamheten om man
gallrar både pappershandlingar och i verksamhetssystemet efter 5 år för att slippa
göra plockgallring (om underlaget skannas in kan pappershandlingarna gallras
efter kontroll av läsbarhet)

Original i diariet och kopia i personakt
Pappersversion finns i enskildas hem (gallras vid inaktualitet)

Rapporter/handlingar som blir del av Lex Sarah-ärende bevaras med ärendeakten
Mobilsignering, planering - bevis på insats
Vård- och omsorgsboende, korttidsboende/växelboende. Boenden har kallats för
olika saker under åren, till exempel ålderdomshem, servicebostad, gruppboende.
Kallas numera särskilt boende för äldre

Under ständig bearbetning
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Under ständig bearbetning och visar brukare som är aktuella för omsorgen
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Efter det att kontraktet upphört att gälla, under förutsättning att hyresskuld eller
besiktningsanmärkning inte kvarstår
Se 5.5.6 Säkerhet för brukare
Se 2.14.1 Planera och förbereda måltider
Underlag för debitering
Se 5.5.6 Säkerhet för brukare
Se 5.5.6 Säkerhet för brukare
Se 5.5.6 Säkerhet för brukare
Underlag för debitering
Se 1.5.6 Forum för samråd

Se 1.3.3 Leda det interna arbetet
Se 5.5.6 Säkerhet för brukare
När sammanställning gjorts

Efter kvittens
Tillhör brukaren och är inte allmän handling. Vid inaktualitet åter till brukare/dödsbo
Till exempel dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Se 1.4.1 Mål- och ekonomistyrning
Under ständig bearbetning
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Underlag för debitering
Insatser enligt Lagen om Stöd och Service, LSS

Se 1.5.5 Anmäla enligt lag
Se 5.7.4 Tillbud
Se 2.6.4 Förvalta avtal
Se 2.6.4 Förvalta avtal

Se 3.4.1 Ge kommuninformation

Se 1.5.6 Forum för samråd
Se 1.3.1 Styrande dokument
Se 1.5.3 Säkra och förbättra verksamhetskvalitet
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Personakter som upprättats i samband med insats rörande boende i familjehem eller
bostad med särskild service för barn eller ungdomar utanför familjehemmet. Det
måste framgå av beslut och åtgärder/insatser vilken lag som använts, alltså SoL eller
LSS. Personakterna sorteras i personnummerordning och levereras till
arkivmyndigheten 5 år efter sista anteckning

Bilagor kan vara läkarutlåtande, utredningar, försäkringskassan, arbetsförmedling,
skola. Anteckningar från personal inom verksamheten.
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T ex insatsbeslut, avskrivningsbeslut och beslut om förhandsbesked

Original i diariet och ev. kopia i personakt
Endast vid samtal om brukaren
Innehåller även dokumentation om dagliga rutiner och aktivetschema

Dokumenteras normalt genom journalanteckning

Efter godkännande av brukare/närstående/ställföreträdare/ombud
Om relevanta noteringar gjorts i personakt
När dokumentation sammanfattats i personakt

När noteringar gjorts i personakt
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Handlingar enligt LSS. Personakterna sorteras i personnummerordning och levereras
till arkivmyndigheten 5 år efter sista anteckning. Fram till 2005 ska samtliga
personakter inom LLS Bevaras. Det måste framgå av beslut och åtgärder/insatser
vilken lag som använts, alltså SoL eller LSS. Personakten och samtliga handlingar däri
gallras 5 år efter sista anteckning. Födda 5, 15, 25 undantas från gallring för
forskningens behov. För innehåll i personakt se ovanstående Personakt enligt LSS,
barn och ungdom

Debiteringsunderlag

Personakterna sorteras i personnummerordning och levereras till arkivmyndigheten 5
år efter sista anteckning. Personakten och samtliga handlingar däri gallras 5 år efter
sista anteckning. Födda 5, 15, 25 undantas från gallring för forskningens behov.

Original i diariet. Kopior i kontaktpersonsakt samt i personakt för placerat barn/vuxen.

Separat akt i kontaktfamilj/kontaktpersonsakten
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Se 1.5.5 Anmäla enligt lag
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Får inte innehålla uppgifter om enskilda
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet

Under ständig bearbetning
När boende utgår ur verksamheten
Se 5.5.6 Säkerhet för brukare
Se 5.5.6 Säkerhet för brukare
Underlag för debitering
Underlag för debitering
Se 5.5.6 Säkerhet för brukare

Se 5.5.6 Säkerhet för brukare

Se 1.5.5 Anmäla enligt lag
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Får inte innehålla uppgifter om enskilda
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
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Under ständig bearbetning
När boende utgår ur verksamheten
Se 5.5.6 Säkerhet för brukare
Se 5.5.6 Säkerhet för brukare
Underlag för debitering
Underlag för debitering
Se 5.5.6 Säkerhet för brukare

Se 5.5.6 Säkerhet för brukare

Se 1.4.1 Mål- och ekonomistyrning
Under ständig bearbetning
Underlag för debitering

Se 8.8 Insatser för fysiskt funktionsnedsatta. OBS! Samma innehåll i strukturen
oavsett om det är psykiskt eller fysiskt funktionsnedsatta.
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Lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574). OBS! Akterna kan bevaras av
forskningsskäl vilket Sydarkivera rekommenderar.

Sparas så länge den tekniska utrustningen är i bruk.
Uppdateras 1 gång/år

Kopia
Uppgifter i BAB från och med 1984.

Kommer in från entreprenör, fastighetsägare etc.
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Huvudmannen/kommunen kan hantera färdtjänsten, men verksamheten har ofta
överlåtits till Trafikhuvudmannen, ex. till länstrafik/motsvarande

Uppdateras löpande

Biljetter, kollas mot fakturan
Läggs sedan i ekonomisystemet
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Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Efter 2 år ska personuppgifter försvinna men informationen om färdtjänsten finns kvar
avpersonifierad för statistik ex. typ av resa

Finns även hos AB Riksfärdtjänst
"Resa i Annan Kommun, intyg för att en resenär får använda färdtjänst även vid besök
på annan plats i landet.
Intyget läggs in i Samres system
Underlag från Samres
Debiteras i ekonomisystemet
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A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess , D
Handlingstyp

9
9

1

9

1

Hanteras i
verksamhetssystem

Bevaras

Registreras D

Bevaras

Ansvarsförbindelser för kostnader
Avtal med enskilda utförare

Registreras D

Bevaras

Beslut om anvisning och mottagande av nyanlända för bosättning
från Migrationsverket
Bosättningsunderlag från Migrationsverket
Avtal med Migrationsverket och kommunen om mottagande av
nyanlända
Korrespondens med enskilda utförare
Tillsyn
Utredningar
Förteckningar över barn i respektive feriehem

Registreras D

Bevaras

Registreras D

Bevaras

Gallringsfrist

SOCIALT OCH EKONOMISKT STÖD
Uppdragstagare inom individ och familjeomsorg
1

Hem för vård och boende, stödboende och boende för
nyanlända
Ansökan/anmälan om att bedriva hem för vård och boende

Se anmärkning

Se anmärkning
Registreras D

Bevaras

Registreras D

Bevaras
Bevaras

Se anmärkning
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Förteckningar över feriehem

Bevaras

Register över flyktingar

Bevaras

Gallras 2 år efter
kontraktstidens
utgång
Gallras efter 2 år
Se anmärkning

Besiktningsprotokoll över boende

Beställningar av utbildningar
Förteckningar över barn som vistas i familjehem eller annat
enskilt boende
Förteckningar över familjehem
Förteckningar över kontaktpersoner/kontaktfamiljer
Handlingar rörande enskilda feriebarn
Hyreskontrakt, uthyrning och förhyrning av bostäder för
nyanlända

9

1

2

Se anmärkning
Se anmärkning
Gallras efter 2 år
Se anmärkning

Inventarieförteckningar för uthyrda bostäder
Register över boende i genomgångsbostäder
Uppsägning av bostadskontrakt

Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning

Varningsbrev och uppsägningar med mottagningsbevis
Familjehem

Se anmärkning

Anmälan mot familjehem, resultat av utredning och beslut
Ansökan om att bli familjehem
Ansvarsförbindelser
Avtal om ersättningar vid vårdnadsöverflyttningar
Avtal med familjehem

Bevaras

W3D3/Treserva
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Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Beslut om vård/medgivande
Beslut om placering
Handräckningsbegäran
Registerutdrag
Tillsyn över hur familjehemmet fungerar. (Kan utövas vid behov
av kommunen, frivillig)
Utredningar av familjehem
Beslutsunderlag, journalblad
Ekonomiska uppgifter om familjehemsersättning
Intervjuunderlag från familjehemmet
9

1

3

W3D3/Treserva

Bevaras
Bevaras
Gallras efter 10 år
Gallras efter gjord
sammanfattning

Kontaktpersoner och kontaktfamiljer

Anmälan mot kontaktpersoner/kontaktfamilj, resultat av
utredning och beslut
Ansökan om att bli kontaktperson/kontaktfamilj
Ansvarsförbindelser
Avtal om ersättningar vid vårdnadsöverflyttningar
Avtal med t.ex. kontaktpersoner
Beslut om vård/medgivande

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras

W3D3/Treserva

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Beslut om placering
Beslutsunderlag, journalblad
Handräckningsbegäran
Utredningar av kontaktfamilj/kontaktperson
Ekonomiska uppgifter om kontaktfamiljsersättning
Intervjuunderlag från kontakt med familj/kontaktperson

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras efter 10 år
Gallras efter gjord
sammanfattning
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9

2

9

2

9

2

Barn och familj
1

Familjestöd
Årsberättelser/verksamhetsberättelser
Statistik
Minnesanteckningar kring klient

2

Se anmärkning
Se anmärkning
Gallras vid
inaktualitet

Insatser barn och unga
Anmälningar om in- och utskrivningar
Ansökningar om plats, inte mottagna boende

Gallras efter 2 år
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Förteckningar över inskrivna boende
9

2

2

1

Anmälan
Orosanmälan

W3D3/Treserva

Skyddsbedömning
Förhandsbedömning
Beslut att inte inleda utredning

9

2

2

2

Gallras efter 5 år

Gallras efter 5 år

W3D3/Treserva

Uppgifter/handlingar i personakt

Anmälan/Ansökan (SOL)
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Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år

Ansökan om anvisning samt ekonomiskt bistånd

Orosanmälan

Bevaras

W3D3/Treserva

Bevaras

Skyddsbedömning

Bevaras

Förhandsbedömning
Beslut att inleda utredning utan insats

Bevaras
Bevaras

W3D3/Treserva

Utredning utan insats

Bevaras

Utredning med insats-öppen vård
Utredning med insats-placering
Vårdplan
Genomförandeplan
Uppföljning/övervägande
Avslut
Ansökan/Anmälan LVU (Lagen om vård av unga)
Ansökan/Anmälan
Skyddsbedömning

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Förhandsbedömning
Utredning öppnas
Omedelbart omhändertagande
Utredning
Placering
Vårdplan
Genomförandeplan
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Uppföljning/övervägande
Övriga handlingar i akt
Ansökningar om vård enligt LVU till förvaltningsrätt med bilagor

Bevaras

Avtal med föräldrar
Beslut
Beslutsunderlag för placering
Domar
Dokumentation av planering rörande enskild

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Handlingar rörande underställning till förvaltningsrätt
Journaler i hem för vård eller boende

Bevaras
Bevaras

Korrespondens av betydelse i ärendet
Meddelande från institution om utskrivning
Placeringsmeddelande från Statens institutionsstyrelse
Yttrande till åklagare, tingsrätt etc.
Yttrande (om) enligt lagen om unga lagöverträdare (LUL)
Överklaganden
Kallelse till möte med handläggare m.m.

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Ensamkommande barn
Beslut i enskilt ärende
Inkomna och utgående handlingar av betydelse i ärendet
Utredningar i enskilt ärende
Upprättade handlingar av betydelse i ärendet
Överenskommelser
Anmälan till hälsoundersökning

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Beslut från Migrationsverket
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Gallras vid
inaktualitet

Underlag för återsökning av utgivet bistånd
9

2

9

2

9

3

9
9

3
3

9

3

3

Kvinno- och mansjour
Verksamhetshandlingar
Hantera medling vid brott

4

Bevaras

Vuxna
1
1

1

1

Bistånd vuxna
Anmälan som resulterar i ärende

2

Anmälan
Förhandsbesked om att inleda ärende
Anmälan som inte resulterar i ärende

Anmälan
Underlag
Beslut om att inte inleda utredning

Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år

W3D3/Treserva
W3D3/Treserva
W3D3/Treserva

Brev till den enskilde som berörs

Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år

Gallras efter 5 år
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9

3

1

3

Kallelse

Gallras efter 5 år

Register över anmälningar,rapporter och meddelanden som inte
ger upphov till ärende
Uppgifter/handlingar i personakt

Gallras efter 5 år

Anmälan
Ansökningar med bilagor
Ansökningar till institutioner om vård
Ansökningar om vård enligt LVM, med bilagor
Begäran om handräckning
Beslut och domar i förvaltningsdomstol
Beslut i enskilt ärende om bistånd och/eller insats
Beslutsunderlag
Dokumentation av planering rörande enskild samt
överenskommelser
Droganalyser
Handlingar rörande underställning till förvaltningsrätt
Journaler med bilagor från HVB
Registerkontroller som utgör underlag för beslut
Samtycke

Se anmärkning

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
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Utredningar i enskilt ärende
Överklaganden med bilagor, Yttrande
Kallelser till rättegång, möte med handläggare mm

Bevaras
Bevaras
Se anmärkning
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Anmälan till hälsoundersökning
Meddelanden från hyresvärd
Meddelanden om utskrivning från HVB eller liknande
Remisser
9

3

2

Serviceinsatser vuxna
Minnesanteckningar kring klienter

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Anhörigprogram
9

3

3

Begäran om registerutdrag
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Begäran om registerutdrag från andra myndigheter
Begäran om registerutdrag från företag
Begäran om registerutdrag från enskilda
9

3

4

Begäran om yttrande från andra myndigheter
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9

3

9

4

9

4

1

9

4

1

9

4

5

Yttrande till Försvarsmakten/hemvärnet

W3D3/Treserva

Se anmärkning

Yttrande till polismyndighet
Yttrande till kriminalvård
Yttrande till Transportstyrelsen
Hantera medling vid brott

W3D3/Treserva
W3D3/Treserva
W3D3/Treserva

Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning

Familjerätt

1

Faderskapsärenden

1

2

Förenklad
Underrättelse från Skatteverket om nyfött barn till ogift mor
Begäran om fastställande av faderskap/föräldraskap
Första brevet till modern
Kallelse möte

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

S-protokoll
Bekräftelse
MF - utredning av faderskap
Underrättelse från Skatteverket om nyfött barn till ogift mor
Begäran om fastställande av faderskap/föräldraskap
Första brevet till modern

Bevaras
Bevaras

Kallelse möte

Bevaras
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Bevaras
Bevaras
Bevaras

9

4

2

Identitetsstyrkande handlingar

Bevaras

MF-protokoll
Handlingar upprättade efter begäran av bistånd från annan
kommun eller beslut i nämnd att flytta ärendet till annan
kommun
Handlingar kring begäran om hjälp från utrikesdepartementet
Kallelse möte

Bevaras

MF-protokoll
Intyg

Bevaras
Bevaras

Handlingar i rättsgenetiska och rättskemiska undersökningar
Handlingar upprättade i samband med beslut att föra talan i
faderskaps- eller föräldraskapsärende
Handlingar i ärende rörande hävande av faderskap eller
föräldraskap
Handlingar som upprättats i samband med utredning om
nedläggning av faderskapsutredning
Domstolshandlingar/domar
Bekräftelse

Bevaras

Anmälan om gemensam vårdnad
Svar till Skatteverket om fastställd fader/förälder
Kopia av nämndens protokoll
Adoptioner

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Aktualiseringsintyg

Bevaras
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Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

9

4

3

Anmälan om förslag på barn
Ansökan till tingsrätt om adoption
Ansökningar med bilagor

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Beslut, medgivande
Beslutsunderlag
Beslut/domar
Handlingar rörande barnets ursprung
Intyg om adoptionsutbildning
Referenser
Samtycken med bilagor
Tingsrättens dom
Uppföljningsrapporter
Utdrag ur socialregister/polisregister
Utredningar
Yttranden från socialnämnd till tingsrätt
Yttranden från Socialstyrelsens rättsliga råd
Yttranden från behandlande läkare
Yttrande från Myndigheten för internationella adoptioner
Ärendeblad, journalblad
Återkallelse av medgivande
Kallelser till rättegång, möte med handläggare mm

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Medgivande till socialnämnden att hämta uppgifter ur andra
register, sekretesseftergift
Vårdnads-, boende- och umgängesärenden (VBU-ärenden)

Ansökan om kontaktperson vid umgänge
Av socialnämnden godkända avtal om boende, vårdnad, umgänge

Bevaras
Bevaras

Avtal som inte blivit godkända
Begäran från domstol om genomförande av samarbetssamtal
och/eller umgängesstöd i VBU-ärenden

Bevaras
Bevaras

Page 574 of 1221

Begäran från domstol om upplysningar eller utredning i VBUärenden
Domar i VBU-ärende
Inkomna och utgående handlingar av betydelse i ärendet

Bevaras

Handlingar som inkommit i samband med genomförande av
umgängesstöd, t.ex. rapport från umgängesstödjande
Kallelser till rättegång, möte med handläggare mm
Kontrakt/avtal med kontaktperson
Meddelande till Skatteverket, CSN, Försäkringskassan om godkänt
avtal
Motivering och beslut till att nämnden inte godkänt avtal
Personbevis
Påtalande om god man till tingsrätt
Rapporter från kontaktperson
Redovisning till domstolen om utfall av umgängesstöd
Uppdrag att utse kontaktperson
Upprättade handlingar av betydelse i ärendet

Bevaras

Utdrag ur socialregister/polisregister
Utredningar i namnärenden till tingsrätten
Äktenskapslicens
Ärendeblad
Överenskommelser
Anteckningar förda i samband med samarbetsavtal

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras
Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Se anmärkning
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9

4

9

5

9

5

4

Brev till parterna inför och under samarbetssamtal

Se anmärkning

Meddelanden från domstol om äktenskapsskillnad m.m.
beträffande personer som saknar personakt
Skriftlig begäran om samarbetssamtal

Gallras efter 2 år
Se anmärkning

Namnärenden
Begäran om yttrande från domstol
Utredning och yttrande till domstol

Gallras efter 3 år
Går tillbaka till
domstol

Ekonomiskt bistånd

1

Försörjningsstöd
Ansökan om ekonomiskt bistånd
Bilagor till ansökan/beslutsunderlag

Bevaras

Uppgifter om bilaga samt summa som noterats i personakten
Utredning
Beslut
Fullmakt/avtal

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Se anmärkning
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9

9

5

5

2

3

Samtycke
Registerkoll som underlag för beslut
Företagskoll, bilregister
Skriftlig information från andra aktörer

Bevaras

Överklagan med bilagor
Yttrande
Dom
Handlingar som inte tillhör ett ärende och inte ger upphov till
ärende (kronologisk pärm - kronpärm)
Dödsboanmälan

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Se anmärkning
Bevaras
Bevaras

Gallras efter 5 år

Ansökan
Utredning/beslut

Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år

Dödsboanmälan

Gallras efter 5 år

Förmedlingsmedel
Ansökan
Avtal
Fullmakt
Fakturor

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Uppgifter om bilaga samt summa som noterats i personakten

Bevaras

Gallras efter 2 år
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9

6

9

6

9

6

Överförmyndare
1

2

Registrera
Register enligt 9 § i förmynderskapsförordningen
Journal-/dagboksblad för överförmyndarens löpande
tjänsteanteckningar i ärendet
Rekrytera ställföreträdare
Register över god man
Informationsbroschyr
Beskrivning av uppdrag
Intresseanmälan

9

9

6

6

3

4

Wärna
Wärna

Bevaras
Gallras efter 3 år

Gallras vid
inaktualitet
Wärna

Bevaras
Bevaras
Gallras efter 3 år

Lämplighetsintyg
Utdrag ur register

Gallras efter 3 år
Gallras efter 3 år

Utdrag ur socialregister

Gallras efter 3 år

Byta godman/förvaltare
Begäran om entledigande (från god man/förvaltare)
Inkommande klagomål

Gallras efter 3 år
Gallras efter 3 år
Gallras efter 3 år

Wärna

Ansökan (från huvudman)

Gallras efter 3 år

Yttrande med begärda handlingar

Gallras efter 3 år

Beslut byte god man
Upphörande, jämkning och entlediga ställföreträdare
Ansökan

Gallras efter 3 år
Gallras efter 3 år
Gallras efter 3 år

Yttrande

Gallras efter 3 år
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9

6

5

Beslut Tingsrätten
Förvaltarfrihetsbevis (bevis om att enskild ej står under
förvaltare).
Initiera godmanskap och förvaltarskap

Bevaras
Gallras efter 3 år

Anmälan
Remisser och remissvar
Skrivelser
PM
Åtagande och samtycke från ställföreträdare
Ansökan till tingsrätten
Tingsrättens beslut (protokollsutdrag/motsvarande)
Överklagande, med bilagor
Överförmyndarens beslut att inte ansöka om ställföreträdarskap
Samtliga handlingar ovan i ärenden där ställföreträdare inte söks
9

6

3

Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år

Bevaras
Gallras efter 3 år
Bevaras
Gallras efter 3 år

Initiera förmynderskap

Förteckning över egendom

Se anmärkning

Gåvobrev
Bouppteckning
Testamente
Arvskifteshandlingar
Beslut om samtycke till egendomens fördelning
Anmälan från försäkringsbolag, brottsoffermyndighet

Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter
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3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år

Ansökan från förmyndare rörande förvärv av fast egendom
Överförmyndarens beslut om upphörande av
överförmyndarkontroll
Anmälan om särskild överförmyndarkontroll
Förmånstagarförordnande
Anmälan om att barns egendom inte står under betryggande
förvaltning
Anmälan om att barns egendom inte står under betryggande
förvaltning som inte leder till någon åtgärd
Aviseringar till överförmyndaren från vägverket om minderåriga
fordonsägare
9

9

6

6

7

8

Gallras efter 3 år
Bevaras
Gallras efter 3 år
Gallras efter 3 år
Gallras efter 3 år
Vilande aktbildning
Gallras efter 3 år

Ensamkommande barn

Ansökan -ensamma barn
Åtagande och samtycke från god man
Beslut på god man
Registerutdrag på att barnet fått god man
Barnets samtycke vad gäller överförmyndarens förordnande av
god man

Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år

Förteckning över tillgångar
Befrielse från redovisning
Arvodesräkningar
Beslut på arvode
Beslut om avvisning
Tillfälligt uppehållstillstånd
Permanent uppehållstillstånd
Beslut från Tingsrätten om särskilt förordnande
Personbevis
Beslut om entledigande/upphörande av god man
Register- avslag på asyl vid åldersuppskrivning
Utreda och kontrollera förmynderskap

Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
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Skrivelser
Underlag till utredning
Beslut om skärpande föreskrifter
Beslut om fri förfoganderätt för bankmedel
Beslut om hävande av spärr
Utredningshandlingar enligt ovan när överförmyndaren beslutar
lämna ärendet utan åtgärd

9

6

9

Gallras efter 3 år
Gallras efter 3 år
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras efter 3 år

Förteckning över egendom

Se anmärkning

Verifikationer till förteckning såsom saldobesked,
depåförteckning, inkomstuppgift
Övriga underlag till överförmyndaren såsom lagfartsbevis,
uppgifter från kronofogde, kopior av reverser
Bevis om spärr av tillgångar
Vid vitesprocess:
Anmaning om förteckning
Föreläggande
Ansökan till tingsrätten om utdömande
Tingsrättens beslut
Förvalta
Årsräkning (inklusive sluträkning)

Se anmärkning

Verifikationer till årsräkning
Gransknings-PM
Yttranden
Beslut om anmärkning
Redogörelse angående huvudman

Se anmärkning
Gallras efter 3 år
Gallras efter 3 år
Gallras efter 3 år
Gallras efter 3 år

Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år

Se anmärkning
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9

6

10

Redogörelse för hinder mot skifte

Se anmärkning

Överförmyndarens beslut om ny tid för ingivande av handlingar

Gallras efter 3 år

Anmaning om bodelning/skifte
Framställan till Tingsrätten
Arvsskifte
Bodelning
Avtal om sammanlevnad i oskiftat bo
Överförmyndarens beslut om godkännande av
bodelning/skifteavtal
Anmälan om utbetalning från dödsbo
Årsuppgift från ställföreträdare
Överförmyndarens beslut
Bevis om spärr av tillgångar
Ansökan jämte bilagor
PM och utredningsmaterial såsom remisser, yttranden m.m.
Delgivningskvitto/mottagningsbevis
Handlingar som verifierar åtgärder enligt Överförmyndarens
beslut
Vid vitesprocess:
Anmaning om förteckning
Föreläggande
Ansökan till tingsrätten om utdömande
Tingsrättens beslut
Överlämna ärende till annan överförmyndare
Följebrev
Delgivningskvitto/mottagningsbevis
Bevis om ärendets överlämnande till annan överförmyndare
Tjänsteanteckning

Gallras efter 3 år
Gallras efter 3 år
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Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras efter 3 år
Se anmärkning
Bevaras
Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter

3 år
3 år
3 år
3 år

Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter
Gallras efter

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Se anmärkning

Personbevis

Se anmärkning

Följebrev till nya kommunen

Se anmärkning
Se anmärkning

Sammanställning av akt
Se anmärkning
Originalakt
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Mellanlagringsplats/
Mellanarkiv

Ansvar (nämnd,
förvaltning/avdelning)

Anmärkning

HVB m.fl.
Kommunen anmäler ny verksamhet (7 kap 1 § 3 st SoL).
Privat aktör ansöker om att bedriva hem för vård och
boende.
Se 2.6.4 Förvalta avtal. OBS! Se till att avtalet även
reglerar att dokumentationen som rör brukare/klienter
ska åter till kommunen vid upphörande av verksamhet
eller om brukare/klient inte längre är aktuell hos den
privata utföraren.
Gäller från 2016
Gäller från 2016
Se 2.6.4 Förvalta avtal.

Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
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Kan ingå i verksamhets-/årsberättelserna. Feriehem
saknas i socialstyrelsens terminologibank. Feriehem är
även kolloverksamhet och det har vissa kommuner
Det går bra att ha register över flyktingar om kommunen
har ett behov av detta. Det strider inte mot lagen enligt
Socialstyrelsen.

Under förutsättning att ingen utestående fordran finns
Gallras när ny förteckning upprättats
Gallras när ny förteckning upprättats
Gallras när ny förteckning upprättats
Ska registeras på 4.5.4 Uthyrning. Kan gallras 2 år efter
kontraktstidens utgång under förutsättning att hyresskuld
ej kvarstår
Se 4.5.4 Uthyrning.
Se 4.5.4 Uthyrning. Revideras löpande
Ska registreras på 4.5.4 Uthyrning. Kan gallras efter 2 år
efter ärendets avslutande
Ska registreras på 4.5.4 Uthyrning.
Personakt för familjehem sorteras i
personnummerordning och levereras till
arkivmyndigheten 5 år efter sista anteckning.
Original i diariet.
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Registreras om misstanke om missförhållande. Original i
diariet.

Separat akt i familjehemsakten

Personakt för kontaktperson/kontaktfamilj sorteras i
personnummerordning och levereras till
arkivmyndigheten 5 år efter sista anteckning.
Original i diariet.

Beslut om vård, förvaras i barnets akt och medgivandet i
familjehemsakten

Separat akt i kontaktfamilj/kontaktpersonsakten

Page 586 of 1221

Familjerådgiving. Familjecenter.
Se 1.4.1 Mål- och ekonomistyrning
Se 1.5.2 Mätning av verksamhetskvalitet

Registreras i kronologisk pärm eller i allmänna diariet.
Kommer från skola/barnomsorg, annan socialtjänst,
myndighet, enskilda. Polis, migrationsverket, tandläkare
osv. Bekräftelse sker att anmälan tagits emot.
Sker inom 24 timmar om akut insats måste göras
omedelbart.
Registreras i kronologisk pärm eller i allmänna diariet.
Besked till enskild och även till barnomsorg/skola ibland.
Sker via brev eller muntligt.
Avser bland annat placering i familjehem, jourhem och
Hem för vård och boende (HVB). Inkl hälso- och
sjukvård. Personakterna sorteras i
personnummerordning och levereras till
arkivmyndigheten 5 år efter sista anteckning
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Vid ansökan från en enskild (klient, föräldrar, god man,
särskilt förordnad vårdnadshavare) så görs ingen
skyddsbedömning eller förhandsbedömning utan man går
direkt till beslutet om att inleda utredning
Registreras i kronologisk pärm eller i allmänna diariet.
Kommer från skola/barnomsorg, annan socialtjänst,
myndighet, enskilda. Polis, migrationsverket, tandläkare
osv. Bekräftelse sker att anmälan tagits emot.
Sker inom 24 timmar om akut insats måste göras
omedelbart.
Registreras i kronologisk pärm eller i allmänna diariet.
Besked till enskild och även till barnomsorg/skola ibland.
Sker via brev eller muntligt.
Inhämtar information från skola, sjukvård, föräldrar osv.
allt som behövs

Uppdateras var 6:e månad ibland var 3:e månad
Uppdateras var 6:e månad

Sker inom 24 timmar om akut insats måste göras
omedelbart.
Från utredningen öppnas till utredningen är klar får det
högst ta fyra veckor

Uppdateras var 6:e månad ibland var 3:e månad
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Uppdateras var 6:e månad. T.ex. ompröva vården. Om
upphörande av vården så inleds en ny utredning

T.ex. kring umgänge

Ex. arbetsplaner, handlingsplaner, vårdplaner,
överenskommelser.
Förs till personakt när de ej längre behövs i
verksamheten. OBS! Vid enskilt bedriven verksamhet
överlämnande efter avtal till kommunen.

Personakterna sorteras i personnummerordning och
levereras till arkivmyndigheten 5 år efter sista anteckning

Finns hos god man
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Finns hos återsökare, ekonom. Beslutet i diariet?

Om av vikt diarieförs.

Insatser både för kommuninvånare och asylsökande
Ex. El-avstängning, hyresskuld, orosanmälningar och LOBanmälan. Kronologisk pärm kan användas eller
kommunens allmänna diariesystem. Notering görs om att
ärendet överförts till verksamhetssystem. OBS! Om man
inleder utredning inom tre dagar behöver ärendena ej
registreras.

Ex. El-avstängning, hyresskuld, orosanmälningar och LOBanmälan. Kronologisk pärm kan användas eller
kommunens allmänna diariesystem. Notering görs om att
ärendet överförts till verksamhetssystem. Obs
personnummer får ej finnas i ärenden.

Ex. El-avstängning, hyresskuld orosanmälningar och LOBanmälan. Kronologisk pärm kan användas.

Vid el-avstängning och hyresskuld skickas erbjudande om
hjälp eller erbjudande om att få en tid.
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Kallelse skickas om möjligt vid LOB. Om ingen kontakt
sker med den enskilde så avslutas ärendet

Motsvaras av kronpärm eller diariet
Personakterna sorteras i personnummerordning och
levereras till arkivmyndigheten 5 år efter sista anteckning.

Gäller endast LVM
Gäller LVM och begärs av polis

Ex. arbetsplaner, handlingsplaner, överenskommelser,
vårdplan, genomförandeplan
Svaret på analysen
I LVM-utredning till polis ibland
Informationsutbyte t.ex.
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Kallelser av klient i journalsystemet 5 år/Bevaras.
Kallelser till rättegång gallras när akt avslutas.

Oplanerat- via telefon, mail, fax eller utskrivning
Från sjukvården
Råd och stöd kring bl.a. missbruk.

Regelrätta registerutdrag som enbart har tillfällig
betydelsen för den som frågar
Inkommer från ex. transportstyrelsen, försvarsmakten,
kriminalvård, åklagare, tingsrätt och polis.
Inkommer från ex. konsulter och familjehem

Yttranden är regelrätta utredningar gjorda för
myndigheter i olika ärenden ex. körkortsärenden,
vapenärenden och handräckning. Sorteras i
personnummerordning i personakt och levereras till
arkivmyndigheten 5 år efter sista anteckning. Personakten
och samtliga handlingar däri gallras 5 år efter sista
anteckning. Födda 5, 15, 25 undantas från gallring för
forskningens behov.
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Ex. Försvarmaktens/Hemvärnets förfrågningar. Yttrandet
är underlag för säkerhetsklassning inom Försvaret och
gäller i 5 år hos dem innan ny
säkerhetsklassning/förfrågan måste göras.

Yttrandet är underlag för vapenlicens
Yttrandet är underlag för körkortsärenden

Personakterna sorteras i personnummerordning och
levereras till arkivmyndigheten 5 år efter sista
anteckning

Påminnelse går ut om hon ej hör av sig
Oftast inga uppgifter, kommer de ej på möte så noteras
det däremot i verksamhetssystem

Påminnelse går ut om hon ej hör av sig

Oftast inga uppgifter, kommer personen ej på möte så
noteras det däremot i verksamhetssystem
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T.ex. kopior av ID-kort, pass.

Gäller utpekad man

T.ex. ultraljudsundersökningar, förlossning, utveckling

Faderskaps-, föräldraskaps- erkännanden/-bekräftelser

Personakterna sorteras i personnummerordning och
levereras till arkivmyndigheten 5 år efter sista
anteckning. Om adoptionen inte genomförts så ska
handlingarna gallras efter fem år.
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Ex. om medgivande

T.ex. anteckningar från hembesök

Personakterna sorteras i personnummerordning och
levereras till arkivmyndigheten 5 år efter sista
anteckning.
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Ex. brev från parterna eller ombud, uppgifter från
referenspersoner, läkarutlåtande, brev till andra
myndigheter begäran om registeruppgifter och begäran
om uppskov

Ex. utredning och andra upprättade handlingar i samband
med upplysningar eller yttrande till domstolen, handlingar
i samband med underrättelse om beslut/yttrande

Gallras så snart samtalen avslutats och uppgifter överförts
till avidentifierad statistik
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Gallras så snart samtalen avslutats

Gallras så snart samtalen avslutats och uppgifter överförts
till avidentifierad statistik
Utredning och yttrande kring byte av barns efternamn

Personakterna sorteras i personnummerordning och
levereras till arkivmyndigheten 5 år efter sista
anteckning. Personakten och samtliga handlingar däri
gallras 5 år efter sista anteckning. Födda 5, 15, 25
undantas från gallring för forskningens behov.
Blankett
T.ex. uppgifter kostnader för arbetsresor, kopior på
hyresavi, hemförsäkring, lönespecifikation, kontoutdrag,
kopior på räkningar, anställningsavtal, läkarintyg, "sökta
jobb", inbetalningar till fackförening/a-kassa, redovisning
av skulder, barns tillgångar. Gallras efter 2 år under
förutsättning att notering i personakten skett av uppgifter
om bilagan (typ av bilaga samt summa)

Återkrav, förmedlingskonto, förskott förmån, god man
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Handläggaren kan titta men inte spara
Beslut från Försäkringskassan om t.ex. förskott förmåner

Inges till Skatteverket. Förvaras i personnummerordning

Allt underlag som behövs för att se vilka tillgångar som
finns. Ex. kontoutdrag, faktura för begravning, deklaration
Blir det ja så överförs ärendet till ekonomiskt bistånd. Om
förutsättningarna för dödsboanmälan ej är uppfylllda
hänvisas till bouppteckning. Själva dödsboanmälan inges
till Skatteverket.

Pärm till revision. Kan gallras under förutsättning att
notering i personakten skett av uppgifter om bilagan (typ
av bilaga samt summa)
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Uppgifterna migreras vid systembyte
I akt eller separat förd register

Under ständig bearbetning
Ett exemplar bevaras kronologiskt
Behöver inte vara skriftlig utan kan även vara muntlig

ex. belastningsregister och kronofogden.
Ska göras vid varje nytt tillfälle när man blir god man
enligt Föräldrabalken 11 kap § 16

Original i diariet och kopia i personakt. Beslut ska finnas i
diariet också.
Ex. om entledigande av god man, upphörande av
godmanskap
Ex. läkarintyg, personbevis, utredning, från anhörig

Ex. om entledigande av god man, upphörande av
godmanskap
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Personakterna sorteras i personnummerordning och
levereras till arkivmyndigheten 5 år efter sista
anteckning. Personakten och samtliga handlingar däri
gallras 3 år efter sista anteckning. Födda 5, 15, 25
undantas från gallring för forskningens behov.

Ex. avskrivningsbeslut, förutsättningar för avskrivning
Allmän initiering,
bouppteckning/testamente/arvsavstående,
försäkringsutbetalning
Till huvudman eller dödsbo efter ärendets avslutande.
Kopia åter till ställföreträdare efter granskning enligt 3 §
förmyndarskapförordningen.
Överförmyndarens exemplar
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Med bilagor

När huvudmannen blivit myndig

OBS! Det är möjligt att gallra även handlingar kring
ensamkommande barn efter 3 år men av forsknings- och
rättssäkerhetsskäl är det bra om akterna över
ensamkommande barn bevaras.
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Handlingar i ärenden som initierats efter misstanke om
att barns egendom inte står under betryggande
förvaltning gallras dock först när huvudmannen blivit
myndig
Till huvudman eller dödsbo efter ärendets avslutande.
Kopia åter till ställföreträdare efter granskning enligt 3 §
förmyndarskapförordningen.
Till ställföreträdare efter kontroll

Till huvudman efter ärendet avslutande. 2 original, varav
ett åter till ställföreträdare efter granskning
Åter till ställföreträdare efter granskning

Eventuellt på befintlig handling
Från ställföreträdare
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Till huvudman eller representant för dödsbo efter
ärendets avslutande. Vid ingivande av 2 exemplar
återsänds det ena.
Vid ingivande av 2 exemplar återsänds det ena.

Överförmyndarens exemplar
Överförmyndarens exemplar
Överförmyndarens exemplar

Till huvudman efter ärendets avslutande.

Översänds till nya hemkommunen. Skickas
rekommenderat med mottagningsbevis.
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Översänds till nya hemkommunen. Skickas
rekommenderat med mottagningsbevis.
Översänds till nya hemkommunen. Skickas
rekommenderat med mottagningsbevis.
Översänds till nya hemkommunen. Skickas
rekommenderat med mottagningsbevis.
Översänds till nya hemkommunen. Skickas
rekommenderat med mottagningsbevis.
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A Verksamhetsområde,
B-C Processgrupp/
huvudprocess ,
D Handlingstyp

10

10

Hanteras i
verksamhetssystem

Bevaras

HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD
1

Tillhandahålla
fackbibliotek
Avtal/förbindelse med
låntagare om lånekort

Bookit

Gallras 2 år

Inköp/prenumerationer.
Hos bibliotekarie
Förteckning över nyinköpta
böcker, prenumerationer på
tidskrifter etc.
Lagras i BookitRegister över låntagare
systemet som levereras av Axiell AB
Statistik; låntagare, antal in- Bookit
och utlån, antal lånade böcker, lån per bok etc.
Uppgift om lån per låntagare

10

Gallringsfrist

2

Gallras vid
inaktualitet

Gallras vid
inaktualitet

Bevaras

Tillgodose
patientsäkerhet
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Gallras vid
inaktualitet

Mellanlagringsplats/
Mellanarkiv

10

3

Händelseanalys

Nitha

Inspektionen för vård och
omsorg (IVO); anmälan av
individ
Inspektionen för vård och
omsorg (IVO); ansökan om
journaländring/förstöring
Inspektionen för vård och
omsorg (IVO); handlingar i
ärenden
Journallogg enligt Patientsäkerhetslagen

W3D3

Bevaras

W3D3

W3D3

Bevaras

W3D3

W3D3

Bevaras

W3D3

W3D3

Bevaras

W3D3

Lex Maria-anmälan

W3D3

Bevaras

W3D3

SmiNet

Bevaras

Smittskydd
Anmaning
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Anmälan från socialnämnd,
polis, kriminalvård om att
smittad ej följer givna
förhållningsregler (av
smittskyddsläkare)

SmiNet
inskannas på fallet

Bevaras

Anmälan om byte av
SmiNet
behandlande läkare mm
inskannas på fallet
enligt smittskyddslagen, SmL

Bevaras

Anmälan om sjukdomsfall
SmiNet
enligt smittskyddslagen SmL

Bevaras
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Anmälan till smittskyddsläkaren enligt smittskyddslagen, SmL

SmiNet
inskannas på fallet

Bevaras

Begäran om fortlöpande
information med betydelse
för smittskyddet för
människor SmL 6 kap 7§

SmiNet
inskannas på fallet

Bevaras

Begäran om
polishandräckning

SmiNet
inskannas på fallet

Bevaras
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Begäran om uppgifter från
miljö- och
hälsoskyddsområde samt
från ansvariga inom hälsooch sjukvården

W3D3
Sekretessärende

Bevaras

Begäran om uppgifter om
person som smittats av
allmänfarlig sjukdom

SmiNet
inskannas på fallet

Bevaras

Begäran till
förvaltningsrätten om
beslut om
-tvångsundersökning 3 kap
2§ SmL
-isolering 5 kap 2§ SmL

SmiNet
inskannas på fallet

Bevaras

Beslut; genomgå
hälsokontroll vid inresa till
Sverige
3 kap 8§ SmL
Beslut - karantän
3 kap 9§ SmL

SmiNet
inskannas på fallet

Bevaras

SmiNet
inskannas på fallet

Bevaras

Beslut - tillfällig isolering
5 kap 3§ SmL

SmiNet
inskannas på fallet

Bevaras

Beslut - tillstånd särskilda
befogenheter vid isolering

SmiNet
inskannas på fallet

Bevaras
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W3D3

Beslut - ändring av
förhållningsregler

SmiNet
inskannas på fallet

Bevaras

Beslut från
förvaltningsrätten om
isolering

SmiNet
inskannas på fallet

Bevaras

Daganteckning
Enkäter - inkomna ang
epidemiutbrott

SmiNet
SmiNet
inskannas på fallet

Bevaras
Bevaras

Epidemiberedskapsplan
Pandemiplan

W3D3
Docpoint

Bevaras

Laboratorierapporter

Bevaras

W3D3

Gallras vid
inaktualitet

Meddelande om ändring i
förhållningsregler till
personer i samhället

SmiNet
inskannas på fallet

Smittspårningsblankett för
STI-sjukdomar

Pärm på myndigheten

Gallras efter 3 år

Telefonsamtal

G:Smittskydd/Vårdhy
gien, behörighetsstyrd

Gallras efter 3 år

Tvångsåtgärder - handlingar SmiNet
upprättade vid
inskannas på fallet
smittskyddsenhetens
verksamhet

Bevaras

Bevaras
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Underrättelse - behandlande SmiNet
läkare om
inskannas på fallet
tvångsundersökning

Bevaras

Underrättelse om
iakttagelser betydelsefulla
för det objektinriktade
smittskyddet

Bevaras

W3D3
Sekretessärende

W3D3

Underrättelse till närstående SmiNet
om smittrisk och
inskannas på fallet
förebyggande

Bevaras

Underrättelse vårdgivare om W3D3
vikten att förebygga
Sekretessärende
smittspridning inom det
egna
verksamhetsområdet

Bevaras

W3D3

Uppdrag till annan läkare att W3D3
fullgöra smittskyddsläkares Samlingsärende
uppgift enligt SmL

Bevaras

W3D3

Upplysning; brister i smittskyddet

W3D3
Sekretessärende

Bevaras

W3D3

Upplysning om brott mot
förhållningsregler

SmiNet
inskannas på fallet

Bevaras
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Utbrottsrapporter Utredningshandlingar allmänt

Vaccinationsrapporter

10

4

Smittskydd/
Vårdhygien
G:katalog behörighetsstyrd
G:katalog, ej
behörighetsstyrd

Gallras efter 3 år

Medusa

Gallras 3 år efter
att produkten
tagits ur bruk

Gallras efter 3 år

Hantera
medicintekniska
produkter (MTA) och
Sterilcentral
Ankomstkontroll

Anmälan om negativa
Flexite
händelser och tillbud med
Reidar
medicin-tekniska produkter avvikelser

Bevaras (tillgång till
datorsystem)

Autoklavdokumentation

T-doc

Gallras 3 år

Autoklavkurvor

Sterilcentralens
kvalitetssystem
Region Gotlands
avtalsdatabas
MTA´s kvalitetssystem

Gallras 3 år

Avtal om inköp
Avtal om provuppställning

Avtal om service och
underhåll

Bevaras (tillgång till
datorsystem)

Medusa
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Gallras 3 år efter
avtalstidens
utgång
Gallras 3 år efter
att produkten
tagits ur bruk

Avtal om utlån

MTA´s kvalitetssystem

3 år efter
avtalstidens
utgång

Besiktningsprotokoll

Medusa

Gallras 3 år efter
att produkten
tagits ur bruk

Beställningar av instrument T-doc
och galler (instrument set)
från sterilcentral (motsv.)
Dokumentation om egenMedusa
tillverkning eller anpassning
av MTP

Se
anmärkning
Bevaras (tillgång till
datorsystem)

Dossiéer över
medicinteknisk utrustning

Medusa

Se
anmärkning

Felanmälningar och
servicebeställningar

Medusa

Gallras 3 år efter
att produkten
tagits ur bruk

Försäkran om överensstämmelse

Sterilcentralens
kvalitetssystem

Bevaras
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Gallerlistor

T-doc

Gallras 3 år

Installationsdokument

Medusa

Gallras 3 år efter
att produkten
tagits ur bruk

Instrumentvård

T-doc och Medusa

Gallras 3 år

Kalibreringsrapporter
Kvalitetskontroller

Medusa
Medusa

Gallras 3 år

Ordination av
medicinteknisk produkt till
enskild patient
Service- och
åtgärdsrapporter

Medusa

Styrande dokument som
tagits fram av vårdgivaren

Sterilcentralens
kvalitetssystem och
Medusa
Docpoint

Gallras 3 år efter
att produkten
tagits ur bruk
Bevaras (tillgång till
datorsystem)
Gallras 3 år

Bevaras (tillgång till
datorsystem)
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Styrande dokument från
tillverkare/leverantör

Sterilcentralens
kvalitetssystem och
Medusa

Gallras 3 år efter
att produkten
tagits ur bruk

Säkerhetsmeddelande från
tillverkare/leverantör

Medusa
MTA´s kvalitetssystem

Gallras 3 år efter
att produkten
tagits ur bruk

Temperaturavläsningar,
dokumentation

Medusa

Gallras 3 år

Tillbudsrapporter rörande
medicinsk apparatur
Underhållsscheman

Medusa och Reidar

Gallras 10 år

Sterilcentralens
kvalitetssystem
Medusa

Gallras 3 år

Vårdgivaren
(privattandläkare)
registreras i
barnets journal i
Opus

Underlaget
gallras och
strimlas det år
personen
lämnat den
avgiftsfria
barn- och
ungdomstandvården

Utbytesdelar, uppgifter om

10

5

Gallras 3 år efter
att produkten
tagits ur bruk

Tandvård
Blankett från den
Folktandvårdsklinik
som överlämnar
barnet/ungdomen
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Blankett från
privattandläkare om
övertagande av vårdansvaret
för barn som omfattas av
den avgiftsfria barn- och
ungdomstandvården

Vårdgivaren
(privattandläkare)
registreras i
barnets journal i
Opus

Pappersblanketten
strimlas när
uppgifterna
är införda i
datasystemen

Faktura från
privattandläkare på
”barnpeng”

Registrering i
Opusjournalen att
årets ”barnpeng” är
utbetald.
Fakturan skickas
till scanning och
behandlas enligt
Region Gotlands
rutiner i
ekonomisystemet

Underlaget
gallras 4
år efter utbetalning

Faktura till Migrationsverket Skapar
samlingsräkning i
Opus.
Bokföringsorder.
Materialet skickas
till ansvarig
ekonom.

Kopia på
underlaget
gallras 4 år efter
utbetalning

Faktura med behandlingsUnderlag från
Folktandvården
Gotland på enskild patient
till Tandvårdsenheten

Bokföringsorder
inklusive
underlag
gallras 4 år efter
utbetalning

Fakturabeloppet
registreras på
brukaren och
utförande klinik i
T99.
Bokföringsorder
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Faktura med
behandlingsunderlag
från privattandläkare

Fakturabeloppet
registreras på
brukaren och
utförande
tandläkare i T99.
Faktura skickas till
scanning och
behandlas enligt
Region Gotlands
rutiner i
ekonomisystemet

Fakturakopior
och
behandlingsunderlag
gallras 4 år efter
utbetalning

Förhandsprövning av
planerad tandvård
(detta är ej en
journalhandling)

Beslut – godkänd;
avslag; ändrad
beslutsgrund
registreras i T99
samt det belopp
som godkänns för
utförd tandvård

Underlaget
gallras 4
år efter det att
förhandsprövningen
inkom

Underlag till tandvårdskort

T99 – för
hantering av
personuppgifter,
informationsbrev
och tandvårds-kort
som skickas till
brukaren

Gallras när
brukaren avlider

Informationsmaterial

Bevaras

Listor och rapporter från T99

Gallras efter 4 år
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Bokföringsorder
inklusive
underlag
gallras 4 år efter
utbetalning

Underlag för screening och Bokföringsorder
utbildning inom uppsökande
verksamhet

10

6

Folktandvård
Anmälningar/rapporteringar
till andra myndigheter eller
motsvarande

Scannas till
patientjournalen.
System Opus

Bevaras

Autoanamnes/Hälsodeklaration

Förs in i patientjournalen.
System Opus

Bevaras

Avvikelserapporter
Avvikelsehantering enligt
”Lex Maria”

Flexite
Flexite, Nitha

Bevaras
Bevaras

Brev/meddelanden
till/från/angående patient av
betydelse för vård och
behandling
Behandlings-/utredningsplaner

Scannas eller förs in i Bevaras
patientjournalen.
System Opus

Checklistor, av långvarig
betydelse

Scannas eller förs in i Bevaras
patientjournalen.
System Opus

Scannas eller förs in i Bevaras
patientjournalen.
System Opus
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Daganteckningar

Skrivs direkt i
patientjournalen.
System Opus

Bevaras

Delegering av medicinska
arbetsuppgifter

W3D3

Bevaras

Epikriser

Skrivs direkt i
patientjournalen.
System Opus

Bevaras

Foton

Lagras i digitalt
röntgensystem
kopplat till
patientjournalen

Bevaras

Frågeformulär, självsvarsinstrument, skattningsinstrument etc., av långvarig
betydelse

Scannas eller förs in i
patientjournalen.
System Opus

Förhandsprövningar

Scannas eller förs in i Bevaras
patientjournalen.
System Opus

Garantisedlar

Scannas eller förs in i
patientjournalen.
System Opus

Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd (HSAN),
beslut som rör den egna
vårdgivaren

W3D3

Bevaras
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W3D3

W3D3

Information given till och
medgivande från patient/
anhörig

Scannas eller förs in i Bevaras
patientjournalen.
System Opus

Intyg

Scannas eller förs in i Bevaras
patientjournalen.
System Opus

Journal, fixtur och distans,
sterilformulär

Scannas eller förs in i Bevaras
patientjournalen.
System Opus

Journalkopior, inkomna från
annan vårdgivare

Scannas eller förs in i Bevaras
patientjournalen.
System Opus

Laboratoriesvar

Scannas eller förs in i Bevaras
patientjournalen.
System Opus

Licensmotiveringar,
oregistrerat läkemedel

Scannas eller förs in i Bevaras
patientjournalen.
System Opus

Läkemedelsbiverkning,
uppgifter om

Scannas eller förs in i Bevaras
patientjournalen.
System Opus

Läkemedelslistor

Scannas eller förs in i Bevaras
patientjournalen.
System Opus
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Modeller: Arbetsmodeller/
Studiemodeller vid
broarbeten mer än tre led
och ortodonti behandling

Kan gallras
efter 2 år

Modeller: Arbetsmodeller/
Studiemodeller vid
implantatprotetik

Bevaras

Operationsberättelser

Scannas eller förs in i Bevaras
patientjournalen.
System Opus

Remisser

Registreras i
patientjournalen.
System Opus

Bevaras

Röntgenbilder, digitala

Lagras i digitalt
röntgensystem
kopplat till
patientjournalen

Bevaras

Röntgenutlåtanden

Scannas eller förs in i Bevaras
patientjournalen.
System Opus

Tandteknik- Tandläkares
anvisning och
laboratoriets förklaring

Scannas eller förs in i Bevaras
patientjournalen.
System Opus

Tracing

Registreras i Facad
och bevaras i
patientjournalen

Bevaras
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Student-koordinering
10

7

10

8

10

8

För mellanlagring
inom 10.8 se
anmärkning.

Hälso- och sjukvård

1

Dokumentera i
patientjournal
Medicinsk
bedömning/dokumenterat
hälsotillstånd
Journalanteckning

Takecare

Bevaras

Takecare

Bevaras

Ordination av läkemedel
och/eller behandling
Resultat av undersökning/
ställd diagnos

Takecare

Bevaras

Takecare

Bevaras

Takecare

Bevaras

Takecare

Bevaras

Takecare
Utfärdade intyg
Uppgifter om aktuella/tidigare Takecare
använda medicintekniska
produkter
Takecare

Bevaras

Epikris
Samtycke

Bevaras

Bevaras

Vårdplanering,
dokumentation kring
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10

9

10

9

10

10

10

10

Primärvård
1

Bedriva primärvård

Specialistvård
1

Bedriva specialistvård
Vårdplanering,
dokumentation kring
planerade åtgärder

10

11

10

11

Provisio

Bevaras

Journalanteckningar vid
kontroller
Fosterljudskurvor

Obstetrix

Bevaras

Obstetrix

Bevaras

Ultraljudsundersökningar/
bilder

Obstetrix

Bevaras

Bedriva barn- och
mödrahälsovård
1

Utföra vård under och efter
graviditet

Födelsemeddelande, från BB Förs in i BVCtill BVC
journalen

Bevaras

Förlossning, protokoll
från instrumentell
förlossning

Bevaras

Obstetrix
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Efterkontroll

10

11

2

Obstetrix

Utföra cellprovtagning
Kallelser till cellprovtagning
Journalanteckningar vid
cellprovtagning

10

12

10

12

10

13

10

13

Bevaras

Gallras vid inaktualitet
Obstetrix

Bevaras

Habilitering
1

Utföra habilitering

Psykiatrisk vård
1

Bedriva psykiatrisk vård
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Ansvar
Anmärkning
(nämnd,
förvaltning/a
vdelning)

Efter upphörd giltighet.
Lagras tills vidare på Axiells
server

Vid återlämnande
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Kopior bevaras om det är av
strategisk karaktär annars
gallra vid inaktualitet.
Original arkiveras i NITHA
kunskapsbank
"orosanmälan" av anställd
eller tidigare anställd
medarbetare

Brev, yttrande, svar,
underrättelse, begäran,
remiss, frågor, beslut
"Rätt att få information om
den direktåtkomst och
elektroniska åtkomst som
förekommit" = journallogg 8
kap. 5§
Patientsäkerhetslagen

Ingår i paragrafärende.
Avser åtgärder som behövs
för att få till stånd
läkarundersökning av den
som misstänks vara smittad.
6 kap3§ SmL
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Ingår i paragrafärende.
Avser anmälan som svar på
smittskyddsläkarens
underrättelse om de
förhållningsregler som den
enskilde ska följa för att
förebygga smittspridning,
6 kap 12§ SmL
Papperskopior gallras efter 1
år
Ingår i fallärende.
Avser anmäla enligt 3 kap 3§
SmL. Anmälan om övertagen
behandling
Papperskopior gallras efter 1
år
Ingår i fallärende. Avser
misstänkt eller kon-staterad
allmänfarlig eller övrig
anmälnings-pliktig sjukdom.
2 kap 5§ SmL
Ev papperskopior gallras
efter 1 år

Page 627 of 1221

Ingår i paragrafärende.
Avser
- person som ej samtyckt till
undersökning och
provtagning, 3 kap 1 och 5§
-brutit mot
förhållningsregler, 4 kap 4§
- ej följer erbjuden
medicinsk behandling,
4 kap 7§
- ej informerat närstående
om smittorisk,
4 kap 8§
Papperskopior gallras efter 1
år

Ingår i utredningsärende
-vidtagna åtgärder med stöd
av miljöbalken,
livsmedelslagen, lagen om
provtagning av djur mm,
epizootilagen, zoonoslagen
Papperskopior gallras efter 1
år
Ingår i paragrafärende.
Avser begäran 8 kap 12§
SmL
Papperskopior gallras efter 1
år
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Diarieförs
Avser begäran 6 kap 10§SmL
Papperskopior gallras efter 1
år
Ingår i paragrafärende.
6 kap 9§ SmL
Papperskopior gallras efter 1
år
Ingår i paragrafärende.
Papperskopior gallras efter 1
år

Ingår i paragrafärende.
Papperskopior gallras efter 1
år
Ingår i paragrafärende.
Papperskopior gallras efter 1
år
Ingår i paragrafärende.
Papperskopior gallras efter 1
år
Ingår i paragrafärende
5 kap 18§ SmL
Papperskopior gallras efter 1
år
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Ingår i fallärende
4 kap 3§ SmL
Papperskopior gallras efter 1
år
Ingår paragrafärende.
5 kap 2§ SmL
Papperskopior gallras efter 1
år
Ingår i paragrafärende
Ingår i utredningsärende
Papperskopior gallras efter 1
år
Diarieförs
Papperskopior gallras efter 1
år
Papper
Ingår i fallärende
4 kap 3§ SmL
Papperskopior gallras efter 1
år
Uppmaning för provtagning
skickas till
uppgivna kontakter
Minnesanteckning
Gäller både smittskydd och
vårdhygien
Ingår i paragrafärende
Papperskopior gallras efter 1
år
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Ingår i paragrafärende
3 kap 2§ SmL
Papperskopior gallras efter 1
år
Diarieförs
6 kap 7§ SmL
Papperskopior gallras efter 1
år
Ingår i fall/paragrafärende
4 kap 8§ SmL
Papperskopior gallras efter 1
år
Diarieförs
6 kap 2 och 5§ SmL
Papperskopior gallras efter 1
år
Diarieförs.
Avser uppdrag 1 kap 9§ SmL
Papperskopior gallras efter 1
år
Avser påpekande till
myndighet som ska
avhjälpa bristerna 6 kap 5§
SmL
Ingår i paragraf/
utredningsärende.
Papperskopior gallras efter 1
år
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Minnesanteckning
Gäller både smittskydd och
vårdhygien
Vaccinationsrapport ang
influensa

Sparas i avvikelserapport i
Flexite
Vissa avvikelser rapporteras
till Reidar, nationellt system
för avvikelser vad gäller
medicinsk teknik.
Med spårbarhet till sterila
enheter

Mellan vårdgivare och
tillverkare/leverantörer
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Mellan vårdgivare och
tillverkare/leverantörer

Övriga beställningar gallras
vid inaktualitet
Till exempel
riskbedömningar- och
analyser, beslutsunderlag,
konstruktionsdokument
Avser bruksanvisning,
besiktning,
dokumentation av
egentillverkning
m.fl. handlingar som
tillkommer under
utveckling och drift.
Gallras 3 år efter att
produkten sålts eller på
annat sätt tagits ur bruk.

Gäller egentillverkade
produkter
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Avser listor över vilka
instrumentset som behövs
för särskilda operationer och
ingrepp

Avser vård och skötsel av
instrument,
apparatur och övriga
tekniska hjälpmedel
(t.ex. fiberoptikkamera) som
används vid undersökning,
behandling och vård av
patient

Avser underlag, protokoll och
utvärderingar

Dokumenteras i patientens
journal

Avser till exempel
instruktioner och handböcker om hur en produkt ska
användas. Gäller både
egentillverkade och externt
tillverkade produkter

Page 634 of 1221

Avser till exempel
bruksanvisning, manual,
instruktion om hur en produkt
ska användas
Sparas i avvikelseärende

Underskriven blankett där
”avlämnande”
klinik bekräftar att
barnet/ungdomen är
borttagen från
patientregistret på kliniken
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Ifylld blankett med uppgift
om brukarens
beslut om att delta i
munhälsobedömning

Faktura på ersättning för
vårdansvar en gång per år

Underlag från
Folktandvården

Samlingsräkning från
respektive klinik tas ut
från Opus samt rapport från
T99 för
avstämning
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Underlag från tandläkare
inom privat tandvården och Folktandvården
för beslut om
planerad tandvård med
kostnadsförslag

Underlag från bl.a.
biståndshandläggare inom
äldreomsorg och LSS
angående brukares
omvårdnadsbehov.
Läkarintyg
Informationsmaterial till
allmänhet och
vårdgivare om
verksamheten
Underlag för registerhållning
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Rapport från T99 som
underlag för bokföringsorder

Ev. papperskopior slängs när
uppgifterna är
införda i journalen
Ev. papperskopior slängs när
uppgifterna är
införda i journalen

Utredningen följer samma
regelverk som gäller för
sjukvården
Ev. papperskopior slängs när
uppgifterna är
införda i journalen
Ev. papperskopior slängs när
uppgifterna är
införda i journalen
Ev. papperskopior slängs när
uppgifterna är
införda i journalen
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Avser även beslut om
ändring i delegering och om
återkallade
delegeringsbeslut.
Registreras/diarieförs

Ev. papperskopior slängs när
uppgifterna är
införda i journalen

Ev. papperskopior slängs när
uppgifterna är
införda i journalen
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Ev. papperskopior slängs när
uppgifterna är
införda i journalen
Ev. papperskopior slängs när
uppgifterna är
införda i journalen
Batchnr, Lotnummer

Ev. papperskopior slängs när
uppgifterna är
införda i journalen
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Studie- och/eller
arbetsmodeller vid större
broarbeten (mer än tre led),
ortodontibehandling kan
förstöras två år
efter behandlingens
avslutande. Övriga kan
förstöras efter avslutad
behandling
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Samverkan kring
långtidslagring med SLL
(som långtidsförvarar
journalerna)

Exempelvis om
överkänslighet mot
läkemedel eller särskilt
ämne, samt ev. vårdhygiensk
smitta.

Sammanfattning av
genomförd vård.

Bedömning av åtgärder och
ev. önskemål om behandling.
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A Verksamhetsområde, B-C
Processgrupp/huvudprocess , D Handlingstyp
A

B

C

11
11 1
11

11

1

1

Hanteras i
verksamhetssystem

Bevaras

Gallringsfrist

Registreras i W3D3

Bevaras

Bevaras

Se anmärkning
Se anmärkning

Se anmärkning
Se anmärkning

Bevaras
Bevaras
Gallras 2 år efter upphörd
giltighet
Se anmärkning

Bevaras
Bevaras
Gallras 2 år efter upphörd
giltighet
Se anmärkning

D

KULTUR OCH FRITID
Kulturverksamhet
1

2

Övergripande kulturfrågor
Dokumentation om
Kulturplan
Kulturpedagogisk plan
Programverksamhet
Dokumentation om.
Affischer och programblad
Annonsbeställningar
Arrangörskontrakt

11
11

1
1

3
4

Ersättning till föredragshållare och liknande
Ersättning till enskilda uppdragstagare utan Fskattsedel
Barn- och ungdomskulturell verksamhet
Dokumentation
Offentlig utsmyckning
Underlag/utredning
Konstplan
Tävling - annons
Tävlingsbidrag
Förslag på konstnärer
Skisser
Mötesanteckningar - beslut
Avtal/kontrakt/uppdrag
Slutbesiktningsprotokoll

Se anmärkning
Se anmärkning

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Se anmärkning
Bevaras
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11

1

5

Underhållsplan
Invigningsprogram
Fotodokumentation
Konstutskott/konsthandläggare
Rekvisition konst
Konstregister

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Informationsblad
Utlåningsblankett

Bevaras

Bevaras

Gallras vid retur av
konstverket
Gallras vid inaktualiet

Retur av konst
Producera böcker, filmer
Egenproducerade böcker
Egenproducerade filmer

Bevaras
Bevaras
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11 2
11

2

Bibliotek
1

Drifta bibliotek
Driftstatistik

11

11

11

2

2

2

2

3

4

Gallras efter 5 år

Hantera media

Förteckningar över nyförvärv

Bevaras

Förteckning över tidskrifter och dagstidningar
Förteckning över prenumerationer av databaser
Statistik över gallringar
Fjärrlån
Låna ut biblioteksmaterial
Beståndsregister över all media som lånas ut

Bevaras
Bevaras
Gallras efter 2 år
Gallras efter 1 år
Bevaras

Registrering av lån per låntagare
Register över låntagare

Gallras vid återlämnande
Gallras vid inaktualitet

Avtal/förbindelse med låntagare angående lånekort

Gallras 2 år efter upphörd
giltighet

Ambulerande biblioteksverksamhet
Hållplatsstatistik

Se anmärkning
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11

11

2

2

5

6

11 3

Audiovisuell verksamhet, taltidning
Band med rutinmässigt material
Band med unik information

Gallras 2 år efter upphörd
giltighet
Bevaras

Manus till taltidning
Prenumerationsregister

Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet

Förmedla information och kunskap
Bokning av publika datorer

Gallras efter 1 år

Museer
Års- och verksamhetsberättelser

Se anmärkning

Besöksstatistik

Se anmärkning

Affischer och programblad

Bevaras

Pressklipp

Bevaras

Gästböcker

Bevaras

11

3

1

11

3

2

Verksamhets- och utställningsplan
Museipedagogisk verksamhet
Dokumentation om
Kulturmiljöer

11

3

3

Samlingar

Skrivelser om gåvor, donationer och depositioner till
institutionen
Förteckningar och register över
samlingarna/föremålen

Se anmärkning
Registreras i W3D3

Bevaras

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
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11

3

4

11 4
11

11

4

4

Topografiskt och andra förekommande register
Dokumentation över vården av samlingarna
Utställningar
Ansökan om utställning
Utställningskontrakt

Bevaras
Bevaras
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Pristlista

Bevaras

Information om utställare/konstnär

Bevaras

Sammanställning av utställning

Bevaras

Informationsmaterial

Bevaras

Musik och teater
1

2

Teater
Års- och verksamhetsberättelser

Se anmärkning

Besöksstatistik

Se anmärkning

Dokumentation om teateruppsättningar

Bevaras

Affischer och programblad

Bevaras

Pressklipp
Gästböcker
Musik

Bevaras
Bevaras

Års- och verksamhetsberättelser

Se anmärkning

Besöksstatistik

Se anmärkning

Dokumentation om verksamheten och arrangemang

Registreras i W3D3
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Bevaras

Affischer och programblad

Bevaras

Pressklipp
Gästböcker

Bevaras
Bevaras
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11 5
11

5

Kulturskola
1

11

5

2

11

5

3

11
11

5
5

4
5

Anta och placera i kulturskola
Ansökan
Antagningsbelsut
Elevregister
Ensemblelistor
Föräldramedgivande om publicering av foto
Planera utbildning i kulturskola
Scheman
Följa upp utbildning i kulturskola
Mötesanteckningar
Statistik
Enkäter
Sammanställning av enkät
Närvaro i kulturskola
Närvarolista
Undervisa i kulturskola
Dokumentation om programverksamhet
Inspelningar från musikskolans uppvisningar

Arrangörskontrakt
11

5

6

11 6
11

6

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Bevaras
Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Bevaras
Se anmärkning
Se anmärkning

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Gallras 2 år efter upphörd
giltighet

Registreras i W3D3

Läromedel i kulturskola
Egenproducerad

Bevaras

Fritid
1

Fritidsgårdar och aktivitetshus
Dokumentation om evenemang och aktiviteter

Registreras i W3D3
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Bevaras

Besöksstatistik

Avstängning

Se anmärkning

Registreras i W3D3

Anmälningar

11 7
11
11
11

7
7
7

Se anmärkning

Rekreationsområden
1
2
3

Bevaras

Motionsspår, skidspår etc.
Bad- och båtplatser
Utegym, skateboardparker och liknande
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11 8
11

8

Idrottsanläggningar och arenor
1

Idrottsanläggningar
Ritningar och entrprenadkontrakt och andra
handlingar om anläggningarna
Förteckningar/register över anläggningar och av de
anläggningar som hyrs ut
Bilddokumentation över egna anläggningar
Statistik över uthyrningsverksamheten och besök
Meddelande till abonnenter
Bokningsscheman

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Se anmärkning
Gallras vid inaktualitet
Gallras 2 år efter avslutad
säsong

Prislista
Schema för skolsim
Plan för aktiviteter

11

8

2

11 9
11
11

11

9
9

9

Bevaras

Bevaras
Gallras efter 2 år
Gallras efter 10 år

Uppföljning av aktiviteter
Närvarolistor över deltagare i simundervisning
Märkesnoteringar för simskolegrupper
Beställningsbekräftelse relaxpaket
Arenor

Gallras efter 10 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år

Föreningsstöd och utmärkelser
1
2

3

Registrera föreningar
Anmälan till föreningsregistret
Stöd till föreningar
Bidragsansökningar
Sammanställning över bidragsansökningar
Beslut
Års- och verksamhetsberättelser från föreningar
Stöd till engagemang och projekt
Projektansökningar

Registreras i W3D3

Projektbeskrivning
Redovisning av projektmedel

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
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Gallras efter 5 år

11

11

9

9

4

5

Ansökan aktivitetsbidrag
Sammanställning redovisade aktiviteter
Ansökan ledarutvecklingsbidrag
Ansökan om investeringsbidrag till föreningar
Bidragsansökan
Slutredovisning av investeringen
Utmärkelser
Förteckning över utmärkelser och priser
Förslag

11 10
11

11

11

10

10

10

Gallras efter 5 år
Registreras i W3D3

Bevaras
Gallras efter 5 år

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Kulturmiljövård
1

Inventera och planera kulturmiljöer

2

Kulturmiljöprogram
Kulturmiljöutredningar
Presentera kulturmiljöer
Bakgrundsmaterial/manus
Broschyr

3

Skyltar
Tillstånd enligt Kulturmiljölagen
Beslut

Se anmärkning
Registreras i W3D3

Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Gallras vid inaktualitet

Registreras i W3D3
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Bevaras

Mellanlagringsplats/M Ansvar (nämnd,
ellanarkiv
förvaltning/avdelning)

Anmärkning

Även samarbete mellan kulturinstitutioner.
Till exempel ABM-samarbete och liknande
ex. ABM-samverkan
Se 1.3.1 Styrande dokument
Se 1.3.1 Styrande dokument
Exempelvis författarbesök och poesikvällar.
1 exemplar av varje sparas kronologiskt

Se 2.6.4 Förvalta avtal. T.ex. med
nöjeskonsulter mfl. Kan gallras 2 år efter
upphörd giltighet
Se 2.4 Ekonomiadminstration
Se 2.4 Ekonomiadminstration

Skisser
Extern konsult
Uppdrag åt en eller flera att inkomma med
skisser
Se 2.6.4 Förvalta avtal.
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Konstinköp
Foton, värdering, placering och returnering
m.m.
Nya konstinköp ställs ut

Uppdatera konstregister
1 exemplar av varje sparas kronologiskt
1 exemplar av varje sparas kronologiskt
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Kan delas in i drift av tex huvudbibliotek,
filialer och skolbibliotek
Statistik på uthyrning av lokaler, inköp av olika
saker för bibliotekets räkning m.m.
Förvärv och förvaltning av biblioteksmaterial.
Planering, urval, inköp, prenumerationer,
databaser, mediaplanering anslag etc.
Accession, klassificering, katalogisering,
inbindning. Även inlån av medier från andra
bibliotek (fjärrlån)
Gäller samtlig media. Årlig sammanställning
bevaras

Förteckning summa på utlån per person samt
per bok. Detta gäller även referenslitteratur.
Kontinuerliga uttag bevaras. Frekvens
diskuteras med Sydarkivera

Ligger normalt kvar i lånesystemet tills man
byter verksamhetssystem.

Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
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Inläsning av dagstidningar eller annat tryckt
material
Exempelvis intervjuer. Med register om det
finns.
Hämtas från Myndigheten för tillgängliga
mediers register så uppdateras kontinuerligt

Även konsthall
Institutionens egna. Se 1.4.1 Mål- och
ekonomistyrning
Bevaras . Om det inte ingår i
verksamhetsberättelse eller liknande då kan
den gallras. Se även 1.5.2 Mäta
verksamhetskvalitet
1 exemplar av varje bevaras i kronologisk
ordning

Se 1.3.1 Styrande dokument

OBS! Använd ej, egen rubrik under 11.10
Kulturmiljövård.
Förvaltning av föremåls- och fotosamlingar,
konst. Dokumentation av samlingar.
Accession, klassificering, katalogisering
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T.ex. register över samtidsdokumentation

Konst

Kan ske i samarbete med andra
organisationer
Institutionens egna. Se 1.4.1 Mål- och
ekonomistyrning
Bevaras . Om det inte ingår i
verksamhetsberättelse eller liknande då kan
den gallras. Se även 1.5.2 Mäta
verksamhetskvalitet
T.ex. pjäsmanus, fotografier, filmer,
spelplaner och rollistor.
1 exemplar av varje bevaras i kronologisk
ordning

Kan ske i samarbete med andra
organisationer
Institutionens egna. Se 1.4.1 Mål- och
ekonomistyrning
Bevaras . Om det inte ingår i
verksamhetsberättelse eller liknande då kan
den gallras. Se även 1.5.2 Mäta
verksamhetskvalitet
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1 exemplar av varje bevaras i kronologisk
ordning
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Kommunal musikskola

Årligt uttag
Årligt uttag

Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet

Även andra träffpunkter för ungdomar t.ex.
caféer
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Bevaras . Om det inte ingår i
verksamhetsberättelse eller liknande då kan
den gallras. Se även 1.5.2 Mäta
verksamhetskvalitet
Om ärendet tillhör polisanmälan se 5.5.7
Anmäla till polis
Se 5.5.7 Anmäla till polis
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Idrottsplatser, idrottshallar, badhus, ishall
Om de inte finns bevarade på annat håll i
kommunen
Årligt uttag

Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet

Skolsim, vuxensim, babysim, vattenträning
och lovaktiviteter.

Badhus. Underlag till faktura

Utvecklingsprojekt, ledarutvecklingsbidrag
m.m.
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Måste vara utmärkelser som enskilda
föreningar delar ut

Inkl stadsvandringar. Inkl rollen som
remissinstans.
Se 1.3.1 Styrande dokument

Guidningar
1 exemplar av varje bevaras i kronologisk
ordning
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Klassificeringsstruktur Region Gotland 1.0
Innehåll
2018-11-20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DEMOKRATI OCH LEDNING
1 Politiska partier och val
2 Politiskt beslutsfattande
3 Verksamhetsledning
4 Planera och följa upp verksamheten
5 Kvalitetsledning
6 Verksamhetsutveckling och samverkan
7 Allmänna handlingar och arkiv
8 Tillsyn och Revision
9 Remisser, undersökningar och statistik
10 Hantera regionens varumärke
11 Representera
12 Dataskydd

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

INTERN SERVICE
1 Mötesadministration
2 Administration av förtroendevalda
3 Informera och kommunicera
4 Ekonomiadministration
5 Finans- och skuldförvaltning
6 Inköp och försäljning
7 Personaladministration
8 Systematiskt arbetsmiljöarbete
9 Löneadministration
10 Pension
11 IT och telefoni
12 Fordon och materiel
13 Interna servicefunktioner
14 Tillagnings- och mottagningskök

SAMHÄLLSBYGGNAD
1 Lantmäteri och kartarbete
2 Fysisk planering
3 Hantera fastigheter
4 Lovgivning och dispenser
5 Byggnader och anläggningar
6 Gator, vägar och torg
7 Parker och grönytor
8 Lekplatser
9 Trafik och kommunikationer
10 Hamnar
11 Flygplatser

Ansvarig för dokumentet
Regionarkivarie: Nanna Bergquist

12
13
14
15
16
17

Energiförsörjning
Kommunikationsnät
Vatten och avlopp
Avfall och återvinning
Fiske
Sanering

5
5
5
5
5
5
5
5
5

TRYGGHET OCH SÄKERHET
1 Skydd mot olyckor
2 Krisberedskap
3 Totalförsvar
4 Hantera krissituationer
5 Skydd och säkerhet
6 Försäkringar
7 Skade- och tillbudsrapportering
8 Brottsförebyggande arbete

6 MILJÖ OCH HÄLSOSKYDD
6 1 Tillstånd/anmälan/registrering
6 2 Tillsyn och kontroll av verksamheter och
lokaler
6 3 Miljöövervakning
6 4 Klassningskod och tillsynsavgift
6 5 Åtal och sanktioner
6 6 Naturvård
6 7 Vattenvård
6 8 Skyddsjakt

3 SAMHÄLLSSERVICE
3 1 Borgerliga ceremonier
3 2 Konsumentstöd och rådgivning av
verksamheter och lokaler
3 3 Medborgarservice
3 4 Extern information och kommunikation
3 5 Tillstånd och tillsyn för näringsliv och
föreningar
3 6 Arbetsmarknad och sysselsättning
3 7 Näringsliv
3 8 Turism
3 9 Stiftelser, fonder och donationer
3 10 Bidrag och sponsring till externa aktörer
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

SKOLA
1 Gemensam verksamhet
2 Förskola
3 Grundskola F-9
4 Grundsärskola
5 Fritidshem
6 Gymnasieskola
7 Gymnasiesärskola
8 Kommunal vuxenutbildning
9 Särskild utbildning för vuxna
10 Särskilda utbildningsformer
11 Annan pedagogisk verksamhet
12 Folkhögskola
13 Utbilda i svenska för invandrare
14 Yrkeshögskola
15 Övriga yrkesutbildningar

8 VÅRD OCH OMSORG
8 1 Förebyggande vård och omsorg
8 2 Hälso- och sjukvård
8 3 Rehabilitera
8 4 Logga händelser
8 5 Föra vårdrelaterade register
8 6 Hantera journaler, förfrågningar och
tillstånd
8 7 Stöd och omsorg
8 8 Insatser för funktionsnedsatta
8 9 Insatser för psykiskt funktionsnedsatta
8 10 Bostadsanpassning
8 11 Hantera särskild kollektivtrafik
(Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor)

Senast reviderat
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9 SOCIALT OCH EKONOMISKT STÖD
9 1 Uppdragstagare inom individ och
familjeomsorg
9 2 Barn och familj
9 3 Vuxna
9 4 Familjerätt
9 5 Ekonomiskt bistånd
9 6 Överförmyndare
10 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
10 1 Tillhandahålla fackbibliotek
10 2 Tillgodose patientsäkerhet
10 3 Smittskydd
10 4 Hantera medicintekniska produkter
(MTA) och Sterilcentral
10 5 Tandvård
10 6 Folktandvård
10 7 Studentkoordinering
10 8 Bedriva hälso- och sjukvård
10 9 Primärvård
10 10 Specialistvård
10 11 Barnhälsovård
10 12 Habilitering
10 13 Psykiatrisk vård
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

KULTUR OCH FRITID
1 Kulturverksamhet
2 Bibliotek
3 Museer
4 Musik- och teater
5 Kulturskola
6 Fritid
7 Rekreationsområden
8 Idrottsanläggningar och arenor
9 Föreningsstöd, utmärkelser
10 Kulturmiljövård
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1

DEMOKRATI OCH LEDNING

1

1

Politiska partier och val

1

1

1

Administrera val

1

1

2

Genomföra val

1
1

1
1

3
4

Folkinitiativ
Partistöd

1

2

1

2

1

Politiska beslut

1
1

2
2

2
3

Offentlig dialog
Redovisa delegation

Medborgarförslag, dialogmöten

1

2

4

Tillfälliga politiska beredningar och
styrgrupper

1

2

5

Tillsätta och entlediga
förtroendevalda

1

2

6

Initiativ från förtroendevalda,
nämnd, revisorer, bolag,
fullmäktigeberedning

1

2

7

Återkoppla till förtroendevalda

Tillsättning och arbete i
beredning/styrgrupp med
uppdrag att
utreda särskild fråga
(Valärende) Val av ledamöter,
ersättare, ombud, revisorer,
överförmyndare
Motioner, interpellationer och
frågor.
Alla som har initiativrätt i KF.
(Tjänsteman måste gå via
ledning/politiker för att initiera
ärende.
Annars gäller
medborgarförslag)
Rapporter och
anmälningsärenden,
redovisning av ej
färdigberedda
motioner, ej verkställda beslut,
medborgarinitiativ mm,
genomföra
dialoger (hearing) mellan
tjänstemän
och politiker, information
mellan
tjänstemän och politiker

1

3

1

3

Allmänna val och
folkomröstning Valdistrikt, valförrättare,
logistik m.m.
Allmänna val och
folkomröstning - Ta
emot och räkna röster
Folkomröstning

Politiskt beslutsfattande

Verksamhetsledning
1

Styrande dokument

Ansvarig för dokumentet
Regionarkivarie: Nanna Bergquist

På olika nivåer,
kommunfullmäktige,
nämnd, bolag, chefsnivå.
Taxor och
avgifter. Ex policy, reglemente,
bolagsordning, direktiv,
gallringsbeslut,

Senast reviderat
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1

3

2

Organisera och fördela arbete och
ansvar

1

3

3

Leda det interna arbetet

1

3

4

Samverka med personal och
fackliga organisationer

1

4

1

4

1

Mål- och ekonomistyrning

1

4

2

Begära ökat anslag/tilläggsbudget

1

4

3

Investeringar

1

5

1

5

1

Kvalitetsstyra

1

5

2

Mäta verksamhetskvalitet

1

5

3

Säkra och förbättra
verksamhetskvalitet

klassificeringsstruktur, riktlinje
Politisk organisation,
förvaltningsorganisation,
attest- och
utanordningsbehörighet,
delegation av
ansvar/arbetsuppgifter
Ledningsgruppsmöten samtliga
nivåer
MBL-förhandlingar,
löneöversyn,
central och lokal samverkan,
arbetsplatsträffar,
partssammansatta
grupper som arbetsutskott till
APT
och/eller SVG

Planera och följa upp
verksamheten

Kvalitetsledning

Ansvarig för dokumentet
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Budget, årsredovisning,
delårsrapporter, bokslut,
uppdrag och
uppdragsbeskrivning
Används endast vid behov - t
ex
strukturella förändringar eller
underskott i budgeten. Ansöks
hos KF.
Stora investeringar som kräver
fullmäktigebeslut eller
styrelsebeslut
hos bolagen
Ska användas av alla
verksamhetsnivåer.
Ledningssystem för kvalitet,
kvalitetspolicy och
kvalitetsmål. Med
ledningssystem avses riktlinjer
och
rutiner för att fastställa de
grundläggande principerna för
ledning
av verksamheten och för att
nå
uppställda mål. I
ledningssystemet ska
ingå bl.a. en dokumenterad
informationssäkerhetspolicy,
och
rutiner för styrning av
behörigheter.
Egenkontroll och riskanalys,
enkätundersökningar för att
undersöka
verksamhetskvalitet, även
verksamheter under intern
service
Verksamhetsspecifika planer
och
uppföljningar. T ex planer
utifrån den

Version
1.0

fastställda budgeten med
tillhörande
uppföljningar.
1
1

5
5

4
5

Synpunkter/förslag och klagomål
Anmälan enligt lag

1

5

6

Forum för samråd

1

5

7

Juridiska handlingar

1

6

1

6

1

Omvärldsbevakning

1

6

2

Projekt

1

6

3

Samverka externt

1

6

4

Utveckla verksamheten

1

7

1
1

7
7

Avser anmälan mot
myndigheten. T.ex. Lex Sarah,
Lex
Maria eller kränkande
behandling av
skolelev.
Till exempel tillgänglighetsråd,
pensionärsråd, föräldraråd,
elevråd och
liknande
Ingår i respektive ärende och
ska
klassificeras och föras till det
ärende
som det berör om det finns ett
ärende.
Om det inte finns ett ärende
redan
utan är en ren juridisk process
så
registreras ärendet här.

Verksamhetsutveckling
och samverkan
Omvärldsbevakning av vikt för
kommunens verksamheter.
Gäller även för
samverkansprojekt och EUprojekt m.m.
Gemensam nämnd,
kommunalförbund,
samverkansavtal. Avser
verksamhet förknippad med
att bygga upp, förvalta
och följa upp
samverkansorganisationer som
innefattar andra myndigheter,
ex. polis.
Politiskt initierade
verksamhetsutredningar ex.
omorganisation, driftsform för
verksamhet. OBS! Om
utredningen
behandlas av en politisk
beredning
hamnar det under 1.2.4

Allmänna handlingar och
arkiv
1
2

Post och postöppning
Lämna ut allmänna handlingar
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respektive ärende och ska
klassificeras
och föras till det ärende som
överklagas om överklagan
sker.
Diarieföring/registrering av
allmänna
handlingar, arkivförteckning,
dokumenthanteringsplan,
beskrivning
av myndighetens allmänna
handlingar

1

7

3

Redovisa information

1
1

7
7

4
5

Vårda och förvara arkiv
Tillgängliggöra allmänna
handlingar och arkiv

1
1

7
7

6
7

Hantera arkivleveranser
Avhända allmänna handlingar

1

7

8

Överlämna allmänna handlingar för
förvaring

1

7

9

Gallra allmänna handlingar

1

8

1
1

8
8

1

9

1
1
1

9
9
9

1

10

1
1
1

10
10
10

1
2
3

Regionvapen
Grafisk profil
Varumärke

1

10

4

Utmärkelser

1

10

5

Flaggning

1

11

Tillsyn och Revision

1
2

Revision och granskning
Tillsyn från tillsynsmyndighet

Remisser, undersökningar
och statistik

1
2
3

Externa remisser
Externa undersökningar
Statistik till andra myndigheter

Hantera regionens
varumärke

Digitalisering för bättre
återsökning,
kulturarvsportal,
programverksamhet,
utlån
Permanent överförande av
handlingar
till andra myndigheter eller
enskilda
organ än arkivmyndigheten.
Kräver KF-beslut.
Tidsbegränsat lån eller
förvaring av
handlingar enligt avtal
Tillsyn som utövas inom ramen
för
kärnverksamheterna, se
respektive
verksamhetsområde.
Intern revision
JO, skolinspektionen,
socialstyrelsen,
externa revisorer.
Återkommande
reguljära inspektioner.
Remisser och yttranden som
inte hör
till någon särskild verksamhet.
Till
exempel remisser från statliga
myndigheter

Statistik ex till SCB, Skolverket
m fl
Även regionala/kommunala
bolag.

Även regionala/kommunala
bolag.
Ex. kulturpris, byggnadspris
och
idrottspris

Representera
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1
1

11
11

1
2

1

12

1

12

1

1

12

2

2

Evenemang och avtackningar
Vänortsutbyte

Föreningar, näringsliv etc.

Dataskydd

Dataskyddsförordningen från
maj 2018

Personuppgiftsombud/
Dataskyddsombud
Personuppgiftsbehandling

INTERN SERVICE

2

1

Mötesadministration

2

1

Mötesadministration

2
2

1
1

2

2

2
2

2
2

1
2

2

2

3

2

2

4

2

3

2
2
2
2

3
3
3
3

1
2
3
4

Informationsmaterial
Intern webb
Extern webb
Projekt- och samarbetsytor på
webben

2

3

5

Direktkommunikation med
medarbetare

2

4

2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4

1
2
3
4
5
6
7

Kontoplan/gällande ekonomimodell
Leverantörsreskontra
Kundreskontra
Anläggningsreskontra
Fakturera internt
Löpande bokföring/redovisning
Ekonomiska anspråk

2

4

8

Taxering och skatteredovisning

1
2

Förberedelser och
genomförande av
nämndssammanträden,
sammanträden och möten av
olika
slag. Gäller även bolag och
förbund. Ej
beslut.

Mötesplanering
Genomföra möten

Administration av
förtroendevalda
Registrera förtroendevalda
Ersättning och arvoden till
förtroendevalda
Utveckla förtroendevaldas
kompetens

Gäller beslutsprocessen.
Fördjupning i
beslut och politiskt arbete.
OBS! Kan
också gälla om politiker sitter i
special
nämnd/styrelse där specifik
utbildning
krävs inom området för att de
ska
kunna fatta beslut.

Avtacka/hedra förtroendevalda

Informera och
kommunicera

Tillhandahålla och använda, t
ex
OneDrive, Share Point m fl.

Ekonomiadministration
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2

4

9

Utbetalningar

Det som ej omfattas av
leverantörsreskontra
Det som ej omfattas av
kundreskontra

2

4

10

Inbetalningar

2

4

11

Kontantkassa

2

5

2
2
2
2
2
2
2

5
5
5
5
5
5
5

2

6

2
2
2
2

6
6
6
6

2

7

2
2
2
2
2
2
2
2
2

7
7
7
7
7
7
7
7
7

2

8

2
2

8
8

2

9

2
2

9
9

1
2

Registrera tjänstgöring och lön
Beräkna lön, arvoden och
ersättningar

2

9

3

2

9

4

2
2
2

9
9
9

5
6
7

Verkställa lön, arvoden och
ersättningar
Kontrollera och genomföra
avstämningar inför löneutbetalning
Rapportera kontrolluppgifter
Utmäta lön
Återkräva lön

2

10

2
2

10
10

2

11

2
2

11
11

Finans- och
skuldförvaltning
1
2
3
4
5
6
7

Förvalta finanser
Inkommande bidrag
Inlån
Utlån
Borgen
Utdelningar och koncernbidrag
Ägartillskott

Ex. aktier och värdepapper

Inköp och försäljning
1
2
3
4

Genomföra upphandling
Avropa från ramavtal
Genomföra direktupphandling
Förvalta avtal

Bevakning av avtal, option på
förlängning etc.

Personaladministration
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rekrytera personal
Anställa personal
Bemanning och ledigheter
Administrera anställningar
Personalhälsa
Utbilda och utveckla personal
Disciplinåtgärder för personal
Uppvakta personal
Avsluta anställning

Systematiskt
arbetsmiljöarbete
1
2

Arbetsmiljö-/skyddsrond
Utreda arbetsmiljö

Löneadministration
Arbetad tid, ledigheter,
sjukanmälan,
sjukt barn, löneavdrag,
semestrar.

Pension
1
2

Pensioner
Rapportera till pensionsmyndighet

IT och telefoni
1
2

Införa IT-system
Förvalta IT-system
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2
2
2

11
11
11

2

12

2
2
2

12
12
12

2

13

2
2
2
2
2
2

13
13
13
13
13
13

2

14

2
2

14
14

3
4
5

Teknisk infrastruktur
Telefoni, växel och e-post
Support/helpdesk

Fordon och materiel
1
2
3

Förråd och lager
Fordon
Utrustning och inventarier

Interna servicefunktioner
1
2
3
4
5
6

Tryckeri och repro
Lokalbokningar
Transportmedelsbokningar
Vaktmästarservice
Posthantering
Lokalvård
För tillsyn, se 1.8. För ekonomi
se 2.4,
För upphandling, se 2.6.

Tillagnings- och
mottagningskök
1
2

3

Planera och förbereda måltider
Cafeteria

SAMHÄLLSSERVICE

3

1

3
3
3

1
1
1

Borgerliga ceremonier

3

2

3
3
3
3

2
2
2
2

3

3

3
3

3
3

1
2

Hantera frågor
Vägledning och service

3
3

3
3

3
4

Verka för folkhälsa
Verka för mångfald

3

4

3

4

1

Ge regioninformation

3

4

2

Evenemang och aktiviteter för
invånare i regionen

3

5

3

5

1

3

5

2

1
2
3

Namngivningsceremoni
Borgerlig vigsel
Borgerlig begravning

Konsumentstöd och
Rådgivning av
verksamheter och lokaler
1
2
3
4

Konsumentrådgivning
Budget- och skuldrådgivning
Skuldsanering
Energi- och klimatrådgivning

Medborgarservice

Kontaktcenter.
Samhällsinformation.
Tolkförmedling.
Hemvändare.
Medborgarskap. Integration
Folkhälsoråd m.m.
Jämställdhet m.m.

Extern information och
kommunikation
Till exempel ta emot
ansökningar och
hantera utdelande av
svenska flaggor, välkomnande
för
nyinflyttade, studiebesök hos
regionens
verksamheter

Tillstånd och tillsyn för
näringsliv och föreningar
Tillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen
Tillstånd och kontroll av
tobaksförsäljning
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3

5

3

Kontroll av försäljning av
receptfria läkemedel
Tillstånd och kontroll av
lotteriverksamhet
Tillstånd om hotell- och
pensionatrörelse

3

5

4

3

5

5

3

6

3

6

1

3

6

2

3

7

3
3
3

7
7
7

3

8

3
3
3
3
3

8
8
8
8
8

3

9

3
3
3

9
9
9

3

10

3

10

1

Bidrag och sponsring till
organisationer etc.

3

10

2

Bidrag och sponsring till enskilda

Arbetsmarknad och
sysselsättning
Stöd för anställbarhet och
personlig utveckling
Samordna insatser för
arbetsmarknad och sysselsättning

Arbetsträning. Arbetspraktik.
Utbildning.
Datortek. Etc.

Näringsliv
1
2
3

Näringslivslots
Företagsträffar
Marknader

Turism
1
2
3
4
5

Främja turism
Förmedla boende
Turistpaket
Guidning
Turistbyrå och turistinformation

Stiftelser, fonder och
donationer
1
2
3

Stiftelser
Fonder
Donationer

Bidrag och sponsring till
externa aktörer

4

Turistvärdar
Stiftelser egen juridisk person

Förfrågningar från externa
aktörer, som ej
omfattas av ordinarie
verksamhetsspecifika
bidragsformer, ex
byggnadsvårdsbidrag,
samhällsförsköningsbidrag.
Punkten
innefattar även sponsring som
kommunen
bidrar med i olika former till
externa
aktörer ex. när organisationer
behöver
sponsring för att kunna bygga
läktare.
T.ex. socialt verksamma
organisationer,
byalag, friskolor och
kommuner/myndigheter
Ej bistånd. T ex
byggnadsvårdsbidrag.

SAMHÄLLSBYGGNAD

4

1

4

1

1

Lantmäteri och kartarbete
Fastighetsbildning

4

1

2

Kartor och geografisk
informationsverksamhet
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4

1

3

Namnsätta kvarter, gator och
allmänna platser
Adressätta

4

1

4

4

2

4

2

1

Hantera översiktsplaner

4

2

2

Hantera
detaljplaner/områdesbestämmelser

4
4
4

2
2
2

3
4
5

Hantera regionplaner
Upphäva plan
Lokala/regionala undersökningar
och sammanställningar

4

3

4

3

1

Förvärva fastighet

4

3

2

Mark och exploatering

4
4
4

3
3
3

3
4
5

Försälja fastighet
Byta fastighet
Nyttjanderätt för fastighet

4

3

6

Förvalta skogs- och
lantbruksfastigheter

4

4

4
4

4
4

1
2

Förhandsbesked om byggnation
Bygglov

4
4

4
4

3
4

Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd
Tillsyn och föreläggande rörande
fastigheter

4

4

5

Dispenser

4

5

4

5

1

Lokalbehov och förslag

4

5

2

Byggprojekt

4
4
4
4

5
5
5
5

3
4
5
6

Anpassa för hyresgäster
Uthyrning
Inhyrning
Underhålla

Fysisk planering

Hantera fastigheter

Upprätta
översiktsplan/fördjupning av
översiktsplan/tillägg till
översiktsplan.
Här ingår även upphävande
och
överklagande.
Här ingår även upphävande
och
överklagande,
områdesbestämmelser.

Markområden och de
byggnader som
finns inom området.
Expropriation/inlösen, köp,
lagfarter
Markutvecklingsprojekt,
utredningar
Ex. Kommunal tomtkö
Arrenden, tomträtt,
nyttjanderätt,
servitut

Lovgivning och dispenser
Utanför detaljplanelagt område
Lov inkluderar bygglov,
rivningslov och
marklov, skyltar på fastigheter
och
byggnader.
Ex. Attefallshus, eldstäder
Till exempel ovårdade
fastigheter och
olovligt byggande.
Dispens efter prövning utifrån
Miljöbalken. Strandskydd,
naturskyddstillstånd

Byggnader och
anläggningar
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4

5

7

Drift och skötsel

4

5

8

Dokumentera fastighet

4

5

9

Externa fastigheter

4

6

4

6

1

Planera gator och vägar

4
4

6
6

2
3

Anlägga gator och vägar
Underhålla gator och vägar

4
4

6
6

4
5

Enskilda vägar
Anmälan om tillstånd enligt
ordningsföreskrifter

4
4

6
6

6
7

Fysisk tillgänglighet
Parkering/parkeringsplatser

4

7

4

7

1

Planera parker och grönytor

4
4

7
7

2
3

Anlägga parker och grönytor
Förvalta parker och grönytor

4

8

4
4
4

8
8
8

4

9

4
4

9
9

1
2

Planera trafik
Trafikföreskrifter och tillstånd

4

9

3

Kollektivtrafik

4

9

4

Infrastruktur

4

10

dyl. Sådant som inte ingår i
den
dagliga skötseln av
fastigheten.
Återkommande kontroller.
Brandtillsyn,
ventilationskontroll,
tillsyn av hissar, elrevision,
den
dagliga skötseln
Ritningsmaterial och
handlingar
specifikt för de egna
fastigheterna och
byggnaderna som uppdateras
löpande
Fastigheter som ej tillhör
regionen.
OBS! Fastigheter definieras
juridiskt
som allt från mark, skog,
fornlämningar till byggnader.

Gator, vägar och torg
Ex. gång- och cykelväg,
gatubelysning, skyltning
Felanmälan, snöröjning,
gatusopning
Ex upplåtelse av allmän plats,
grävtillstånd,
affischeringstillstånd,
skyltar, tillfällig övernattning,
offentliga tillställningar.
Inkluderar även garage

Parker och grönytor

Planera och anlägga lekplatser,
skötsel
och funktionskontroll

Lekplatser
1
2
3

Planera och anlägga
parkområden och
planteringar, skötsel av
grönytor,
besiktning, springbrunnar och
vattenanläggningar.

Planera lekplatser
Anlägga lekplatser
Förvalta lekplatser

Trafik och
kommunikationer

Trafikverket, sjöfartsverket,
luftfartsverket.

Hamnar
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4
4
4

10
10
10

1
2
3

Planera hamnar
Anlägga hamnar
Förvalta hamnar

4

10

4

Fartyg och båtar

4

11

4
4
4
4

11
11
11
11

4

12

4

12

1

4
4
4
4
4
4

12
12
12
12
12
12

2
3
4
5
6
7

4

13

4

13

1

4
4
4
4

13
13
13
13

2
3
4
5

4

14

4

14

1

Planera och utreda vatten och
avlopp

4

14

2

Producera dricksvatten

4
4
4

14
14
14

3
4
5

Förvalta ledningsnät
Bygga ut ledningsnät
Ansluta till nät för vatten och
avlopp

4
4

14
14

6
7

Försälja dricksvatten
Rena avloppsvatten

4

15

Förvalta farleder, prickar och
fyrar,
kontrollera vattendjup,
kontrollera
havsbotten.
Upplåta magasinsutrymme och
cisterner, färjeterminaler,
förvalta
tullhus och hamnkontor,
kranar,
mudderverk, industrispår.
Registrera ankommande och
avgående
fartyg, upplåta kajplats.

Flygplatser
1
2
3
4

Planera flygplatser
Anlägga flygplatser
Förvalta flygplatser
Flygtrafik

Energiförsörjning
Planera och utreda
energiförsörjning
Producera energi
Distribuera energi
Förvalta ledningsnät för energi
Bygga ut ledningsnät för energi
Abonnenter
Gas

Kommunikationsnät
Planera och utreda nät för
elektronisk kommunikation
Hyra ut kommunikationsnät
Förvalta kommunikationsnät
Bygga ut kommunikationsnät
Ansluta till kommunikationsnät

El, gas, kyla och fjärrvärme.
alternativ
energi

Drift och underhåll med mera
Anslutning, Försäljning
Bränsle och anläggningar
Tv, radio, tele, webb,
bredband.

Drift och underhåll med mera

Vatten och avlopp
Vattentäkter, tillstånd för
vattenverksamhet,
verksamhetsområde för
vatten- och
avloppsanläggning
Driva och förvalta vattenverk,
kontrollera dricksvatten och
rapportera
till tillsynsmyndighet
Drift och underhåll med mera
Anslutning, ändring eller
tillbyggnad av
vatten och avlopp
Driva och förvalta reningsverk,
kontrollera avloppsvatten,
rapportera
till tillsynsmyndighet

Avfall och återvinning
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4
4
4

15
15
15

1
2
3

Avfall
Renhållning
Sortering och återvinning

4

16

4
4
4
4

16
16
16
16

4

17

4
4
4

17
17
17

1
2
3

Marksanering
Industrisanering
Fastighetsanering

4
4
4

17
17
17

4
5
6

Brandskadesanering
Kemikaliesanering
Vattenskadesanering

Fiske
1
2
3
4

Fiske och fisketillsyn
Fiskodling
Utplantera fisk
Reduktionsfiske

Sanering

5

Mögel, lukt, klotter, asbest,
PCB

TRYGGHET OCH
SÄKERHET

5

1

5
5
5

1
1
1

Skydd mot olyckor

5

2

5
5
5

2
2
2

1
2
3

Risker och sårbarhet
Planera krisledning
Utbilda och öva i krisberedskap

5

2

4

Geografiskt områdesansvar

5
5
5
5

2
2
2
2

5
6
7
8

Rapportera krisberedskap
Stöd vid kriser
Vattensäkerhet
Kriskommunikation

5

3

5
5

3
3

1
2

5

3

3

5

4

5

4

5

5

5

5

1

Skydda byggnader och egendom

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

2
3
4
5
6
7

Systematiskt brandskyddsarbete
Informationssäkerhet
Säkerhetsskydd
Personskydd
Säkerhet för brukare
Anmäla till polis

5

6

5

6

1
2
3

Insatser vid olyckor
Arbeta förebyggande mot olyckor
Trafiksäkerhet

Räddningstjänsten

Krisberedskap
Utbildning och övning (SFS
2006:544)
Geografiskt områdesansvar
(SFS
2006:544)
Rapportera (SFS 2006:544)
POSOM
Översvämningar och utsläpp

Totalförsvar
Skydd av befolkning
Branddammar och
krigsbranddammar
Varningssystem (VMA)

Hantera krissituationer
1

Krisledningsnämnd

Skydd och säkerhet
Lås, larm och övervakning
(kamera
och vilt)
SBA
(SFS 1996:627)

Försäkringar
1

Försäkra personer
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Ansvar- och
olycksfallsförsäkring.
Person- och egendomsskada
som kan
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5

6

5

7

5
5
5
5

7
7
7
7

5

8

5
5
5

8
8
8

2

leda till skadestånd eller vara
skada
som inte täcks av försäkring.
Olycksfall
elever,
arbetsmarknadspolitiska
åtgärder, gode män mfl.
Egna fastigheter eller
utrustning,
motorfordon

Försäkra egendom

Skade- och
tillbudsrapportering
1
2
3
4

Ansvarsskada
Egendomsskada
Fordonsskada
Tillbud

Brottsförebyggande
1
2
3

6

Samverka med polis
Mäta trygghet
Hantera stöd till brottsoffer

MILJÖ OCH
HÄLSOSKYDD

6

1

Tillstånd/anmälan/
registrering

6

1

1

Miljöfarlig hantering eller
anläggning

6

1

2

Registrera nya verksamheter

6

1

3

Hantera information om cisterner

6

1

4

6

1

5

Hantera information om
köldmedier
Prövning och tillstånd för solarier

6

1

6

Prövning och registrering för
Livsmedelshantering/
livsmedelsanläggning

6

1

7

Internationella hot mot
människors hälsa

6

1

8

6

1

9

Miljötillstånd enligt lokala
föreskrifter
Miljötillstånd djurhållning

6

2

Enligt miljöbalken
Bekämpningsmedel, Enskilt
avlopp,
Förmultningstoalett,
Slamdispens, Värmepump,
Djurhållning.
Enligt miljöbalken
Miljöfarlig verksamhet,
Blästring,
Skrovrengöring, Mellanlagring
farligt
avfall, Hygienisk behandling,
Skolverksamhet, Bassängbad
Enligt miljöbalken
Installation, Skrotning
Enligt miljöbalken
Installation, Skrotning
Anmälan enligt
strålskyddslagen
Tillstånd, Registrering,
Exportintyg
Utfärda förnyat intyg enligt
lagen om
skydd mot internationella hot
mot
människors hälsa,
Karantänsintyg

Tillsyn och kontroll av
verksamheter och lokaler
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6

2

1

Kontrollera periodisk rapport från
miljöfarlig verksamhet

6

2

2

Miljötillsyn av verksamheter

6

2

3

Miljötillsyn, tillfällig eller otillåten
verksamhet

6

2

4

Miljötillsyn, olägenhet och
störning

6

2

5

Miljötillsyn, radon

Enligt miljöbalken
Miljörapport, Kontrollprogram,
Analysresultat, Periodisk
besiktning,
Årsrapport, cistern, köldmedier
Enligt miljöbalken
Miljöfarlig verksamhet, enskilt
avlopp,
återvinningsplats, hygienisk
verksamhet, skolverksamhet,
bassängbad, lokal, strandbad,
ljudmätning
Enligt miljöbalken
Miljöolycka/tillbud, Otillåten
miljöfarlig
verksamhet, Driftstörning,
Förorenad
mark, bygg- och
rivningsarbete,
PCBinventering,
PCB-sanering,
Ansvarsutredning
Enligt miljöbalken
Boendemiljö, Yttre miljö. Ex
kemtvätt,
bensinstation, återvinning och
verkstäder
Enligt miljöbalken

6

2

6

Smittskyddstillsyn

Enligt smittskyddslagen

6

2

7

Strålskyddstillsyn

Enligt strålskyddslagen

6

2

8

Tobakstillsyn

Enligt tobakslagen

6

2

9

Kontrollera livsmedel

Utöva kontroll av
livsmedelsverksamhet enligt
livsmedelslagen
Livsmedelsverksamhet,
Klagomål,
Matförgiftning, Dricksvatten

6

2

10

Energitillsyn

6

3

6

3

1

Miljöövervaka luft

6

3

2

Miljöövervaka buller/trafik

6

3

3

Miljöövervaka vatten

6

3

4

Miljöövervaka ekosystem

6

3

5

Miljöövervaka gammastrålning

6

4

6

4

1

6

4

2

6

5

Miljöövervakning

Klassningskod och
tillsynsavgift
Klassningskod och tillsynsavgift
enligt miljöbalken
Klassningskod och kontrollavgift
enligt livsmedelslagen

Åtal och sanktioner
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6

5

1

Sanktionsavgifter

6

5

2

6

5

3

Anmäla misstänkt brott mot
miljöbalken
Anmäla misstänkt brott mot
livsmedelslagen

6

6

6

6

1

Planera och inventera
naturvårdsfrågor

6

6

2

Inrätta naturreservat

6

6

3

Förvalta naturreservat

6

7

6

7

1

Planera och inventera
vattenvårdsfrågor

6

7

2

Inrätta vattenreservat

6

7

3

Förvalta vattenreservat

6

7

4

Kalka sjöar och vattendrag

6

7

5

Vattenverksamhet

6

8

6

8

1

Utnämna skyddsjägare

6

8

2

Anmälan om skyddsjakt

Enligt miljöbalken

Naturvård
Skapa planer, göra
inventeringar och
även friluftsfrågor.
Inrätta och förvalta
Naturreservat,
naturminnen,
biotopskyddsområden,
djur- och växtskyddsområden.

Vattenvård
Skapa planer och göra
inventeringar.
Inrätta och förvalta
vattenreservat,
biotopskyddsområden, djuroch
växtskyddsområden inom
vattenvård.

Skyddsjakt

7

SKOLA

7

1

Gemensam verksamhet

7

1

1

Skolplikt

7

1

2

Planera utbildning

7

1

3

Läromedel

7

1

4

Skolskjuts

7

1

5

Elevsocial verksamhet
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Planera kurser lokaler,
schemaläggning av lärare,
lärartäthet,
läsårstider mm.

Medicinska, psykologiska och
psykosociala (kurativa) samt
specialpedagogiska insatser.
Ordning
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och disciplinåtgärder. Åtgärder
mot
kränkande behandling. Beslut
om
särskola.
Hemspråk/Modersmål.
Ämnesprov, nationella prov.
Utvecklingssamtal. Individuell
utvecklingsplan. Ge särskilt
stöd. Ge prov och sätta betyg.
Validera. Elevakt ska finnas för
samtliga elever. Förvaras i
personnummerordning och
följer eleven under hela
grundskolan. Skickas mellan
skolorna vid byte av skola. I
gymnasiet läggs en ny elevakt
upp.

7

1

6

Elevpedagogisk verksamhet

7

1

7

Studie- och yrkesvägledning

7

1

8

Enskild skolverksamhet

7

2

7

2

1

Placera i förskola

7

2

2

Planera verksamheten i förskola

7

2

3

Följa upp verksamheten i förskola

Planera kurser lokaler,
Schemaläggning
Planera och följa upp läsår.

7

2

4

Närvaro i förskola

Närvaro och beläggning.

7

3

7

3

1

Anta och placera i grundskola

7

3

2

Planera utbildning i grundskola

7

3

3

Följa upp utbildning i grundskola

7

3

4

Närvaro i grundskola

7

4

7

4

1

Anta och placera i grundsärskola

7

4

2

Planera utbildning i grundsärskola

7

4

3

Följa upp utbildning i grundsärskola

7

4

4

Närvaro i grundsärskola

7

5

7

5

1

Placera i fritidshem

7

5

2

Närvaro i fritidshem

7

5

3

Följa upp verksamheten i fritidshem

Fristående förskola, annan
pedagogisk
verksamhet. Remissinstans för
tillstånd till grundskola och
gymnasieskola. Rätt till insyn
enskilda

Förskola

Grundskola F-9
Planera kurser lokaler,
Schemaläggning.
Planera och följa upp läsår.

Grundsärskola
Planera kurser lokaler,
Schemaläggning
Planera och följa upp läsår

Fritidshem
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7

6

Gymnasieskola

7

6

1

Anta och placera i gymnasieskola

7

6

2

7

6

3

Planera utbildning i
gymnasieskola
Följa upp utbildning i gymnasieskola

7

6

4

Närvaro i gymnasieskola

7

6

5

Nationella program

7

6

6

Gymnasial lärlingsutbildning

7

6

7

Introduktionsprogram

7

6

8

Ekonomiskt stöd till elev

7

7

7

7

1

Anta och placera i gymnasiesärskola

7

7

2

7

7

3

Planera kurser lokaler,
Schemaläggning.
Planera och följa upp läsår

7

7

4

Planera utbildning i
gymnasiesärskola
Följa upp utbildning i
gymnasiesärskola
Närvaro i gymnasiesärskola

7

8

Kommunal
vuxenutbildning

Här ingår även svenska för
invandrare.

7

8

1

7

8

2

7

8

3

7

8

4

7

9

7

9

1

7

9

2

7

9

3

7

9

4

7

9

5

7

9

6

7

10

7

10

1

Bidrag till internationell skolgång

7

10

2

7

10

3

7

10

4

Bidrag till svenska för invandrare
vid folkhögskola
Undervisning för elever som vistas
på sjukhus m m eller i hemmet
Annat sätt att fullgöra skolplikt

Planera kurser lokaler,
Schemaläggning
Planera och följa upp läsår.

Inackordering och resebidrag.

Gymnasiesärskola

Anta och placera i kommunal
vuxenutbildning
Planera utbildning i kommunal
vuxenutbildning
Följa upp utbildning i kommunal
vuxenutbildning
Närvaro i kommunal
vuxenutbildning

Planera och följa upp läsår.

Särskild utbildning för
vuxna
Anta och placera i särskild
utbildning för vuxna
Planera utbildning i särskild
utbildning för vuxna
Följa upp utbildning i särskild
utbildning för vuxna
Närvaro i särskild utbildning för
vuxna
Särskild utbildning för vuxna på
grundläggande nivå
Särskild utbildning för vuxna på
gymnasial nivå

Planera kurser lokaler,
Schemaläggning.
Planera och följa upp läsår.

Särskilda
utbildningsformer
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7

11

Annan pedagogisk
verksamhet

7

11

1

Öppen förskola

7

11

2

Öppen fritidsverksamhet

7

11

3

7

11

4

Omsorg när förskola eller
fritidshem ej erbjuds
Pedagogisk omsorg

7

11

5

Lovskola

7

12

7

12

1

Anta och placera i folkhögskola

7

12

2

Planera utbildning i folkhögskola

7

12

3

Följa upp utbildning i folkhögskola

7

12

4

Närvaro i folkhögskola

7

13

7

14

Utbilda i svenska för
invandrare
Yrkeshögskola

7

15

Övriga yrkesutbildningar

Folkhögskola

8

Planera och följa upp läsår.

VÅRD OCH OMSORG

8

1

Förebyggande vård och
omsorg

8

1

1

Stöd för anhöriga

8

1

2

Uppsökande verksamhet

8

2

8

2

1

Samordna vårdplanering

8

2

2

Hantera läkemedel

Hälso- och sjukvård
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Enligt Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL)
Samordnad vårdplanering är
liksom sammanhållen
journalföring ett område där
olika sjukvårdshuvudmän
ges åtkomst till varandras
vårddokumentation. I ett delat
system kan förutom landsting
och kommun även privata
utförare delta. Samordnad
vårdplanering regleras av lag
(1990:1404) om
kommunernas
betalningsansvar för viss
hälso- och sjukvård.
Med läkemedelshantering
avses
ordination, iordningsställande,
administration, rekvisition och
förvaring av läkemedel. Även
vaccinationsverksamhet ingår
som en del i
läkemedelshanteringen.
Individuell förskrivning av
läkemedel till patient

Version
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8

2

3

Patientsäkerhet och avvikelser

8

2

4

Undersöka, vårda, behandla

8

2

5

Föra patientjournal, generellt

8

2

6

Dokumentera i patientjournal

8

3

8

3

1

Erbjuda fysioterapi och rehabilitera

8

3

2

Tillhandahålla hjälpmedel

8

4

Rehabilitera

Allt som berör en enskild
vårdtagare/brukare ska samlas
i en patientjournal. Ev.
pappersakt ska sorteras på
personnummer. Rutiner för
vad som finns i pappersakt
respektive vad som finns i den
digitala akten ska finnas.
Avser patientjournal förd av
samtliga journalföringspliktiga
yrkesgrupper. Se uppräkning
nedan av handlingstyper
som kan ingå i patientjournal
och företrädesvis arkiveras
där.
Rehabilitering innebär insatser
som syftar till att en patient
med förvärvad
funktionsnedsättning
återvinner eller bibehåller
bästa möjliga
funktionstillstånd. Insatserna
kan vara av arbetslivsinriktad,
medicinsk, pedagogisk,
psykologisk, social eller teknisk
art. Verksamheten kan
hanteras på olika sätt i olika
landsting och kommuner.

Loggning i nätverk eller i
databassystem har flera
syften.
Loggar som dokumenterar
tillgång till information, vilka
sökningar som utförts, av vem
och från vilken datorplats mfl.
uppgifter kan underlätta
revisioner, disciplin- och
ansvarsärenden, samt
undanröja misstankar om
manipulation och förebygga

Logga händelser
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dokumenteras i
patientjournalen
Den som bedriver hälso- och
sjukvårdsverksamhet som
omfattas av IVOs tillsyn ska
enligt PSL anmäla detta till
IVO. En anmälan ska även
göras om väsentliga
förändringar sker i
verksamheten, som t.ex. flytt,
eller om verksamheten läggs
ned. IVO är nationell
tillsynsmyndighet för hälsooch
sjukvården samt för
socialtjänsten och verksamhet
enligt LSS.
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1

missbruk. Vårdgivaren har
enligt 5 kap 5 § PdL skyldighet
att på begäran lämna ut
loggningsuppgifter till patient.
Uppgifterna ska enligt 2 kap 2
§ SOSFS 2008:14 vara så
tydligt
utformade att patienten kan
bedöma om åtkomsten till
journaluppgifterna varit
befogad, och loggen ska
innehålla uppgifter om
vårdenhet och tidpunkt för när
någon tagit del av
journalinformationen. I den
offentliga sjukvården kan
patienten även begära att få ta
del av namnet på dem som
varit inloggade, vilket ka ske
efter
sekretessprövning enligt OSL.
Om uppgifter i logg leder till
åtgärd ska uppgifterna bevaras
tillsammans med det ärende
som då bildas. Avser
rutinmässiga loggar som
dokumenterar loggar över
åtkomst till patientjournaler
(anropens ursprung och plats,
ansvarig användare för
operationer, datum, tidpunkt,
berörda tabeller och fält,
historiska samt uppdaterade
värden etc.)

8

4

Loggar

8

5

8

5

8

6

8

6

1

Hantera journaler och förfrågningar

8

6

2

Handlägga forskningsansökningar

8

7

8

7

1

Administration av stöd och omsorg

8

7

2

Dokumentera i personakt enligt
SoL inom omsorg

8

7

3

Omsorg

8

7

4

Aktiviteter/öppen verksamhet

Föra vårdrelaterade
register
1

Lämna uppgifter till interna och
externa register

Hantera journaler,
förfrågningar och tillstånd

Enligt Socialtjänstlagen SoL

Stöd och omsorg
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Personakterna sorteras i
personnummerordning och
levereras till arkivmyndigheten
5 år efter sista anteckning.
Vård- och omsorgsboende,
korttidsboende/växelboende.
Boenden har kallats för olika
saker under åren, till exempel
ålderdomshem, servicebostad,
gruppboende.
Till exempel dagverksamhet
för
personer med
demenssjukdom.
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8

8

Insatser för
funktionsnedsatta

8

8

1

8

8

2

8

8

3

Administration av insatser för
funktionsnedsatta
Utreda insatser för
funktionsnedsatta
Personlig assistans

8

8

4

Ledsagarservice

8

8

5

Utse kontaktperson för
funktionsnedsatta

8

8

6

Avlösarservice i hemmet

8

8

7

Korttidsvistelse utanför hemmet

8

8

8

8

8

9

8

8

10

8

8

11

8

8

12

Korttidstillsyn för skolungdom
över tolv år
Bostad med särskild service för
barn och ungdomar
Bostad med särskild service för
vuxna
Daglig verksamhet för
funktionsnedsatta
Fritid för funktionsnedsatta

8

9

8

9

1

8

9

2

8

9

3

8

9

4

8

9

5

8

9

6

8

9

7

8

10

8

10

1

8

10

2

8

11

Insatser för psykiskt
funktionsnedsatta

Insatser enligt Lagen om Stöd
och Service: LSS.

Personakterna sorteras i
personnummerordning och
levereras till arkivmyndigheten
5 år efter sista anteckning.

Se 8.8 och använd denna
enligt
önskemål från verksamhet.
Insatser
för fysiskt funktionsnedsatta.
OBS!
Samma innehåll i strukturen
oavsett
om det är psykiskt eller
fysiskt.

Administration av insatser
psykiskt funktionsnedsatta
Utreda insatser för psykiskt
funktionsnedsatta
Dagverksamhet för psykiskt
funktionsnedsatta
Sysselsätta psykiskt
funktionsnedsatta
Bostad med särskild service för
psykiskt funktionsnedsatta
Boendestöd för psykiskt
funktionsnedsatta
Utse kontaktperson för psykiskt
funktionsnedsatta

Bostadsanpassning

Lagen om
bostadsanpassningsbidrag
(1992:1574). OBS! Akterna
kan bevaras av forskningsskäl.

Ansöka om
bostadsanpassningsbidrag
Ansöka om
återställningsbidrag/återanpassning

Hantera särskild
kollektivtrafik (Färdtjänst,
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Huvudmannen/Regionen kan
hantera färdtjänsten, men

Version
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riksfärdtjänst och
sjukresor)
8

11

1

Informera om färdtjänst

8

11

2

Ansöka om färdtjänst/riksfärdtjänst

8

11

3

Följa upp färdtjänst

8

11

4

Utförande av färdtjänst

8

11

5

Hantera sjukresor

9

verksamheten har ofta
överlåtits till
Trafikhuvudmannen.

SOCIALT OCH
EKONOMISKT STÖD

9

1

Uppdragstagare inom
individ och familjeomsorg

9

1

1

9

1

2

9

1

3

9

2

9

2

1

Familjestöd

9

2

2

Insatser barn och unga

9

2

3

Kvinno- och mansjour

9

2

4

Hantera medling vid brott

9

3

9

3

1

Bistånd vuxna

9

3

2

Serviceinsatser vuxna

9

3

3

Begäran om registerutdrag

9

3

4

9

3

5

Begäran om yttrande från andra
myndigheter
Hantera medling vid brott

9

4

9

4

Hem för vård och boende,
stödboende och boende för
nyanlända
Familjehem

Kontaktpersoner och
kontaktfamiljer

HVB m.fl.
Personakt för familjehem
sorteras i
personnummerordning och
levereras till arkivmyndigheten
5 år efter sista anteckning.
Personakt för
kontaktperson/kontaktfamilj
sorteras i
personnummerordning och
levereras till arkivmyndigheten
5 år efter sista anteckning.

Barn och familj
Familjerådgivning.
Familjecenter.
Personakterna sorteras i
personnummerordning och
levereras till arkivmyndigheten
5 år efter sista anteckning.

Insatser både för
kommuninvånare och
asylsökande.
Personakterna sorteras i
personnummerordning och
levereras till arkivmyndigheten
5 år efter sista anteckning.
Råd och stöd. Anhörigprogram.

Vuxna

Ex. till Försvarsmakten, polis,
kriminalvård
Ex. till Försvarsmakten.

Familjerätt
1

Faderskapsärenden

Ansvarig för dokumentet
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9

4

2

Adoptioner

9

4

3

Vårdnads-, boende- och
umgängesärenden (VBU-ärenden)

9

4

4

Namnärenden

9

5

9

5

1

Försörjningsstöd

9

5

2

Dödsboanmälan

9

5

3

Förmedlingsmedel

9

6

9

6

1

Registrera

9

6

2

Rekrytera ställföreträdare

9

6

3

Byta god man/förvaltare

9

6

4

9

6

5

Upphörande, jämkning och
entlediga ställföreträdare
Initiera godmanskap och
förvaltarskap

9

6

6

Initiera förmynderskap

9

6

7

Ensamkommande barn

9

6

8

9

6

9

Utreda och kontrollera
förmynderskap
Förvalta

9

6

10

10

Ekonomiskt bistånd

personnummerordning och
levereras till arkivmyndigheten
5 år efter sista anteckning.
Personakterna sorteras i
personnummerordning och
levereras
till arkivmyndigheten 5 år efter
sista
anteckning. Om adoptionen
inte
genomförts så ska
handlingarna
gallras efter fem år.
Personakterna sorteras i
personnummerordning och
levereras till arkivmyndigheten
5 år efter sista anteckning.
Utredning och yttrande kring
byte av barns efternamn.
Personakterna sorteras i
personnummerordning och
levereras till arkivmyndigheten
5 år efter sista anteckning.
Skickas till Skatteverket.
Förvaras i
personnummerordning.

Överförmyndare

Personakterna sorteras i
personnummerordning och
levereras till arkivmyndigheten
5 år efter sista anteckning.
Allmän initiering,
bouppteckning/testamente/
arvsavstående,
försäkringsutbetalning.

Överlämna ärende till annan
överförmyndare

HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD

10

1

Tillhandahålla fackbibliotek

10

2

Tillgodose patientsäkerhet
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10

3

Smittskydd

10

4

10

5

Hantera medicintekniska
produkter (MTA) och
Sterilcentral
Tandvård

10

6

Folktandvård

10

7

Studentkoordinering

10

8

Hälso- och sjukvård

10

8

10

9

10

9

10

10

10

10

10

11

10

11

10

12

10

12

10

13

10

13

1

Bedriva hälso- och sjukvård

Primärvård
1

Bedriva primärvård

Specialistvård
1

Bedriva specialistvård

Barnhälsovård
1

Bedriva barnhälsovård

Habilitering
1

Utföra habilitering

Psykiatrisk vård
1

11

Bedriva psykiatrisk vård

KULTUR OCH FRITID

11

1

Kulturverksamhet

11

1

1

Övergripande kulturfrågor

11

1

2

Programverksamhet

11

1

3

11

1

4

Barn- och ungdomskulturell
verksamhet
Offentlig utsmyckning

11

1

5

Producera böcker, filmer

11

2

11

2

1

Drifta bibliotek

11

2

2

Hantera media

Även samarbete mellan
kulturinstitutioner. Till exempel
ABM-samarbete och liknande.

Bibliotek

Ansvarig för dokumentet
Regionarkivarie: Nanna Bergquist

Kan delas in i drift av tex
huvudbibliotek, filialer och
skolbibliotek.
Förvärv och förvaltning av
biblioteksmaterial. Planering,
urval, inköp, prenumerationer,
databaser, medieplanering
anslag etc. Accession,
klassificering, katalogisering,
inbindning. Även inlån av
medier från andra bibliotek
(fjärrlån).
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11

2

3

Låna ut biblioteksmaterial

11

2

4

Ambulerande biblioteksverksamhet

11

2

5

Audiovisuell verksamhet, taltidning

11

2

6

Förmedla information och kunskap

11

3

11

3

1

Museipedagogisk verksamhet

11

3

2

Kulturmiljöer

11

3

3

Samlingar

11

3

4

Utställningar

11

4

11

4

1

Teater

11

4

2

Musik

11

5

11

5

1

Anta och placera i kulturskola

11

5

2

Planera utbildning i kulturskola

11

5

3

Följa upp utbildning i kulturskola

11

5

4

Närvaro i kulturskola

11

5

5

Undervisa i kulturskola

11

5

6

Läromedel i kulturskola

11

6

11

6

11

7

11

7

1

Motionsspår, skidspår etc.

11

7

2

Bad- och båtplatser

11

7

3

Utegym, skateboardparker och
liknande

11

8

11

8

1

Idrottsanläggningar

11

8

2

Arenor

11

9

11

9

Även konsthall.

Museer

Inklusive handlingar som rör
stadsvandringar, samt rollen
som remissinstans.
Förvaltning av föremåls- och
fotosamlingar, konst.
Dokumentation av samlingar.
Accession, klassificering,
katalogisering.

Musik- och teater
Kan ske i samarbete med
andra organisationer.
Kan ske i samarbete med
andra organisationer.
Kommunal musikskola.

Kulturskola

Fritid
1

Fritidsgårdar och aktivitetshus

Även andra träffpunkter för
ungdomar som caféer.

Rekreationsområden

Idrottsanläggningar och
arenor
Idrottsplatser, idrottshallar,
badhus, ishall.

Föreningsstöd och
utmärkelser
1

Registrera föreningar
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11

9

2

Stöd till föreningar

11

9

3

Stöd till engagemang och projekt

11

9

4

11

9

5

Ansökan om investeringsbidrag till
föreningar
Utmärkelser

11

10

11

10

1

Inventera och planera kulturmiljöer

11

10

2

Presentera kulturmiljöer

11

10

3

Tillstånd enligt Kulturmiljölagen

Måste vara utmärkelser som
enskilda föreningar delar ut

Kulturmiljövård
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-01-29

RS AU § 39

Förnyad informationshantering och
arkivering

RS 2019/109

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

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
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-01-29

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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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2018/546
22 februari 2019

Ulrica Widange

Regionstyrelsen

Räddningstjänstens framtida förvaltnings- och nämndtillhörighet
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Regionstyrelsen står bakom inriktningen och beslutar att skicka ut ärendet på
remiss till tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden. Regionstyrelsen
önskar svar på följande:
- Vilka fördelar finns det med förslaget?
- Vilka eventuella nackdelar finns det?
- Har tillfrågad nämnd något övrigt att tillföra till den fortsatta processen?

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har i enlighet med beslut (RS 2018/546) utrett
räddningstjänstens framtida nämnds- och förvaltningstillhörighet med målsättning att
skapa en mer enhetlig ledningsstruktur.
Utredningen föreslår att ansvarig nämnd för räddningstjänsten koncentreras till
regionstyrelsen som får ansvar för den operativa och förebyggande verksamheten.
Förslaget grundar sig i verksamhetens behov, i en omvärldsanalys som både tar
hänsyn till hur andra kommuner valt att organisera sin räddningstjänst samt i hur
andra omvärldsfaktorer kan komma att påverka regionstyrelsens ansvar framgent.
Utredningen föreslår att räddningstjänsten kvarstår som en enhet inom samhällsbyggnaden tillsvidare då det i nuläget finns organisation och rutiner etablerade för att
hantera räddningstjänstens verksamhet. Konsekvenserna för samhällsbyggnadsförvaltningen bedöms därför vara mycket små.
Med hänsyn till budget- och redovisningsprinciper föreslås ändringen gälla från
1 januari 2020.
Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten har sedan sammanslagningen av ett antal förvaltningar år 2010
ingått i samhällsbyggnadsförvaltningen som en egen enhet. Verksamheten har sedan
dess styrts av flera nämnder samtidigt; tekniska nämnden (operativt), miljö- och
1 (4)
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byggnämnden (förebyggande/tillsyn samt anställning) och regionstyrelsen
(styrdokument, handlingsprogram och inriktningsbeslut)
Mixen av delad politisk styrning och splittrad förvaltningsstyrning skapar en otydlighet som påverkar förmågan att på ett effektivt och transparant sätt driva och utveckla
räddningstjänstens verksamhet. Vid besparingar inkluderas räddningstjänsten inom
respektive nämnds ansvarsområde, trots att det finns ett beslutat handlingsprogram
som strikt reglerar bemanning mm. och som legat till grund för budgeten. Detta
innebär i praktiken att besparingarna leder till svårigheter att införliva beslutad
handlingsplan som löper över en fyraårsperiod.
Mål
Målet är att skapa en långsiktig och enhetlig ledningsstruktur (nämnd och
förvaltning) för räddningstjänsten med hänsyn till både operativ och förebyggande
verksamhet. Samtidigt skall även jävssituationen avseende tillsynsverksamheten av
regionens fastigheter beaktas.
Avgränsning
Utredningen omfattar inte översyn av räddningstjänstens uppdrag och organisation
utifrån fastställt handlingsprogram för den operativa eller förebyggande verksamheten.
Metod
Förslag till beslut har arbetats fram under hösten 2018 genom intervjuer med
politiker och efterföljande workshops med tjänstemän för att ordentligt beakta flera
olika alternativa lösningar. Utöver detta har en omvärldsanalys gjorts för att belysa
styrningen hos andra kommuner som bedriver räddningstjänst i egen regi. Tre
djupintervjuer har genomförts med räddningschefer i Norrtälje, Västervik och Motala
kommun för att analysera hur styrningen upplevs inom räddningstjänsten. Till detta
har även en konsekvensanalys av respektive prioriterat alternativ genomförts liksom
en övergripande juridisk bedömning.
Lagrum, föreskrifter och riktlinjer
Räddningstjänstens verksamhet regleras genom lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO) och lagen (2010/1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
En statlig utredning (SOU 2018:54 En effektivare kommunal räddningstjänst) pågår
som väntas föreslå flera förändringar i LSO med ikraftträdande år 2020.
Enligt överenskommelse om kommuners arbete med civilt försvar 2018-2020 lyfts
även lagen (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) fram. Vid höjd
beredskap ansvarar kommunstyrelsen enligt 3 kap 2§ LEH för den del av det civila
försvaret som kommunen skall bedriva. Detta innebär ett ökat fokus på regionstyrelsens ansvar, något som även utredningen om en effektivare kommunal
räddningstjänst påtalar inför en ny LSO.
Omvärldsanalys
Som en del i utredningsarbetet har en analys gjorts av hur andra kommuner som
bedriver räddningstjänst i egen regi är organiserade. Av 116 kommuner (baserat på
uppgifter från SKL) har 80 slumpmässigt valts ut för analys.
Resultatet av analysen visar att en klar majoritet (48 kommuner) har kommunstyrelsen som ansvarig nämnd för räddningstjänsten. Motsvarigheten till miljö- och
byggnämnd har ansvaret i 15 kommuner. Att ha ett delat ansvar på motsvarande sätt
som Region Gotland har i nuläget förekommer inte hos någon av de 80 utvalda
kommunerna.
Page 694 of 1221
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Djupintervjuer har genomförts med räddningscheferna i Norrtälje kommun,
Västerviks kommun och Motala kommun för att fördjupa förståelsen kring för-och
nackdelar med de olika varianterna i styrningen. Både Norrtälje och Västervik har en
koppling till kommunstyrelsen och båda räddningscheferna belyser vikten av att
räddningstjänsten går mot en central nämnd. Man betonar samtidigt att det inte
handlar om att ”lyfta fler ärenden”, utan istället om att ärendena lyfts på rätt plats.
En generell trend är att flera kommuner samlar säkerhets- och trygghetsfrågorna i en
gemensam organisation. Förutom räddningstjänsten ingår även funktioner för
beredskap och säkerhet i en samlad organisation för att svara upp mot omvärldens
krav på ökad samordning av säkerhets- och trygghetsfrågor. Både Norrtäljes och
Västerviks räddningschefer ser positivt på trenden och anger det som ett ytterligare
skäl att frågorna bör hanteras av en central nämnd. Utöver detta framhåller även
räddningschefen i Norrtälje lagstiftningen kring civilt försvar och det ökade ansvaret
som ytterligare ett skäl till varför verksamheten bör hanteras i regionstyrelsen, inte
minst på grund av det höjda beredskapsarbetet som pågår.
Räddningschefen i Motala kommun har haft Plan och byggnämnden som ansvarig
nämnd men ingår från 1 januari 2019 i ett förbund. Att arbeta mot en nämnd (och
inte flera) lyfts fram som en fördel samtidigt som räddningstjänsten i sammanhanget
utgjort en liten verksamhet i både nämnd och förvaltning.
Beskrivning av huvudalternativet
Utredningen föreslår att ansvarig nämnd för räddningstjänsten koncentreras till
Regionstyrelsen som får ansvar för hela LSO, dvs. operativ och förebyggande
verksamhet. Regionstyrelsen blir även anställningsnämnd.
Räddningstjänsten föreslås ligga kvar som en enhet inom
samhällsbyggnadsförvaltningen tillsvidare för att minimera konsekvenserna för både
samhällsbyggnadsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen i nuläget.
Bedömning
Utredningen bedömer att en koncentrerad nämndstillhörighet är prioriterat framför
ändrad förvaltningstillhörighet för räddningstjänstens verksamhet. Regionstyrelsen
utgör det naturliga ansvaret med hänsyn till vad som framkommit i omvärldsanalysen
och utifrån verksamhetens behov.
Utredningen bedömer att räddningstjänsten bör kvarstå som en enhet inom
samhällsbyggnadsförvaltningen tillsvidare då konsekvenserna med att byta
förvaltningstillhörighet till regionstyrelseförvaltningen bedöms bli omfattande för
båda förvaltningarna i nuläget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en organisation
och etablerade rutiner för att kunna hantera räddningstjänstens verksamhet
oberoende av ansvarig nämnd.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, RS 2015/683
Protokoll, RS § 421 2015-11-25
Tjänsteskrivelse, RS 2018/546, 2018-05-24
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1. Inledning
Regionstyrelseförvaltningen har i enlighet med beslut (RS 2018/546) utrett framtida
nämnds- och förvaltningstillhörighet med målsättning att skapa en mer enhetlig styrningsoch ledningsstruktur för Räddningstjänstens verksamhet.
Denna rapport syftar till att ge läsaren en samlad bakgrundsbeskrivning till uppdraget, en
sammanfattning av politiskt resonemang i ämnet under hösten 2018 samt redogöra för de
förslag som bearbetats. Ambitionen är att ge läsaren en så heltäckande bild som möjligt för
att kunna fatta beslut om räddningstjänstens framtida styrning.
Bakgrund

Räddningstjänsten har påverkats av ett antal strukturella förändringar de senaste 10 åren,
både på politisk nivå men även med avseende på organisatorisk hemvist. Flera orsaker
ligger bakom nuvarande struktur för politisk styrning och förvaltningstillhörighet.
Historik

Räddningstjänsten var fram till 2010-07-01 en egen förvaltning med styrning av
kommunstyrelsen (Regionstyrelsen). Fram till 2012 var den skadeförebyggande
verksamheten (tillsyn) organisatoriskt underställd den dåvarande
samhällsbyggnadsförvaltningen/myndighetsenheten men från och med 2012 så har även
denna varit organiserad under samhällsbyggnadsförvaltningen (räddningstjänstavdelning)
med bibehållande av den politiska styrningen till tekniska nämnden (skadeavhjälpande) och
miljö- och hälsoskyddsnämnden (skadeförebyggande/tillsyn). 1
I samband med förändringen av uppgifterna för samhällsbyggnadsförvaltningen och
teknikförvaltningen fr o m 2015-04-01 så medförde det samma politiska tillhörighet för
räddningstjänsten, vilket innebar att samhällsbyggnadsförvaltningen som förvaltning fick
styrning från tre nämnder (byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska
nämnden) samt regionstyrelsen (inriktning av verksamheten utifrån lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor). Renodlingen av verksamheten mellan förvaltningarna genomfördes
med undantag av samhällsbyggnadsförvaltningen/räddningstjänstavd som även
fortsättningsvis fick styrning från två verksamhetsnämnder (tekniska nämnden och miljöoch
hälsoskyddsnämnden) och en anställningsnämnd (byggnadsnämnden).2
Tidigare utredning

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-02-21

I samband med att regionstyrelsen 2015-03-04 (§ 49) fattade beslut om att
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen fr o m 2015-04-01 skulle ingå i en
ny organisation så gav regionstyrelsen dåvarande ledningskontoret i uppdrag att utreda
nämnds- och förvaltningstillhörighet för räddningstjänsten.3
Denna utredning genomfördes på uppdrag av dåvarande regiondirektör med då berörda
förvaltningschefer som deltagare i projektstyrgruppen. Projektledare var beredskapschefen.
Utredningen som analyserade ett antal alternativ lade fram förslaget att ledningen av
räddningstjänsten förblir kvar inom samhällsbyggnadsförvaltningen och att den politiska

1
2
3

Enligt tidigare utredning, Räddningstjänstens framtida styrning, RS 2015/683
Ibid
Tjänsteskrivelse, Uppdragsdirektiv- Räddningstjänstens framtida förvaltnings- och nämndstillhörighet, RS 2018/546
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styrningen av hela räddningstjänstens verksamhet övergår till miljö- och
hälsoskyddsnämnden. 4
Utredningen redovisade slutresultatet för regionstyrelsen 2015-11-25 (§ 362) och 2015-1216 (§ 421) återkallades beslutet och ärendet återremitterades till ledningskontoret.
Nytt handlingsprogram (2017-2019) beslutades av regionfullmäktige 2017-02-27
(§ 3) efter bearbetning och samråd med berörda interna och externa aktörer. Nuvarande
handlingsprograms giltighetstid är nu förlängd till 2020.
Nuläge

Bild 1: Nuläge politisk styrning och förvaltningstillhörighet

Sedan år 2010 ingår räddningstjänsten som en avdelning inom
samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF). Verksamheten har sedan dess styrts av flera
nämnder samtidigt; tekniska nämnden (operativt), miljö- och byggnämnden5
(förebyggande/tillsyn samt anställning) och regionstyrelsen (styrdokument,
handlingsprogram och inriktningsbeslut).
Vid årsskiftet 2018/19 slogs miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) och
byggnadsnämnden (BN) samman till miljö- och byggnadsnämnden (MBN), vilket medfört
att den politiska styrningen reducerats till tre nämnder (MBN, TN och RS).
Orsaken till att verksamheten inom räddningstjänsten är uppdelad på två nämnder
(tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden) utöver regionstyrelsen är
tillsynsverksamheten (en del av det skadeförebyggande arbetet) där en jävsituation skulle
kunna uppstå om styrningen av verksamheten sker från samma nämnd som bland annat
hanterar regionens fastigheter.
Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-02-21

Problembeskrivning

Mixen av delad politisk styrning och splittrad förvaltningsstyrning skapar en otydlighet som
påverkar förmågan att på ett effektivt och transparant sätt driva och utveckla
räddningstjänstens verksamhet. Detta blir tydligt vid exempelvis besparingar då
räddningstjänsten inkluderas inom respektive nämnds ansvarsområde, trots att det finns ett
Enligt tidigare utredning, Räddningstjänstens framtida styrning, RS 2015/683
Före årsskiftet 2018/19 var Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarig för förebyggande verksamhet och tillsyn. Byggnadsnämnden
ansvarade för anställningar.
4
5
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beslutat handlingsprogram som strikt reglerar bemanning m.m. som legat till grund för
budgeten. Detta innebär i praktiken att besparingarna leder till svårigheter att införliva
beslutat handlingsprogram som löper över en fyraårsperiod.
I samband med Länsstyrelsens tillsyn 2014-09-29 enligt Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor framfördes synpunkter om bättre återkoppling (egenkontroll) av verksamheten mot
den politiska nivån vilket också skall tas i beaktande.
Under den pågående programperioden framkom att det finns ett stort behov av en förnyad
översyn, i enlighet med uppdragsdirektivet, av räddningstjänstens framtida nämnd- och
förvaltningstillhörighet med syfte att tydliggöra och förenkla styrning och ledning av
verksamheten. 6
En grundläggande frågeställning har identifierats och fått agera ledstång i arbetet:
”Hur skapar vi bästa förutsättningar (tydlighet och enkelhet) för det skadeavhjälpande och
skadeförebyggande arbetet på Gotland (ur ett räddningstjänstperspektiv)?”
Uppdrag

Enligt uppdragsdirektiv RS 2018/546 får regionstyrelseförvaltningen under ledning av
regiondirektören i uppdrag att utreda och föreslå räddningstjänstens framtida nämnds- och
förvaltningstillhörighet med syfte att tydliggöra och förenkla styrning och ledning av
verksamheten.
Mål

Målet med arbetet är att skapa en långsiktig och enhetlig ledningsstruktur (förvaltning och
nämnd) för räddningstjänsten. Både operativa och förebyggande delar, bl a med hänsyn till
jävssituationen avseende tillsynsverksamheten av regionens fastigheter, skall beaktas.
Avgränsning

Utredningen omfattar inte översyn av räddningstjänstens uppdrag och organisation utifrån
fastställt handlingsprogram för den operativa eller förebyggande verksamheten.
Avgränsningen i den föregående utredningen (RS 2015/683) om att Regionstyrelsen inte
skall utgöra verksamhetsstyrande nämnd, utan endast inriktande i samband med
framtagande av handlingsprogram utifrån Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, utgör
inte en avgränsning för denna utredning.

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-02-21

Överväganden

I samband med arbetet har ett antal kriterier identifierats för att underlätta analysarbetet.
Dessa är:
 Samlad politisk styrning
 Tydlighet och enkelhet i förvaltningsstrukturen
 Gällande lagrum uppfylls
 All verksamhet inom räddningstjänsten omfamnas
Utöver kriteriet att uppfylla gällande lagrum är samlad politisk styrning högt prioriterat. Det
har högre prioritet än tydlighet och enkelhet i förvaltningsstrukturen då nuvarande
tillhörighet hos samhällsbyggnadsförvaltningen upplevs fungera bra.
6

Tjänsteskrivelse, Uppdragsdirektiv- Räddningstjänstens framtida förvaltnings- och nämndstillhörighet, RS 2018/546
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Metod

Arbetet har i huvudsak genomförts under augusti – december 2018 genom intervjuer med
politiker följt av ett antal workshops med tjänstemän för att ordentligt beakta flera olika
alternativa lösningar.

Bild 2: Metodöversikt

Projektstyrning

Utredningen har involverat följande personer:
Peter Lindvall (projektägare)
Ulrica Widange (RSF) - Utredningsledare
Johan Åberg (SBF) – Förvaltningschef
Patrik Ramberg (TKF) - Förvaltningschef
Karolina Samuelsson (HSF) – Förvaltningschef RSF
Christer Stoltz (RSF) - Beredskapschef
Dick Svennefelt (SBF) – Räddningschef
Intervjuade politiker

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-02-21

Ett viktigt steg tidigt i arbetet var att genomföra intervjuer med politiker för att få en
övergripande förståelse för viljeriktning och möjliga lösningar. Följande personer
intervjuades under vecka 32-35 2018.
Meit Fohlin (S) – dåvarande regionstyrelsens ordförande
Tommy Gardell (S) – dåvarande ordförande Tekniska nämnden
Karl-Allan Nordblom (MP) – dåvarande ordförande Byggnadsnämnden
Isabel Enström (MP) – dåvarande ordförande Miljö & Hälsoskyddsnämnden
Eva Nypelius(C) – dåvarande opposition
Lars Thomsson (C) – dåvarande opposition
Anna Hrdlicka (M) – dåvarande opposition
Johan Thomasson (L) – dåvarande opposition
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Omvärldsanalys och djupintervjuer

För att även säkerställa ett utifrån och in perspektiv har en omvärldsanalys genomförts
kompletterad med tre djupintervjuer.
Omvärldsanalysen har genomförts genom att analysera hur andra kommuner som bedriver
räddningstjänst i egen regi är organiserade. Av 116 kommuner (baserat på uppgifter från
SKL) har 80 slumpmässigt valts ut för analys.
Som komplement till omvärldsanalysen har tre djupintervjuer genomförts med
räddningschefer kommuner som Region Gotland redan har ett erfarenhetsutbyte med
baserat på liknande förutsättningar för verksamheten (exempelvis kustnära kommun,
befolkningsmängd och befolkningstäthet).
De personer som intervjuats är:
Magnus Wallin - Räddningschef Norrtälje kommun
Joakim Jansson - Räddningschef Västerviks kommun
Anders Sigfridsson – Räddningschef Motala kommun (slutade vid årsskiftet 2018/19)
Konsekvensanalys och juridisk bedömning

Till varje alternativ har en konsekvensanalys samt en juridisk bedömning genomförts för att
identifiera hur förslaget påverkar förvaltningsorganisation och verksamhet.

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-02-21

Följande roller, utöver projektgruppen, har bidragit till detta:
Chefsjurist, ekonomichef RSF Stab, ekonomichef SBF Förvaltningsstöd, HR-chef SBF
Förvaltningsstöd.
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2. Tidigare utredda alternativ
Följande alternativ har utretts tidigare och tagits i beaktande som underlag från föregående
utredning (RS 2015/683).7
Alternativ 1:
Nämnd(er):
Förvaltning:
Analys:

Alternativ 2:

Tekniska nämnden (för skadeavhjälpande verksamhet)
Dåvarande Miljö- och hälsoskyddsnämnden (för skadeförebyggande
verksamhet)
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Detta alternativ innebar samma delade styrning som vid
utredningstillfället (TN, MHN o BN).

Slutsats i utredningen: Detta alternativ bedömdes inte ge bästa förutsättningar för
räddningstjänstens frågor, bland annat på grund delad styrning främst vad det gäller
uppföljning och egenkontroll.
Nämnd(er):
Förvaltning:
Analys:

Tekniska nämnden (för skadeavhjälpande verksamhet)
Dåvarande Miljö- och hälsoskyddsnämnden (för skadeförebyggande
verksamhet)
Teknikförvaltningen (TKF)
Detta alternativ innebär att räddningstjänstavdelningen, som helhet,
flyttas över till TKF med bibehållen då aktuell politisk styrning (TN,
BN och dåvarande MHN).

Slutsats i utredningen: Detta alternativ bedömdes inte heller ge bästa förutsättningar för
räddningstjänstens frågor, bland annat på grund delad styrning främst vad det gäller
uppföljning och egenkontroll. Räddningstjänstfrågorna skulle i detta alternativ ingå
och ledas av en förvaltning med många ”tunga” frågor.

Alternativ 3: (förordat alternativ i dåvarande utredning)
Nämnd(er):
Förvaltning:

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-02-21

Analys:

Dåvarande Miljö- och hälsoskyddsnämnden (för både
skadeavhjälpande och skadeförebyggande verksamhet)
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)
Detta alternativ innebär att räddningstjänstavdelningen, som helhet,
föreslogs bli kvar inom SBF men att den politiska styrningen av den
skadeavhjälpande verksamheten även flyttas över till dåvarande
MHN.

Slutsats i utredningen: Detta alternativ (3) är det som förordades av projektgruppen.
Detta alternativ ansågs i utredningen tillgodose alla överväganden som beaktats i
projektet med undantag av miljötillsyn av räddningstjänstens anläggningar
(övningsplatsen) och verksamhet utifrån miljöbalken. Detta föreslogs, i likhet med
andra kommuner, lösas genom att verksamhetsansvaret för dessa ärenden hanteras
av regionstyrelsen som tecknar överenskommelse med annan kommun i dessa
frågor.

7

Utredning, Räddningstjänstens framtida styrning, RS 2015/683
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3. Politiskt resonemang
Som ett första steg i utredningsarbetet genomfördes intervjuer med politiska representanter
i syfte att få en övergripande förståelse för viljeriktning och möjliga alternativa lösningar.
Här redogörs för huvuddragen när intervjuerna sammanställts. Observera att avsnittet
enbart sammanfattar det då rådande politiska resonemanget och redovisas utan någon
inbördes ordning.

Bild 3: Sammanställning av politiska inspel (utan inbördes ordning)

Politiskt inspel 1: Regionstyrelse och Regionstyrelseförvaltning

I det första alternativet föreslås politiskt nämnd och förvaltningstillhörighet renodlas till
regionstyrelsen och regionstyrelseförvaltningen. Detta togs generellt emot positivt hos de
intervjuade men samtidigt betonade flera att det finns nackdelar som måste hanteras.
Positiva aspekter som stärkt möjlighet att hålla samman handlingsprogram och budget och
att frågor som rör räddningstjänsten hålls ihop och adresseras till ”rätt nivå” lyftes fram.
Bland de negativa aspekterna nämndes RS redan digra agenda där det är svårt att tillföra
mer utan att riskera att tappa RS uppdrag. Även RSF har redan idag en omfattande
verksamhet att hantera där det är svårt att tillföra ytterligare utan att göra stora
förändringar.
Politiskt inspel 2: Tekniska nämnden och Teknikförvaltningen

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-02-21

Alternativet att renodla nämndstrukturen till Tekniska nämnden och att flytta
förvaltningstillhörighet till teknikförvaltningen diskuterades som framkomlig väg förutsatt
att jävssituationen (tillsyn av regionens fastigheter) går att lösa.
Fördelar som lyftes fram var bland annat att TN är en stor och rutinerad nämnd som även i
nuläget har ansvar för huvuddelen av både budget och verksamhet.
Att räddningstjänsten därmed skulle ingå i en större och ganska ”tung” förvaltning som
redan i nuläget hanterar många tunga verksamheter med stor genomslagskraft hos
medborgarna lyftes fram som betydande nackdelar. Det krävs ett bra samspel mellan TN
och TKF för att detta skall fungera optimalt, vilket framkom att man upplever att det till
viss del saknas i nuläget.
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Alternativet har efter fortsatt analys inte visat sig gå att genomföra utan att ansvaret för
tillsyn läggs över på miljö- och byggnämnden (MBN) på grund av den jävssituation som
annars kan uppstå. Det andra alternativet, som bedöms vara orealistiskt, är att ansvaret för
regionens fastigheter flyttas från teknikförvaltningen.
Givet att alternativet behöver kompletteras med både MBN (för tillsyn) och RS (för
handlingsprogram) bedöms inte kriterierna med avseende på samlad politisk styrning vara
uppfyllda och därför har inte alternativet utretts vidare. Alternativet fanns även tidigare
med i föregående utredning.
Politiskt inspel 3: Regionstyrelsen och samlat ansvar för säkerhet och trygghet

Tidigt i processen lyftes ett nytänkande alternativ in som bygger på tanken att samla
verksamhet som relaterar till området säkerhet och trygghet där räddningstjänsten utgör en
av flera viktiga aktörer.
Alternativet togs generellt emot positivt och upplevdes som nytänkande. Fördelar som
samordning och möjlighet till ett balanserat ledarskap inom området lyftes fram. Flera hade
vid intervjutillfället kännedom om att andra kommuner har börjat införa detta. Ett
resonemang fördes även om vilken nivå detta bör ha i organisationsstrukturen, dvs. utgöra
en avdelning eller rent av en egen förvaltning. Ingen generell åsikt fanns dock om detta.

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-02-21

Att regionstyrelsen blir ansvarig nämnd för området säkerhet och trygghet upplevdes som
naturligt av de flesta på grund av områdets dignitet. Däremot lyftes även de utmaningar
fram som RS har med sin redan digra agenda fram som en nackdel som behöver hanteras.
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4. Omvärldsanalys
Som en del i utredningsarbetet har en analys gjorts av hur andra kommuner som bedriver
räddningstjänst i egen regi är organiserade. Av 116 kommuner (baserat på uppgifter från
SKL) har 80 slumpmässigt valts ut för analys.
Resultatet av analysen visar att en klar majoritet (48 kommuner) har kommunstyrelsen som
ansvarig nämnd för räddningstjänsten. Motsvarigheten till miljö- och byggnämnd har
ansvaret i 15 kommuner. Att ha ett delat ansvar på motsvarande sätt som Region Gotland
har i nuläget förekommer inte hos någon av de 80 utvalda kommunerna.
Djupintervjuer har genomförts med räddningscheferna i Norrtälje kommun, Västerviks
kommun och Motala kommun för att fördjupa förståelsen kring för-och nackdelar med de
olika varianterna i styrningen. Både Norrtälje och Västervik har en koppling till
kommunstyrelsen och båda räddningscheferna belyser vikten av att räddningstjänsten går
mot en central nämnd. Man betonar samtidigt att det inte handlar om att ”lyfta fler
ärenden”, utan istället om att ärendena lyfts på rätt plats.
En generell trend är att flera kommuner samlar säkerhets- och trygghetsfrågorna i en
gemensam organisation. Förutom räddningstjänsten ingår även funktioner för beredskap
och säkerhet i en samlad organisation för att svara upp mot omvärldens krav på ökad
samordning av säkerhets- och trygghetsfrågor. Både Norrtäljes och Västerviks
räddningschefer ser positivt på trenden och anger det som ett ytterligare skäl att frågorna
bör hanteras av en central nämnd. Utöver detta framhåller även räddningschefen i
Norrtälje lagstiftningen kring civilt försvar och det ökade ansvaret som ytterligare ett skäl
till varför verksamheten bör hanteras i regionstyrelsen, inte minst på grund av det höjda
beredskapsarbetet som pågår.

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-02-21

Räddningschefen i Motala kommun har haft Plan och byggnämnden som ansvarig nämnd
men ingår från 1 januari 2019 i ett förbund. Att arbeta mot en nämnd (och inte flera) lyfts
fram som en fördel samtidigt som räddningstjänsten i sammanhanget utgjort en liten
verksamhet i både nämnd och förvaltning.
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5. Vision
Tidigt under arbetet, och som ett resultat av omvärldsanalysen, kom ett förslag om att
skapa ett nytt område som samlar frågor som rör säkerhet och trygghet där flera
verksamheter, däribland räddningstjänsten, skulle kunna ingå.
Tankarna fick ett uteslutande positivt mottagande vid intervjuer med politiker i
utredningens inledande skede. Flera kommuner har börjat införa detta för att bland annat
svara upp mot omvärldens krav på ökad samordning av säkerhets- och trygghetsfrågor.
Förslaget innebär dock en stor organisatorisk förändring med omfattande påverkan på
berörda förvaltningar. Detta bedöms inte ingå inom ramen för denna utredning. Däremot
kan det utgöra en vision för framtiden där resultatet av den här utredningen kan få utgöra
ett första steg.

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-02-21

Bild 4: Vision
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Framtida styrning av Räddningstjänsten

6. Förslag: Ny nämndstruktur med bibehållen
förvaltningstillhörighet

Bild 5: Förslag till ny nämndstruktur och förvaltningstillhörighet

Utredningen föreslår att ansvarig nämnd för räddningstjänsten koncentreras till
Regionstyrelsen som får ansvar för hela LSO, dvs. operativ och förebyggande verksamhet.
Regionstyrelsen blir då även anställningsnämnd. Räddningstjänsten föreslås ligga kvar som
avdelning inom samhällsbyggnadsförvaltningen tillsvidare.
Analys
Beskrivning
Räddningstjänsten kvarstår som en enhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) med Regionstyrelsen (RS) som
ansvarig nämnd (och tillika anställningsnämnd).
Fördelar

Nackdelar

Tydligare koppling till handlingsprogrammet, inklusive
samlad budget

Risk för att få ”liten” sändningstid i RS

Positivt med direktkoppling ”till rätt nämnd”
Ny lagstiftning kring civilt försvar skärper ansvaret mot
Regionstyrelsen – talar för att detta är en bra lösning
för framtiden
Innebär en fördel för räddningstjänsten med
sammanhållen ”sändningstid” i rätt forum

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-02-21

Positiv inställning hos politiken med ansvar hos RS
(med reservation för hur RS agenda skall hanteras)
Konsekvenser
Ingen/ liten förändring i förvaltningsorganisationen
Budget (totalt ca 54 Mkr) innehas av regionstyrelsen och går direkt mot samhällsbyggnadsförvaltningen
(SBF)
SBF Förvaltningsstöd fortsätter att hantera räddningstjänstens verksamhet (ex. ekonomi och HR-frågor)
separat som tidigare
Förutsätter att ansvar och uppgifter tydliggörs på politisk & tjänstemannanivå
Förutsätter att jävssituationen (tillsynsjävet) behöver hanteras då RS handlägger ärenden av subvention av
trygghetsboenden och har ansvaret för bosättning av nyanlända. Löses ex. genom samarbete med annan
kommun alternativt att flytta över ansvaret för dessa till Teknikförvaltningen
Bör införas från ett årsskifte för att inte påverka ekonomiprocesserna negativt
-
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Förslag på styrning av räddningstjänstens verksamhet

Bild 6: Förslag på styrning av räddningstjänstens verksamhet

Förslaget innebär:
att SBF (räddningstjänstavdelningen) ansvarar för ledningen av både den operativa och
förebyggande verksamheten som idag
att budget för räddningstjänsten (både operativ och förebyggande verksamhet) fördelas
från regionstyrelsen till samhällsbyggnadsförvaltningen
att samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för ekonomisk rapportering (delårsrapport,
årsbokslut, prognos mm) till regionstyrelsen avseende räddningstjänstens verksamhet
att räddningstjänstens verksamhet ingår i samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamhetsplanering. Den del i SBFs verksamhetsplan som avser räddningstjänsten
godkänns av regionstyrelsen
att regionstyrelsen blir anställningsnämnd för räddningstjänsten och får ansvar för
kompetensförsörjningsplan, arbetsmiljö och anställningsavtal (som tillhandahålls av SBFs
HR-funktion)

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-02-21

att förändringen måste införas vid ett årsskifte för att inte generera merarbete i
ekonomiprocessen
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Bedömning

Utredningen bedömer att en koncentrerad nämndstillhörighet är prioriterad framför ändrad
förvaltningstillhörighet för räddningstjänstens verksamhet. Regionstyrelsen utgör det mest
naturliga alternativet med hänsyn till vad som framkommit i omvärldsanalysen och utifrån
verksamhetens behov och föreslås därför bli ansvarig nämnd.
Utredningen föreslår även att räddningstjänsten bör kvarstå som en enhet inom
samhällsbyggnadsförvaltningen tillsvidare då konsekvenserna med att byta
förvaltningstillhörighet till regionstyrelseförvaltningen bedöms bli för omfattande för båda
förvaltningarna i nuläget.
Förslaget svarar upp mot kriterierna om en samlad politisk styrning, att gällande lagrum
uppfylls och att all verksamhet inom räddningstjänsten omfamnas. Kriteriet för tydlighet
och enkelhet i förvaltningsstrukturen kan diskuteras då den naturliga hemvisten hade varit
hos regionstyrelseförvaltningen.
Det är viktigt att poängtera att för räddningstjänsten och samhällsbyggnadsförvaltningen är
detta en föredragen lösning. Ett av skälen är att samhällsbyggnadsförvaltningen redan har
en organisation och etablerade rutiner för att kunna hantera rapportering mm. till
regionstyrelsen angående räddningstjänstens verksamhet då man redan idag arbetar mot
flera nämnder.

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-02-21

Förslaget innebär även att ett första steg mot visionen tas, det vill säga att regionstyrelsen
får ett samlat ansvar för det som kan klassas som verksamheter inom området säkerhet och
trygghet.
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6. Övriga beaktade alternativ

Tidigare utredning har legat till grund för nuvarande arbete tillsammans med intryck från
det resonemang som fördes under intervjuer med politiker. Målsättningen under arbetet
har varit att lyfta fram alla tänkbara alternativ, inklusive tidigare utredning.
Detta avsnitt redogör för de övriga alternativ som fanns med i den slutliga bedömningen
och val av alternativ.
Alternativ A – Tidigare framlagt förslag

Bild 7: Utrett alternativ A baserat på tidigare framlagt förslag
Beskrivning
Räddningstjänsten som helhet, är kvar inom samhällsbyggnadsförvaltningen medan den politiska styrningen flyttas
över till miljö- och byggnämnden. Regionstyrelsen ansvarar för tillsyn och ev. miljöförelägganden mot
räddningstjänsten
Fördelar

Nackdelar

Ökad tydlighet genom ett samlat ansvar under en
huvudansvarig nämnd

MBN är efter sammanslagningen en stor nämnd med stora
utmaningar

Tydlighet i tillsyns- och föreliggandeärenden

Risk att frågorna som rör räddningstjänsten blir
personberoende och att för lite uppmärksamhet ges

Egenkontrollen blir förhoppningsvis enklare och bättre
när all verksamhet enligt LSO samlas under en nämnd
Innebär en liten förändring då inga andra förvaltningar
påverkas

Räddningstjänstens frågor kan ligga långt från
intresseområdet hos de förtroendevalda
Utgör i grunden samma förslag som tidigare utredning
förordade och som blev återremitterat

Konsekvenser
Förslaget innebär:

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-02-21

-

Liten förändring inom samhällsbyggnadsförvaltningen
Ingen påverkan på övriga förvaltningsorganisationer
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Alternativ B:

Bild 8: Utrett alternativ B
Beskrivning
Räddningstjänsten som helhet, ingår som en avdelning i Regionstyrelseförvaltning (RSF) med Regionstyrelsen (RS)
som ansvarig nämnd. Miljö- och byggnämnden (MBN) ansvarar för tillsyn och ev. förelägganden mot
räddningstjänsten
Fördelar

Nackdelar

Tydligare koppling till handlingsprogrammet

Risk för att få ”liten” sändningstid i RS

Möjlighet att utveckla samverkan inom området
”säkerhet och trygghet”

Risk att verksamheten ”drunknar” i en större helhet, dvs.
RSF
Innebär stora organisatoriska konsekvenser för två
förvaltningar (SBF och RSF)

Konsekvenser
Förslaget innebär:
-

Ärendenr RS RS 2018/546 Datum 2019-02-21

-

stora konsekvenser för RSF som tillförs ytterligare en tung verksamhet, ytterligare overhead behöver
tillföras
stora konsekvenser för SBF som förlorar en betydande verksamhet, bland annat måste overheadkostnaden
fördelas på den kvarvarande verksamheten
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/546
31 januari 2019

Ulrica Widange

Regionstyrelsen

Räddningstjänstens framtida förvaltnings- och nämndtillhörighet
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Regionstyrelsen står bakom inriktningen och beslutar att skicka ut ärendet på
remiss till tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har i enlighet med beslut (RS 2018/546) utrett
räddningstjänstens framtida nämnds- och förvaltningstillhörighet med målsättning att
skapa en mer enhetlig ledningsstruktur.
Utredningen föreslår att ansvarig nämnd för räddningstjänsten koncentreras till
regionstyrelsen som får ansvar för den operativa och förebyggande verksamheten.
Förslaget grundar sig i verksamhetens behov, i en omvärldsanalys som både tar
hänsyn till hur andra kommuner valt att organisera sin räddningstjänst samt i hur
andra omvärldsfaktorer kan komma att påverka regionstyrelsens ansvar framgent.
Utredningen föreslår att räddningstjänsten kvarstår som en enhet inom samhällsbyggnaden tillsvidare då det i nuläget finns organisation och rutiner etablerade för att
hantera räddningstjänstens verksamhet. Konsekvenserna för samhällsbyggnadsförvaltningen bedöms därför vara mycket små.
Med hänsyn till budget- och redovisningsprinciper föreslås ändringen gälla från
1 januari 2020.
Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten har sedan sammanslagningen av ett antal förvaltningar år 2010
ingått i samhällsbyggnadsförvaltningen som en egen enhet. Verksamheten har sedan
dess styrts av flera nämnder samtidigt; tekniska nämnden (operativt), miljö- och
byggnämnden (förebyggande/tillsyn samt anställning) och regionstyrelsen
(styrdokument, handlingsprogram och inriktningsbeslut)
Mixen av delad politisk styrning och splittrad förvaltningsstyrning skapar en otydlighet som påverkar förmågan att på ett effektivt och transparant sätt driva och utveckla
räddningstjänstens verksamhet. Vid besparingar inkluderas räddningstjänsten inom
respektive nämnds ansvarsområde, trots att det finns ett beslutat handlingsprogram
1 (3)
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som strikt reglerar bemanning mm. och som legat till grund för budgeten. Detta
innebär i praktiken att besparingarna leder till svårigheter att införliva beslutad
handlingsplan som löper över en fyraårsperiod.
Mål
Målet är att skapa en långsiktig och enhetlig ledningsstruktur (nämnd och
förvaltning) för räddningstjänsten med hänsyn till både operativ och förebyggande
verksamhet. Samtidigt skall även jävssituationen avseende tillsynsverksamheten av
regionens fastigheter beaktas.
Avgränsning
Utredningen omfattar inte översyn av räddningstjänstens uppdrag och organisation
utifrån fastställt handlingsprogram för den operativa eller förebyggande verksamheten.
Metod
Förslag till beslut har arbetats fram under hösten 2018 genom intervjuer med
politiker och efterföljande workshops med tjänstemän för att ordentligt beakta flera
olika alternativa lösningar. Utöver detta har en omvärldsanalys gjorts för att belysa
styrningen hos andra kommuner som bedriver räddningstjänst i egen regi. Tre
djupintervjuer har genomförts med räddningschefer i Norrtälje, Västervik och Motala
kommun för att analysera hur styrningen upplevs inom räddningstjänsten. Till detta
har även en konsekvensanalys av respektive prioriterat alternativ genomförts liksom
en övergripande juridisk bedömning.
Lagrum, föreskrifter och riktlinjer
Räddningstjänstens verksamhet regleras genom lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO) och lagen (2010/1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
En statlig utredning (SOU 2018:54 En effektivare kommunal räddningstjänst) pågår
som väntas föreslå flera förändringar i LSO med ikraftträdande år 2020.
Enligt överenskommelse om kommuners arbete med civilt försvar 2018-2020 lyfts
även lagen (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) fram. Vid höjd
beredskap ansvarar kommunstyrelsen enligt 3 kap 2§ LEH för den del av det civila
försvaret som kommunen skall bedriva. Detta innebär ett ökat fokus på regionstyrelsens ansvar, något som även utredningen om en effektivare kommunal
räddningstjänst påtalar inför en ny LSO.
Omvärldsanalys
Som en del i utredningsarbetet har en analys gjorts av hur andra kommuner som
bedriver räddningstjänst i egen regi är organiserade. Av 116 kommuner (baserat på
uppgifter från SKL) har 80 slumpmässigt valts ut för analys.
Resultatet av analysen visar att en klar majoritet (48 kommuner) har kommunstyrelsen som ansvarig nämnd för räddningstjänsten. Motsvarigheten till miljö- och
byggnämnd har ansvaret i 15 kommuner. Att ha ett delat ansvar på motsvarande sätt
som Region Gotland har i nuläget förekommer inte hos någon av de 80 utvalda
kommunerna.
Djupintervjuer har genomförts med räddningscheferna i Norrtälje kommun,
Västerviks kommun och Motala kommun för att fördjupa förståelsen kring för-och
nackdelar med de olika varianterna i styrningen. Både Norrtälje och Västervik har en
koppling till kommunstyrelsen och båda räddningscheferna belyser vikten av att
räddningstjänsten går mot en central nämnd. Man betonar samtidigt att det inte
handlar om att ”lyfta fler ärenden”, utan istället om att ärendena lyfts på rätt plats.
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En generell trend är att flera kommuner samlar säkerhets- och trygghetsfrågorna i en
gemensam organisation. Förutom räddningstjänsten ingår även funktioner för
beredskap och säkerhet i en samlad organisation för att svara upp mot omvärldens
krav på ökad samordning av säkerhets- och trygghetsfrågor. Både Norrtäljes och
Västerviks räddningschefer ser positivt på trenden och anger det som ett ytterligare
skäl att frågorna bör hanteras av en central nämnd. Utöver detta framhåller även
räddningschefen i Norrtälje lagstiftningen kring civilt försvar och det ökade ansvaret
som ytterligare ett skäl till varför verksamheten bör hanteras i regionstyrelsen, inte
minst på grund av det höjda beredskapsarbetet som pågår.
Räddningschefen i Motala kommun har haft Plan och byggnämnden som ansvarig
nämnd men ingår från 1 januari 2019 i ett förbund. Att arbeta mot en nämnd (och
inte flera) lyfts fram som en fördel samtidigt som räddningstjänsten i sammanhanget
utgjort en liten verksamhet i både nämnd och förvaltning.
Beskrivning av huvudalternativet
Utredningen föreslår att ansvarig nämnd för räddningstjänsten koncentreras till
Regionstyrelsen som får ansvar för hela LSO, dvs. operativ och förebyggande
verksamhet. Regionstyrelsen blir även anställningsnämnd.
Räddningstjänsten föreslås ligga kvar som en enhet inom
samhällsbyggnadsförvaltningen tillsvidare för att minimera konsekvenserna för både
samhällsbyggnadsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen i nuläget.
Bedömning
Utredningen bedömer att en koncentrerad nämndstillhörighet är prioriterat framför
ändrad förvaltningstillhörighet för räddningstjänstens verksamhet. Regionstyrelsen
utgör det naturliga ansvaret med hänsyn till vad som framkommit i omvärldsanalysen
och utifrån verksamhetens behov.
Utredningen bedömer att räddningstjänsten bör kvarstå som en enhet inom
samhällsbyggnadsförvaltningen tillsvidare då konsekvenserna med att byta
förvaltningstillhörighet till regionstyrelseförvaltningen bedöms bli omfattande för
båda förvaltningarna i nuläget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en organisation
och etablerade rutiner för att kunna hantera räddningstjänstens verksamhet
oberoende av ansvarig nämnd.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, RS 2015/683
Protokoll, RS § 421 2015-11-25
Tjänsteskrivelse, RS 2018/546, 2018-05-24

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 51

Räddningstjänstens framtida förvaltningsoch nämndtillhörighet

RS 2018/546

Arbetsutskottets beslut
x

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionstyrelseförvaltningen har i enlighet med beslut (RS 2018/546) utrett
räddningstjänstens framtida nämnds- och förvaltningstillhörighet med målsättning att
skapa en mer enhetlig ledningsstruktur.
Utredningen föreslår att ansvarig nämnd för räddningstjänsten koncentreras till
regionstyrelsen som får ansvar för den operativa och förebyggande verksamheten.
Förslaget grundar sig i verksamhetens behov, i en omvärldsanalys som både tar
hänsyn till hur andra kommuner valt att organisera sin räddningstjänst samt i hur
andra omvärldsfaktorer kan komma att påverka regionstyrelsens ansvar framgent.
Utredningen föreslår att räddningstjänsten kvarstår som en enhet inom samhällsbyggnaden tillsvidare då det i nuläget finns organisation och rutiner etablerade för att
hantera räddningstjänstens verksamhet. Konsekvenserna för samhällsbyggnadsförvaltningen bedöms därför vara mycket små.
Med hänsyn till budget- och redovisningsprinciper föreslås ändringen gälla från
1 januari 2020.
Utredningen bedömer att en koncentrerad nämndtillhörighet är prioriterat framför
ändrad förvaltningstillhörighet för räddningstjänstens verksamhet. Regionstyrelsen
utgör det naturliga ansvaret med hänsyn till vad som framkommit i omvärldsanalysen
och utifrån verksamhetens behov.
Utredningen bedömer att räddningstjänsten bör kvarstå som en enhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen tillsvidare då konsekvenserna med att byta förvaltningstillhörighet till regionstyrelseförvaltningen bedöms bli omfattande för båda förvaltningarna i nuläget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en organisation och etablerade
rutiner för att kunna hantera räddningstjänstens verksamhet oberoende av ansvarig
nämnd.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär att ärendet kompletteras med en rapport som beskriver
konsekvenser av de olika förslag som övervägts. Ärendet lämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande. Kompletterande underlag bifogas kallelse till regionstyrelsen.
forts

15 (37)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Page 718 of 1221

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 51 forts
RS 2018/546

Arbetsutskottet föreslår att verksamhetsutvecklare Ulrica Widange föredrar ärendet
för regionstyrelsen den 28 februari 2019.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-31
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Åsa Linder

Regionstyrelsen

Policy och riktlinjer för fastigheter Region Gotland
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår till Regionfullmäktige att:


godkänna upprättad fastighetspolicy



godkänna upprättade riktlinjer för fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter



godkänna upprättade riktlinjer för lokalförsörjning



godkänna upprättade riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter, tomträtt
och arrende



godkänna upprättade riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal



tidigare riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och
fastigheter upphör att gälla



punkten 2 i 2017-06-15 RS § 150 upphävs

Sammanfattning

Regionens fastigheter utgör, bland mycket annat, en förutsättning för flertalet av
regionens verksamheter, en viktig inkomstkälla, en stor andel av regionens tillgångar
och skapar möjligheter för framtida tillväxt och samhällsbyggnad. Regionens samtliga
förvaltningar är därmed beroende av en tydlig inriktning och styrning av hanteringen
kring regionens fastighetsbestånd.
Regionstyrelsen beslutade 2017-06-15 RS § 150 att ge regiondirektören i uppdrag att
ansvara för ett utvecklingsarbete i syfte att se över och kvalitetssäkra Region
Gotlands interna processer och därmed bland annat säkerställa en öppen, transparent
och rättssäker försäljningsprocess vid fastighetsförsäljningar. Som en del i
utvecklingsarbetet ingick att ta fram en fastighetsstrategi samt riktlinjer som styr och
vägleder lokalförsörjning samt fastighetsförvaltning. Sedan tidigare finns riktlinjer för
försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende samt riktlinjer för
markanvisning och exploateringsavtal godkända av regionstyrelsen.
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På uppdrag av regiondirektören återkommer nu regionstyrelseförvaltningen med ett
reviderat förslag till övergripande fastighetspolicy, riktlinjer för fastighetsförvaltning,
bebyggda fastigheter samt riktlinjer för lokalförsörjning.
Arbetet med att ta fram en övergripande fastighetsstrategi har påbörjats och kommer
till delar att kunna presenteras under 2019.
I RS 2018-09-30 § 196 godkändes riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter,
tomträtt och arrende samt riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal med
förbehåll för ett antal ändringar. Dessa riktlinjer ska efter godkännande i regionfullmäktige ersätta riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och
fastigheter antagen av regionfullmäktige 2012-02-20 ändrad 2014-03-31 och 201702-27 § 28.
2017-06-15 beslutade RS § 150 punkt 2 att regionstyrelsen/regionfullmäktige
ansvarar för samtliga fastighetsförsäljningar fram tills dess att allt utvecklingsarbete är
genomfört och återrapporterat. I och med förslaget till fastighetspolicy och
underliggande riktlinjer bedöms en stor del av det utvecklingsarbetet vara uppfyllt,
men fortfarande kvarstår ett flertal uppgifter och för att frigöra resurser för detta bör
beslutet att regionstyrelsen/regionfullmäktige ansvarar för samtliga fastighetsförsäljningar hävas och ansvaret återgå i enlighet med tidigare reglemente.
Ärendebeskrivning

Strukturen kring styrdokumenten kan illustreras enligt nedan:

En övergripande fastighetspolicy fastställs av RS/RF. Därunder ligger riktlinjer för
fyra delar som fastställs av RS/RF. Policy och riktlinjer skall hållas på en generell nivå
i syfte att vara långsiktiga och oberoende av omvärldsförändringar i så stor
utsträckning som möjligt.
Under riktlinjerna ska rutiner och regler arbetas fram tänkta att utgöra handfasta
verktyg för tjänstepersoner att förhålla sig till. Dessa kan innehålla riktpriser, räntesatser, ansvarsfördelning mm och ska justeras i takt med förändringar på marknaden,
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omorganisationer etc och fastställs inom organisationen beroende på vilken riktlinje
som är styrande.
Utöver detta tas en fastighetsstrategi fram. Syftet med denna är att applicera och
konkretisera fastighetspolicyn för respektive fastighet. Fastighetsstrategin föregås av
en genomlysning av Region Gotlands fastighetsbestånd, därefter en analys för att
slutligen resultera i en handlingsplan för varje fastighet. Handlingsplanen skall
innehålla en plan för regionens framtida ägande och kommer till exempel att visa på
hur fastigheten långsiktigt ska förvaltas, utvecklas, utvecklas för att säljas, säljas mm.
Fastighetsstrategin kommer att vara vägledande på ett övergripande plan och ligga till
grund för beslut kring till exempel framtida underhållsarbeten, utveckling eller
avveckling, försäljningar mm. Fastighetsstrategin ska arbetas fram och grundas på
övergripande beslut kring samhällsbyggnad, hållbarhet, landsbygdsutveckling, levande
innerstad mm. Fastighetsstrategin skall slutligen fastställas i regionsfullmäktige.
På grund av omfattningen med arbetet att ta fram fastighetsstrategin kommer detta
att ske i flera etapper där Visby innerstad utgör etapp 1.
Arbetet med att ta fram den övergripande fastighetspolicyn och riktlinjerna har skett i
samarbete med berörda tjänstepersoner på teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen med Exploateringsgruppen och Lokalförsörjningsgruppen
som remissinstanser.
Bedömning

I och med den nya strukturen på styrdokumenten med en övergripande fastighetspolicy och en gemensam fastighetsstrategi som håller samman arbetet med regionens
fastigheter kan arbetet effektiviseras över förvaltningsgränserna. De nya riktlinjerna
blir långsiktiga styrdokument som skapar tydlighet i regionens förhållningssätt inom
respektive ansvarsområde.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget till fastighetspolicy, riktlinjerna för
fastighetsförvaltning bebyggda fastigheter, riktlinjerna för lokalförsörjning
tillsammans med av regionstyrelsen tidigare godkända riktlinjer samt förslag till
övergripande struktur för dessa dokument kommer att utgöra viktig del i detta arbete.
Beslutsunderlag

Fastighetspolicy
Riktlinjer för fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter
Riktlinjer för lokalförsörjning
Riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende
Riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal
RS § 150 2017-06-15
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
TKF
SBF
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Ärendenr RS 2018/720
Version 3

Fastighetspolicy
Region Gotland
Syfte
Region Gotland äger fastigheter av betydande värden. Det samlade fastighetsbeståndet
utgör en förutsättning för regionens verksamheter och för utveckling av Gotland. Denna
policy syftar till att lägga grunden för hur Region Gotland skall agera som fastighetsägare
för att säkerställa en ansvarsfull förvaltning och en långsiktig planering avseende förändring
av beståndet och bidra till en god samhällsutveckling.
Lokalförsörjning
Verksamheter inom Region Gotland skall i första hand bedrivas i regionens egna lokaler.
Saknas lokaler skall regionens fastighetsförvaltningsavdelning tillse att nya lokaler uppförs
alternativt förhyrs av annan fastighetsägare. Byggnader som inte längre nyttjas inom
verksamheten skall återföras till fastighetsförvaltningen och hanteras enligt rutinen för
strategisk vakans, dvs framtagande av en plan för den tomställda lokalen Regionen skall i
möjligaste mån äga de fastigheter där regionen bedriver verksamhet.
Fastighetsförvaltning
Regionens fastigheter skall förvaltas på ett ansvarsfullt och kostnadseffektivt sätt.
Förvaltningen skall hålla en hög uthyrningsgrad, förhandla fram marknadsmässiga
hyresnivåer och avtalsvillkor för externa hyresgäster, beräkna internhyra för interna
hyresgäster samt tillse att samtliga hyresgäster erhåller den service som överenskommits.
Långsiktig förvaltning av fastighetsinnehavet skall ske så att fastigheternas reella värde
består.

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
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Exploatering
Region Gotland skall planera för en samhällsutveckling med jämställda och goda sociala
levnadsförhållanden, en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna idag och för
kommande generationer. Ny bebyggelse ska ingå i ett tydligt socialt, ekonomiskt och
ekologiskt sammanhang bland annat med utgångspunkt från perspektiv som tillgänglighet,
jämställdhet, barnperspektiv, hållbarhet och delaktighet. Samhällsutvecklingen ska bidra till
hållbar tillväxt för såväl stad som landsbygd. De bebyggda miljöerna ska erbjuda en hög
andel grön‐ och naturområden och där det är möjligt med lokalt omhändertagande av
dagvatten vid nybyggnation. Vid ny bebyggelse för bostäder och verksamheter ska
jordbrukets, vindkraftens och turistnäringens intressen särskilt beaktas. Bebyggelse på god
åkermark bör undvikas. Den regionala exploateringsverksamheten ska uppvisa en ekonomi
i balans. Anvisning av regionens mark ska ske utifrån syftet med markanvisningen, i första
hand i konkurrens efter anbudsförfarande.
Försäljning, upplåtelse och köp
Regionen skall tillse att fastighetsförsäljningar och förvärv sker på marknadsmässiga villkor
på en konkurrensutsatt marknad. Undantag kan ske men skall motiveras. Fastigheter som
skall säljas skall i största möjliga mån förädlas eller utvecklas före försäljning för att
eventuell potential skall tillgodoräknas regionen. Vissa fastigheter kan även upplåtas med
tomträtt eller arrende.
Samtliga avsteg från Fastighetspolicy samt riktlinjer ska motiveras.

Närliggande riktlinjer och dokument
Det finns ett antal riktlinjer och dokument som utifrån fastighetspolicyn stödjer
verksamheten. Dessa är:





Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25



Riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal
Riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende
Riktlinjer för fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter
Riktlinjer för lokalförsörjning
Exploateringsprocessen
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Fastighetsförvaltning, bebyggda
fastigheter

1. Inledning och syfte
Syftet för den regionala fastighetsförvaltningen är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler
för de primära verksamheterna, såsom exempelvis skola, förskola, äldreomsorg samt
sjukvård.
Fastighetsförvaltningen ska också genomföras så att byggnadsbeståndets realvärde
säkerställs.
Detta ska uppnås genom att


Förvalta Region Gotlands innehav av lokaler och verka för att dessa skall vara
ändamålsenliga, kostnadseffektiva och med en god inomhusmiljö.



Medverka i en aktiv strategisk planering för lokalförsörjning vilket innebär
utveckling, försäljning eller förvärv av fastigheter utifrån ett långsiktigt lokal- och
investeringsbehov.



Verka för att Region Gotlands ambitioner kring hållbarhet ur ett socialt,
ekonomiskt och ekologiskt perspektiv kan uppfyllas.



Förvalta och utveckla regionens fastighetsinnehav på ett professionellt sätt.

2. Tillämpning
Region Gotland ska över tid tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga och
kostnadseffektiva lokaler utan att göra avkall på god kvalitet.
2.1 Ägande av fastigheter

Region Gotland ska i första hand äga byggnader som regionen nyttjar för egen verksamhet.
Exempel på detta är utbildningslokaler, äldreboenden, vårdcentraler, sjukhus,
fritidsanläggningar, kontorslokaler och tekniska lokaler som exempelvis vatten- och
avloppsreningsverk. Vidare kan även strategiska byggnader ägas även om de inte inrymmer
egen verksamhet. Vilka dessa är ska framgå av Region Gotlands Fastighetsstrategi. Ett
exempel kan vara kulturellt värdefulla byggnader.
2.2 Fastighetsinvesteringar

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

Region Gotlands fastighetsinvesteringar ska prioriteras utifrån verksamheternas behov.
Varje enskilt beslut om investeringsobjekt ska tas på beslutsunderlag som visar att den
aktuella verksamheten har ett långsiktigt behov av lokalen i fråga, att andra alternativ kan
uteslutas och att beslutet bidrar till koncernnytta. Verksamheterna ska också klara av att
bära de ökade framtida drift- och underhållskostnaderna för lokalen, samt
kapitalkostnaderna som alla utgör delar av internhyran.
2.3 Nyttjande av egna lokaler

Region Gotland ska vid nyttjande av egna lokaler reglera kostnaderna enligt separat
regelverk för internhyra. Dessa kostnader styrs mot respektive förvaltning genom
lokalavtal.
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2.4 Uthyrning av regionens lokaler

Vid uthyrning av lokaler till andra aktörer utanför Region Gotland, ska marknadsmässiga
villkor gälla vid tecknande av hyresavtal. För bostadsuthyrning ska bruksvärdesprincipen
eftersträvas.
2.5 Förhyrning av lokaler

Förhyrning av lokaler kan ske vid tillfälliga behov eller där förhyrning är mest ekonomiskt
fördelaktigt eller leder till en, totalt sett, ökad koncernnytta. Dessa beslut måste bygga på
noggranna underlag, analyser och jämförelser där alla alternativt tydligt ställts mot varandra.
2.6 Förändring av lokalbehov

Nya eller utökade verksamhetsytor ska, så långt det bedöms verksamhetsmässigt och
ekonomiskt fördelaktigt, inrymmas i befintligt lokalbestånd, som vid behov byggs om eller
till.
Förvaltningarna har rätt att återlämna lokaler i enlighet med gällande regelverk för
internhyra. I detta ingår att en verksamhet endast kan återlämna del av lokal under
förutsättning att den är möjlig att användas av annan verksamhet eller att det på annat sätt
bedöms medföra en större koncernnytta.
När externhyresavtal finns tecknat för eget verksamhetsbehov gäller dess avtalsvillkor även
för det interna lokalavtalet. Externt hyrda lokaler kan endast sägas upp av verksamheter
enligt gällande externhyresavtal, även om lokalavtal är upprättat. Undantag gäller om behov
finns inom annan förvaltning och avtalet i och med det kan överlåtas.
2.7 Regelverk vid tvingande flytt

För ett optimalt och effektivt lokalutnyttjande kan en situation uppstå där en verksamhet
tvingas flytta till andra lokaler. Det kan t.ex. uppkomma av följande anledningar:


Tillgodose behov för annan verksamhet.



Fastighet ska säljas.



Byggnad är uttjänt och ska rivas.



Lokalerna har sådana brister att verksamheten inte kan bedrivas vidare (t.ex.
undermålig ventilation som inte enkelt kan åtgärdas).

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

Förutom ett effektivt lokalutnyttjande ska även hänsyn tas till konsekvenser för såväl den
avflyttande som den inflyttande verksamheten, samt till koncernnyttan ur såväl
verksamhetssynpunkt som ur ett ekonomiskt helhetsperspektiv. Samråd ska ske med
hyresgästen så snart likvärdiga lokaler finns tillgängliga.
2.8 Miljö och hållbarhet

I samband med nybyggnation, ombyggnation eller underhåll ska målet vara lokaler som är
energi- och resurssnåla samt med låg livscykelkostnad. I alla regionens lokaler ska ett
effektivt energiutnyttjande och miljöförbättrande åtgärder eftersträvas. Region Gotlands
Miljöprogram ska vara styrande.
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2.9 Inomhusmiljö

Regionens lokaler ska erbjuda en god inomhusmiljö som uppfyller normer enligt lagstiftade
krav och regelverk. Detta innebär bland annat att de som vistas i regionens lokaler inte ska
riskera att drabbas av ohälsa eller allergiska symptom på grund av lokalerna.
Rutiner ska finnas som säkerställer att de som använder lokalerna har kunskap om
ventilationens betydelse.
Rutiner ska finnas för regelbunden kontroll enligt lagstiftade krav och regelverk. Detta
gällande bland annat ventilation och brand.
2.10 Underhåll

Regionens fastigheter ska förvaltas och underhållas så att fastigheternas värde och
brukbarhet upprätthålls på lång sikt.
Underhållsplanen ska varje år, i dialog med förvaltningarna, revideras av ansvarig funktion
inom Teknikförvaltningen. Detta för att säkerställa samordningen mellan underhållsbehov
och verksamheternas anpassningsbehov. Vid upprättande av Underhållsplanen ska denna
även stämmas av mot Fastighetsstrategin.

3. Försäkringar
Regionens säkerhetschef och försäkringsmäklare ska vara rådgivande för att finna lämpliga
försäkringsnivåer på fastigheterna.
4. Nyckeltal
För att säkerställa att Region Gotland bedriver en effektiv fastighetsförvaltning ska
särskilda nyckeltal tas fram regelbundet.

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

5. Kundrelationer
Region Gotland ska aktivt arbeta för goda relationer mellan hyresvärd och hyresgäst, såväl
interna som externa. Detta bör inkludera regelbundna avstämningar och utvärderingar.
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1. Inledning och syfte
Riktlinjerna för lokalförsörjning syftar till att med utgångspunkten koncernnytta och
gemensamma ekonomiska förutsättningar:


Säkerställa en aktiv och effektiv strategisk planering av lokalförsörjningen.



Ge förutsättningar för en aktiv strategisk planering för lokalförsörjning vilket
innebär utveckling, försäljning eller förvärv av fastigheter utifrån ett långsiktigt
lokal- och investeringsbehov.



Säkerställa tillhandahållandet av funktionella och verksamhetsanpassade lokaler
på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt.



Säkerställa en likvärdig och samverkande process för lokalförsörjningen för alla
förvaltningar.

Planering och uppföljning dokumenteras i lokalförsörjningsplanen som ska omfatta
samtliga lokaler och anläggningar för Region Gotlands verksamheter.

2. Lokalförsörjningsplanering
Lokalförsörjningsplaneringens övergripande mål är att uppnå en ändamålsenlig, effektiv
och säker verksamhetsmiljö samt en god arbetsmiljö, som bidrar till hög produktivitet och
kvalitet hos regionens verksamheter. Denna planering är nära sammankopplad med
verksamhetsutvecklingen i de olika förvaltningarna.
Lokalförsörjningsplanering är den strukturerade process som ska finnas för att
samordna planeringen av Region Gotlands samlade lokalbehov för de egna
verksamheterna.

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

Planeringen innebär att olika behov och krav på lokaler identifieras, prioriteras och
värderas mot regionens totala lokalanvändning, samhällsplanering samt
verksamhetsplanering med beaktande av sociala, ekonomiska och ekologiska
hållbarhetskriterier.
Regionstyrelseförvaltningen ska varje år formulera och följa upp målen för regionens
fastighetsinnehav, lokalanvändning och lokalkostnader.
Resultatet av planeringen dokumenteras i en lokalförsörjningsplan som är en del av
underlaget för arbetet med strategisk plan och budget
Lokalförsörjningsplanen ska innehålla;
-

Faktorer i omvärlden som påverkar lokalbehovet

-

Befolknings- och demografiprognoser

-

Förvaltningarnas utveckling och behov av lokaler
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-

Lokalbeståndets utveckling såsom till exempel underhållsåtgärder och
verksamhetsanpassningar

-

Investeringsbehov och beräknade framtida kapital och driftskostnader

-

Utveckling – nyckeltal för vägledning och styrning av lokalbehov

-

Prioriterade åtgärder

Lokalförsörjningsplanen skall ha tre tidsperspektiv:


Ett kortare med samma perspektiv som investeringsbudgeten (2+ år)



Ett medellångt likvärdigt med befolkningsprognos (ca 10 år)



Ett långt likvärdigt med övergripande utvecklingsstrategier och visioner (ca 20 år)

3. Tillämpning
Det åligger respektive förvaltning att tydliggöra behov och eventuella överskott ur både
verksamhetsperspektiv men också ur ett koncernperspektiv.
Verksamheter bär kostnaderna för nyttjade fastigheter, lokaler och anläggningar.
Omfattningen regleras i lokalavtal.
Nyttjande verksamheter ska delta i processen för lokalförsörjningsplanering. Samtliga
verksamheter ska aktivt, genom samarbete med regionstyrelseförvaltningen och
teknikförvaltningen, söka möjligheter att effektivisera lokalanvändningen och medverka till
att lokaler kan avvecklas eller frigöras för annan användning. I detta arbete ingår även att
identifiera och planera för Region Gotlands vakanta lokaler.
Nyttjande verksamheter ansvarar för att tillstånd eller liknande finns för tillståndspliktig
verksamhet.

4. Organisation för lokalförsörjningsplanering
Regionstyrelsen ansvarar för att det inom regionen finns en struktur för regionens
lokalförsörjningsplanering.

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

4.1 Lokalförsörjningsgrupp

Lokalförsörjningsgruppen svarar för samordning, planering, uppföljning och beredning av
ärenden inför beslut i styrgrupp för lokalfrågor. Lokalförsörjningsgruppen samordnas av
regionstyrelseförvaltningen. Gruppen består av förvaltningarnas respektive representant/er
i lokalfrågor samt representant/er för teknikförvaltningens fastighetsförvaltarorganisation.
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I lokalförsörjningsgruppens uppgifter ingår att upprätta förslag till lokalförsörjningsplan på
regionövergripande nivå såväl som på förvaltningsnivå som ska innehålla:
-

Föreslag till åtgärder för att effektivisera lokalanvändningen

-

Föreslag till prioriteringar mellan olika behov och krav på lokaler

-

Föreslag till åtgärder för att minska kostnaderna

-

Föreslag till förändringar i lokalbeståndet

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

Det ingår också i gruppens uppgifter att via samverkan och dialog med EXISAM medverka
i samhällsplaneringen.
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1 Syfte
Dokumentet hanterar huvudsakligen förfarandet vid försäljning och köp av fastigheter
samt upplåtelse av tomträtt och arrende för mark som är i Region Gotlands ägo.
Dokumentet gäller för all kommunal/regional verksamhet.

2 Gemensamma regler, försäljning
Som huvudregel gäller att all försäljning av regionens fastigheter, såväl bebyggda som
obebyggda, ska ske i konkurrens och på marknadsmässiga villkor för att generera högsta
möjliga köpeskilling.
Dock behöver regionen kunna värdera andra kriterier än pris såsom tex gestaltning,
byggandet av andel hyresrätter1, hyresnivåer eller miljöprestanda. Detta ska tydligt anges
innan försäljningen. Regionen tillämpar då en prisnivå som lägst ger täckning för
fastighetens bokförda värde och för regionens kostnader för att iordningställa marken
inklusive infrastrukturkostnader. Undantagsfall kan förekomma för att stimulera
nybyggnation på landsbygden.
Försäljning av mark inom område där planläggning pågår, ska avvakta den färdiga planen,
dvs förädling ska ske innan försäljning genomförs.
Fastighetsförsäljningar som inte omfattas av beslutade delegationer skall alltid beslutas av
Regionstyrelsen innan försäljningsprocess inleds.
Tomträtt
När mark eller fastighet ska avyttras kan tomträtt under vissa särskilda betingelser användas
som upplåtelseform, tex för icke kommersiella ändamål, såsom kultur- och
idrottsverksamhet.
Markpriser ska (med undantag för småhustomter) alltid bedömas utifrån byggrättsinnehåll
och anges som kr/kvm BTA byggrätt. I de fall byggrätt saknas, alternativt är svårtolkat, ska
markpris anges som kr/kvm tomtareal.
2.1

Småhustomter

Region Gotland iordningställer småhustomter över hela ön utifrån behov. Försäljning av
tomter sker normalt via fastighetsmäklare.
2.2

Mark för flerfamiljshus

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

Region Gotland tar fram mark för byggande av flerbostadshus över hela ön utifrån behov.
Marken fördelas till byggherrar genom en markanvisningstävling eller direktanvisning under
särskilda förutsättningar.
2.3

Mark för industri, handel, kontor

Region Gotland iordningställer mark lämpad för etablering av industri, handel och kontor.
Planlagd mark färdig för försäljning ska finnas i Visby samt inom de orter där efterfrågan
kan bedömas uppstå. Marken planläggs och förbereds för utbyggnad av infrastruktur i form
1

Med upplåtelseform hyresrätt menas hyresrätt med tillsvidareavtal
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av gator, vatten och avlopp mm.
2.4

Mark för idrottsverksamhet mm

Region Gotland planlägger mark som lämpar sig för idrotts- och rekreationsändamål.
Denna mark definieras vanligen inom ramen för den översiktliga planeringen. Det kan t ex
gälla mark för fotbollsplaner, ridbanor, löparbanor, skidspår eller andra icke kommersiella
ändamål.
2.5

Försäljning av bebyggd fastighet

Huvudregeln är att bebyggda fastigheter som inte längre behövs inom regionens
verksamhet, exempelvis gamla skolor eller andra verksamhetslokaler, ska säljas. I huvudsak
ska försäljning ske på den öppna marknaden i konkurrens. Alla avsteg skall motiveras. Vid
undantagsfall, när försäljning inte sker på den öppna marknaden, ska försäljningspriset
alltid baseras på en marknadsmässig värdering.

3

Priser och avgälder

Marknadsvärde ska användas vid beräkning av försäljningspris och tomträttsavgäld. För
småhustomter gäller särskilda regler enligt nedan.
3.1

Småhustomter

De tomter som regionen färdigställer för byggnation av enskilda småhus ska säljas till
marknadspris genom anlitad fastighetsmäklare. Inga upplåtelser med tomträtt skall ske när
nybildade småhustomter fördelas/säljs på öppna marknaden.
För att säkerställa genomförandet ska köpeavtal för småhustomt innehålla villkor om att
tomten inom två år ska bebyggas med bostadsbyggnad till ett värde av ett i reglerna
fastställt belopp angivit som kr/kvm tomtyta. Om fastigheten inte bebyggs inom två år
äger regionen rätt att återköpa fastigheten till faktisk köpeskilling minskat med regionens
omkostnader.
För småhustomt upplåten med tomträtt beräknas årlig tomträttsavgäld vid avgäldsreglering
med hjälp av taxeringsvärdet på marken x 1,33 och vid tidpunkten gällande avgäldsränta
(Marktax. x 1,33) x avgäldsränta.

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

Tomträttsinnehavare får efter ansökan och regionens medgivande friköpa tomträtten till ett
pris motsvarande gällande taxeringsvärde på marken.
3.2

Mark för flerfamiljshus

Mark för hyreslägenheter säljs via markanvisning eller kan i undantagsfall upplåtas med
tomträtt. Gällande mark för bostadsrättslägenheter och andra upplåtelseformer är
huvudregeln att marken via markanvisning ska säljas. Vid prissättning ska hänsyn tas till
upplåtelseformen.
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För mark upplåten med tomträtt beräknas årlig tomträttsavgäld för avgäldsperioden med
hjälp av marknadsvärdet för aktuellt markområde och vid tidpunkten gällande avgäldsränta.
Detta gäller vid både nyupplåtelse (10 år) och avgäldsreglering.
Tomträttsinnehavare får efter ansökan och regionens medgivande friköpa tomträtten till ett
pris motsvarande marknadsvärdet på marken.
3.3

Mark för industri, handel och kontor

Mark för industri, handel och kontor ska som huvudregel säljas, men i undantagsfall kan
upplåtelse med tomträtt tillämpas. Vid försäljning av mark planerad för industri, handel och
kontor ska priset avspegla markens marknadsvärde. Om ett marknadsvärde inte kan
fastställas kan i enlighet med i reglerna fastställda priser istället användas. Prispåverkande
faktorer som kan motivera avsteg från fastställda priser kan vara:
Tomtens läge
Tomtens lämplighet samt byggrätt
Efterfrågan på mark
Priset på marken skall spegla marknadsvärdet men som lägst ger täckning för bokfört värde
för fastigheten och regionens kostnader för att iordningställa marken inklusive
infrastrukturkostnader. Undantagsfall kan förekomma för att tex stimulera nybyggnation på
landsbygden.
För att säkerställa genomförandet kan köpeavtal/exploateringsavtal innehålla villkor om att
tomten inom två år vid vite ska bebyggas med byggnad/anläggning till ett värde av ett i
reglerna fastställt belopp angivit som kr/kvm tomtyta. Vite för nybyggnadsskyldighetens
fullgörande ska utgå med ett enligt reglerna fastställt belopp angivit som kr/kvm tomtyta
och för att säkerställa beloppet ska regionen begära in en säkerhet i form av en bankgaranti
på motsvarande belopp.
För mark upplåten med tomträtt beräknas årlig tomträttsavgäld för avgäldsperioden med
hjälp av marknadsvärdet för aktuellt markområde och vid tidpunkten gällande avgäldsränta.
Detta gäller vid både nyupplåtelse (10 år) och avgäldsreglering.
Tomträttsinnehavare får efter ansökan och regionens medgivande friköpa tomträtten till ett
pris motsvarande marknadsvärdet på marken.

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

3.4

Mark för idrottsverksamhet mm

När mark säljs eller upplåts för icke kommersiella ändamål, t ex idrottsanläggningar, kan
det vara svårt att fastställa ett marknadsmässigt värde för marken. Om befintlig plan
medger en mer flexibel användning (kontor, bostäder etc) ska detta avspegla sig i
värderingen och i den köpeskilling eller tomträttsavgäld som tillämpas. Grundregeln är
strävan efter att uppnå en prisnivå som ger täckning för fastighetens bokförda värde och
för de kostnader som regionen haft för att iordningställa marken. Riktpriser vid försäljning
bestäms enligt med i reglerna fastställda priser.
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Arrende

Mark kan i särskilda fall upplåtas med arrende. Arrende är en nyttjanderätt av mark mot
betalning. Det finns fyra typer av arrende:
Anläggningsarrende – Tex mark för verksamheter, bensinstationer mm
Bostadsarrende – Mark för bostadsändamål
Jordbruksarrende – Upplåtelse av mark och byggnader för jordbruksändamål
Lägenhetsarrende – Övriga ändamål såsom tex parkering, båtplatser, telemaster mm
Arrendeavgiften skall ge fastighetsägaren en skälig avkastning på fastigheten och fastställs
utifrån ett marknadsvärde och en i reglerna fastställd avkastning. Detta gäller vid
nyupplåtelse och avgiftsreglering. Arrendeavgiften skall årligen räknas upp med av
Riksbanken fastställt långsiktigt inflationsmål. Regionen bör använda sig av arrende då det
finns ett intresse av att fortsatt äga marken i ett längre perspektiv.

5
5.1

Övriga bestämmelser
Dokumentation

Vid fastighetsförsäljning eller upplåtelse med tomträtt sker dokumentation i form av
diarium och protokoll från nämnd- och fullmäktigebeslut samt skriftliga underlag till beslut.
För fastighetsförsäljningar som sker via fastighetsmäklare finns krav på dokumentation i
enlighet med de regler som gäller för mäklartjänstens utförande och som regleras i
fastighetsmäklarlagen. Samtliga handlingar från dessa försäljningar ska diarieföras i nämnda
ärende- och dokumenthanteringssystem.
5.2

Betalning vid fastighetsförsäljningar

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

Vid försäljning av fastighet ska köpekontraktet innehålla bestämmelser kring köpeskillingen
och dess erläggande. Grundläggande bestämmelser kring köpeskilling vid
fastighetsförsäljning finns i Jordabalken. Huvudregeln som ska tillämpas inom Region
Gotland är att köpeskilling ska erläggas innan regionen till köparen överlämnar ett
undertecknat köpebrev. Köpebrevet är ett villkor för köpets fullgörande och köparens
möjlighet att söka lagfart. Olika typer av fastighetsförsäljningar kan emellertid innehålla
olika ingredienser när det gäller köpeskilling. Det kan ibland vara ändamålsenligt med
villkor kring köparens erläggande av handpenning, ibland kopplade till kontraktets
undertecknande, antagen detaljplan eller beviljat bygglov.

6 Köp av fastigheter
Regionen ska förvärva mark så att det långsiktiga behovet av mark kan tillgodoses.
Regionen ska upprätthålla en markberedskap i Visby, i serviceorter och områden där
efterfrågan och utvecklingspotential bedöms finnas.
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I det fall behov uppstår och möjlighet ges för Region Gotland att förvärva fastighet, såväl
bebyggd som obebyggd, får köpeskillingen aldrig överstiga marknadspris. Marknadspriset
kan fastställas via budgivning på marknaden alternativt utifrån en oberoende
fastighetsvärdering.
Inför ett förvärv skall samtliga handlingar rörande fastigheten inhämtas och granskas. Det
samma gäller handlingar från offentliga källor. En byggnads tekniska status skall
undersökas av dokumenterat tekniskt kunnig person. Köpeavtal och övriga handlingar som
upprättas i samband med förvärvet skall kvalitetssäkras av jurist, intern eller extern.
Samtliga fastighetsförvärv skall villkoras av beslut från RS/RF med undantag för mindre
fastighetsregleringar enligt A 19 i RS delegationsordning.

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

Fastighetsförvärv som inte omfattas av beslutade delegationer skall alltid beslutas av
Regionstyrelsen innan förvärvsprocess inleds.
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1. Inledning
Det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 är ett styrdokument för hela
det gotländska samhället. Programmet är inriktat på långsiktig hållbar utveckling och
handlar bland annat om att bo och leva på Gotland och om tillväxt och energiförsörjning –
nu och i framtiden.
I bostadsförsörjningsplanen för Gotland har ett antal bostadspolitiska mål inom bland
annat jämställdhet, barnperspektiv och hållbarhet formulerats. Målen utgör en grund för
arbetet med markanvisning och exploatering. Region Gotland är sedan 1992 en
ekokommun, med målet att samhällsutvecklingen ska vara långsiktigt hållbar ur såväl ett
socialt, ekologiskt som ett ekonomiskt perspektiv. Planeringen för och byggandet av
bostäder är härvidlag ett centralt område. Bostäder har lång livslängd, både bostädernas
miljöprestanda och den fysiska miljö de utgör tillsammans med sin omgivning blir rådande
under lång tid. Hur den fysiska miljön utformas påverkar i sin tur med åren ofta den sociala
hållbarheten.
Region Gotland har det yttersta ansvaret när det gäller samhällsplanering och byggande.
Detta dokument beskriver tillvägagångssätt vid markexploatering samt vilka
fördelningsgrunder och riktlinjer som tillämpas vid fördelning av mark till olika intressenter
och ändamål. Riktlinjerna säkerställer ett korrekt agerande i linje med styrdokumenten och
en god kvalitet vid handläggning och utförande. Avsteg skall alltid motiveras.

2. Prissättning
Som huvudregel gäller att all försäljning av regionens mark ska ske i konkurrens och på
marknadsmässiga villkor för att generera högsta möjliga köpeskilling.
För att uppnå målen i bostadsförsörjningsplanen behöver även andra kriterier än pris
värderas. Det kan t ex handla om andel hyresrätter, hyresnivåer, gestaltning eller
byggnadens miljöpåverkan. Detta ska tydligt anges inför försäljningen.
Regionen tillämpar en prisnivå som lägst ger täckning för de kostnader regionen har för att
iordningställa marken inklusive infrastrukturkostnader.

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

3. Val av byggherre/aktör
Vid val av aktör/byggherre ska regionen eftersträva en fördelning av mark för byggande på
olika aktörer/byggherrar för att på så sätt främja konkurrensförhållanden och få fler
aktörer på marknaden.
Vid urvalet ska även aktörens/byggherrens tidigare genomförda projekt beaktas som t ex
dennes förmåga att hålla tidplaner och produktionstakt samt aktörens/byggherrens intresse
för långsiktig förvaltning av bebyggelsen med avsedd upplåtelseform.
Även nytänkande och en långsiktig miljö- och kvalitetsprofil hos aktören/byggherren ska
finnas med som en parameter, då detta är en förutsättning för långsiktigt sunda och bra
bostäder ur ett hållbarhetsperspektiv.
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4. Metoder vid markanvisning/försäljning
4.1 Generellt

Region Gotland tillämpar olika metoder för markanvisning/försäljning, vilka beskrivs
kortfattat nedan. Val av metod bedöms från fall till fall utifrån lämplighet för den specifika
platsen och tidpunkten.
4.1.1 Markanvisningstävling

Markanvisningstävling kan användas när regionen vill sälja mark i konkurrens och få in
flera förslag på hur ett område kan utvecklas och bebyggas samt där arkitektur och innehåll
tillsammans med ekonomin är viktiga parametrar. Regionstyrelsen fattar beslut om de
kriterier som vid varje tillfälle ska gälla vid markanvisningstävling.
4.1.2 Anbudsförfarande

Vid markanvisning kan ett anbudsförfarande förekomma och syftet är att gynna
konkurrensen. Anbudet kan i vissa fall avse idéer om utformning och användning, men
används i de flesta fall främst för anbud gällande pris.
4.1.3 Direktanvisning

Markanvisning genom direktanvisning kan användas när det är bästa sättet att uppnå de
mål som regionen har. Motiven för direktanvisning bör tydligt redovisas. Markpriset ska
dock alltid baseras på en marknadsmässig värdering.
4.1.4 Dubbel markanvisning

I syfte att stimulera byggnation på landsbygden kan dubbel markanvisning användas. Detta
innebär att mark i ett eftertraktat läge i Visby markanvisas tillsammans med ett eller flera
markområden på andra delar av ön.

5. Riktlinjer för markanvisning
5.1 Markanvisning

En markanvisning är en överenskommelse mellan regionen och en byggherre som ger
byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor samt i samarbete
med regionen utveckla ett byggprojekt inom ett avgränsat markområde. Byggprojekten
skall följa regionens gällande Miljöprogram.

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

5.2 Villkor vid markanvisning

1. Huvudregeln vid markanvisning som avser bostäder ska vara försäljning av marken.
2. En markanvisning ska tidsbegränsas till högst två år från regionstyrelsens beslut.
3. Regionstyrelsen kan besluta om förlängning av en markanvisning om särskilda skäl
föreligger samt om byggherren aktivt har drivit projektet och att förseningen inte
beror på byggherren.
4. Regionen har rätt att återta en markanvisning under den begränsade tvåårsperioden
om det är uppenbart att byggherren inte avser eller förmår att genomföra projektet
i den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen, eller om regionen och
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8.
9.
10.
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byggherren inte kan komma överens om priset. Återtagen markanvisning ger inte
byggherren rätt till ersättning och regionen äger rätt att genast anvisa området till
annan intressent.
Projekt som avbryts till följd av beslut under detaljplaneprocessen ger inte
byggherren rätt till ny markanvisning som kompensation.
Detaljplanearbetet sker i nära samverkan mellan regionen och byggherren där
utgångspunkten för arbetet är de regionala planintentionerna. All projektering som
sker under detaljplanearbetet ska ske i samråd med regionen.
Om byggherren inte längre önskar fullfölja markanvisningsavtalet ska regionen ha
rätt till ersättning för de merkostnader som regionen härmed orsakas samband med
fullföljande av exploateringen.
Den som erhåller markanvisning för hyresrätt ska ha ett av regionen godkänt, öppet
och transparent kösystem.
Markanvisning får inte överlåtas till annan part utan regionens skriftliga
medgivande.
Regionstyrelsen fattar beslut om hur markanvisning ska ske.

6. Riktlinjer för exploateringsavtal
6.1 Exploateringsavtal

Exploateringsavtal ska upprättas när regionen inte äger marken eller delvis äger marken,
som ska exploateras. Avtalet upprättas mellan regionen och en exploatör för att säkerställa
genomförandet av en detaljplan. I avtalet regleras frågor kring genomförandet, parternas
respektive åtaganden, gemensamma mål, ansvarsfördelningen av kostnader samt
projektspecifika spörsmål.
Avtalsförhandlingar inleds under arbetet med upprättandet av detaljplanen och inför
detaljplanens antagande ska förhandlingarna vara slutförda och avtalet undertecknat av
exploatören.
Exploatören ska följa de vid var tid gällande och av regionen beslutade styrdokumenten
och generella krav..
6.2 Ekonomiska principer

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

Samtliga kostnader för utredningar samt planläggning finansieras av den exploatör som har
nytta av detaljplanen.
Exploatörer som har nytta av den nya detaljplanen ska gemensamt betala för anläggande av
gator, vägar och andra allmänna platser samt andra åtgärder som är nödvändiga för
detaljplanens genomförande. Exploatörer ska även bekosta nödvändiga åtgärder utanför
detaljplaneområdet om de är till nytta för den kommande exploateringen. Avgifter för
anslutning till anläggningar för vattenförsörjning och avlopp erläggs enligt en särskild taxa.
Exploateringsavtalet får omfatta ersättning eller avgifter för åtgärder som genomförts före
avtalets ingående om detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad.
Kostnadsfördelningen baseras i grunden på plan- och bygglagens bestämmelser. De
åtgärder som ingår i exploatörens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av
planen och kostnaderna ska fördelas skäligt och rättvist mellan kommunen och
exploatören.
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal

För genomförande av detaljplaner med enskilt huvudmannaskap är det fastighetsägarna
inom detaljplaneområdet som är ansvariga för genomförandet av planen. För att inom
bostadsområden, säkra utbyggnaden av infrastruktur och bildande av
gemensamhetsanläggningar ska exploatörens ansvar regleras i ett exploateringsavtal mellan
exploatören och regionen.
I avtalet ska ett vite fastställas till ett belopp motsvarande kostnaden för utbyggnaden av
infrastruktur. Anläggningarna ska vara utbyggda inom avtalad tid, om detta ej sker ska vitet
betalas. Exploatören ska lämna en ovillkorlig bankgaranti för att säkerställa vitesbeloppet.
6.3 Godkännande av exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal ska normalt godkännas av regionstyrelsen för att vara giltigt. Senast
före behandling i regionstyrelsen ska behörig firmatecknare för exploatören ha
undertecknat avtalet.

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

Avtalet villkoras även av att den detaljplan som exploateringen avser antas och vinner laga
kraft.
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Regionstyrelsen

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-06-15

RS § 150

Försäljning av fastigheter - process

RS 2017/423
AU § 175

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsens tidigare stopp av försäljning av fastigheter upphävs.
 Regionstyrelsen/regionfullmäktige ansvarar för samtliga fastighetsförsäljningar
fram till att allt utvecklingsarbete är genomfört och återrapporterat.
 Regiondirektören får i uppdrag att ansvara för utvecklingsarbetet i enlighet med
rapportens förslag och att säkra att åtgärder genomförs enligt utvecklingsplan.
 Regiondirektören får i uppdrag att återkommande ge regionstyrelsen en
lägesrapport om utvecklingsarbetet.


Region Gotlands fastigheter hade ett bokfört värde på 3,4 miljarder per 31 december
2016. Fastighetsbeståndet består bland annat av exploateringsmark, mark som är
bebyggd, detaljplanerad mark i form av villatomter, industrimark och byggbara
tomter på landet samt mark som inte är planlagd.
På regionstyrelsens sammanträde den 23 februari 2017 redogjordes för händelseförloppet av en fastighetsförsäljning av åtta villa tomter, Visby Malajen 2-9. Mot
bakgrund av att processen inte uppfyllt förväntade kvalitetskrav presenterades vid
samma tillfälle ett antal identifierade förbättringsområden.
Regionstyrelsen gav regiondirektören i uppdrag att se över och kvalitetssäkra Region
Gotlands interna processer för att säkerställa en öppen, transparent och rättssäker
försäljningsprocess. Samtidigt beslutade regionstyrelsen att stoppa ytterligare
försäljningar innan ovanstående uppdrag redovisats på regionstyrelsen
Genom att åtgärda ”hygienfaktorer” utifrån lärdomar från försäljningen av A7Malajen och revidera Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och
fastigheter, skapas förutsättningar för bättre utförande och styrning av processen
fastighetsförsäljning. Detta utvecklingsarbete är redan på gång.
Likaså har det fokus som satts på regionens fastighetsaffärer liksom uppföljningen i
form av intervjuer bidragit till att alla involverade är mycket medvetna om betydelsen
av oklanderligt utförande. Men parallellt med detta har det infunnit sig en osäkerhet
bland medarbetarna som inte bidrar till kvalitet och god arbetsmiljö.

forts

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Page 745 of 1221

Regionstyrelsen

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-06-15

RS § 150 forts
RS 2017/423

Det är angeläget att bryta rådvillheten. Därför föreslår regionstyrelseförvaltningen att
Regionen tar ett genomgripande grepp från grunden och fortsätter med utvecklingsarbetet med målet:
1. En fastighetsstrategi
2. Ett skyltfönster för exponering av försäljbar mark - bebyggd och obebyggd till
externa kunder
3. En riktlinje som styr och vägleder försäljning mm av mark - bebyggd och
obebyggd vilket innebär en revidering av Riktlinjer för markexploatering och
försäljning av mark och fastigheter från 2014
4. Anpassade reglementen och delegationer
5. Tydlig roll och ansvarsfördelning vad gäller markreserven
6. Samlad funktion för försäljning (avtal, köpekontrakt, kontakt med mäklare mm)
och renodlade arbetsuppgifter
7. Standardiserade processer och tydliga beslutsvägar
Så småningom behöver alla processer koordineras till ett synbart processnätverk.
Processer som måste stöttas upp digitalt.
Mot bakgrund av att det finns identifierade utvecklingsområden, medvetna medarbetare, påbörjat förbättringsarbete och ambitioner att fortsätta utvecklingsarbetet i
samverkan över förvaltningsgränserna bedömer regionstyrelseförvaltningen att
försäljningsstoppet bör hävas.
Arbetsutskottet beslutar att ärendet överlämnas utan eget yttrande till regionstyrelsen
för förtydliganden och kompletteringar och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-06-08
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lotten von Heijne, verksamhetsutvecklare, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 52

Policy och riktlinjer för fastigheter Region
Gotland (fastighetspolicy)

RS 2018/720

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen till fullmäktige
x
x
x
x
x
x
x

Upprättad fastighetspolicy godkänns.
Upprättade riktlinjer för fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter godkänns.
Upprättade riktlinjer för lokalförsörjning godkänns.
Upprättade riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende
godkänns.
Upprättade riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal godkänns.
Tidigare riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter
upphör att gälla.
Punkten 2 i 2017-06-15 RS § 150 upphävs.

Arbetsutskottets beslut
x

Föreslagna ändringar inarbetas i policys och riktlinjer till regionstyrelsen.

Regionens fastigheter utgör, bland mycket annat, en förutsättning för flertalet av
regionens verksamheter, en viktig inkomstkälla, en stor andel av regionens tillgångar
och skapar möjligheter för framtida tillväxt och samhällsbyggnad. Regionens samtliga
förvaltningar är därmed beroende av en tydlig inriktning och styrning av hanteringen
kring regionens fastighetsbestånd.
Regionstyrelsen beslutade 2017-06-15, § 150 att ge regiondirektören i uppdrag att
ansvara för ett utvecklingsarbete i syfte att se över och kvalitetssäkra Region
Gotlands interna processer och därmed bland annat säkerställa en öppen, transparent
och rättssäker försäljningsprocess vid fastighetsförsäljningar. Som en del i utvecklingsarbetet ingick att ta fram en fastighetsstrategi samt riktlinjer som styr och vägleder lokalförsörjning samt fastighetsförvaltning. Sedan tidigare finns riktlinjer för
försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende samt riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal godkända av regionstyrelsen.
På uppdrag av regiondirektören återkommer nu regionstyrelseförvaltningen med ett
reviderat förslag till övergripande fastighetspolicy, riktlinjer för fastighetsförvaltning,
bebyggda fastigheter samt riktlinjer för lokalförsörjning.
Arbetet med att ta fram en övergripande fastighetsstrategi har påbörjats och kommer
till delar att kunna presenteras under 2019.
forts

17 (37)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 52 forts
RS 2018/720

I regionstyrelsen 2018-09-30 § 196 godkändes riktlinjer för försäljning och köp av
fastigheter, tomträtt och arrende samt riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal med förbehåll för ett antal ändringar. Dessa riktlinjer ska efter godkännande i regionfullmäktige ersätta riktlinjer för markexploatering och försäljning av
mark och fastigheter antagen av regionfullmäktige 2012-02-20 ändrad 2014-03-31
och 2017-02-27, § 28.
Regionstyrelsen beslutade 2017-06-15, § 150 punkt 2, att regionstyrelsen/fullmäktige
ansvarar för samtliga fastighetsförsäljningar fram tills dess att allt utvecklingsarbete är
genomfört och återrapporterat. I och med förslaget till fastighetspolicy och underliggande riktlinjer bedöms en stor del av det utvecklingsarbetet vara uppfyllt, men
fortfarande kvarstår ett flertal uppgifter och för att frigöra resurser för detta bör
beslutet att regionstyrelsen/regionfullmäktige ansvarar för samtliga fastighetsförsäljningar hävas och ansvaret återgå i enlighet med tidigare reglemente.
I och med den nya strukturen på styrdokumenten med en övergripande fastighetspolicy och en gemensam fastighetsstrategi som håller samman arbetet med regionens
fastigheter kan arbetet effektiviseras över förvaltningsgränserna. De nya riktlinjerna
blir långsiktiga styrdokument som skapar tydlighet i regionens förhållningssätt inom
respektive ansvarsområde.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget till fastighetspolicy, riktlinjerna för
fastighetsförvaltning bebyggda fastigheter, riktlinjerna för lokalförsörjning
tillsammans med av regionstyrelsen tidigare godkända riktlinjer samt förslag till övergripande struktur för dessa dokument kommer att utgöra viktig del i detta arbete.
Ärendets behandling under mötet

Fastighetspolicyn
Eva Nypelius (C) föreslår att på sida två i Fastighetspolicyn att lägga till ”där det är
möjligt” i meningen ”De bebyggda miljöerna ska erbjuda en hög andel grön- och
naturområden och där det är möjligt med lokalt omhändertagande av dagvatten vid
nybyggnation”.
Meit Fohlin (S) föreslår att under rubriken Försäljning, upplåtelse och köp på sida två
ändra ”alltid” till ”tillse” och lydelsen blir Regionen ska tillse att fastighetsförsäljningar
och förvärv sker på marknadsmässiga villkor på en konkurrensutsatt marknad.

forts

18 (37)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 52 forts
RS 2018/720

Saga Carlgren (V) föreslår att i sista meningen under rubriken Syfte på sida ett lägga
till i styckets sista mening ”...och bidra till en god samhällsutveckling”. På sida två
föreslås ”integration” läggas till bland perspektiven i första stycket. Under rubrik
Exploatering ska sista meningen ändras till ”Anvisning av regionens mark ska ske
utifrån syftet med markanvisningen, i första hand i konkurrens efter
anbudsförfarande”.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Ordförande ställer proposition på Meit Fohlins yrkande och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Saga Carlgrens yrkanden och finner att de bifalls
förutom att inte lägga till integration bland perspektiven.
Riktlinjer för fastighetsförvaltning
Saga Carlgren (V) yrkar att i första meningen i Riktlinjer för fastighetsförvaltning
ändra ”barnomsorg” till ”förskola”.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter
Meit Fohlin (S) föreslår att i punkt 2, under rubriken tomträtt stryka ”under vissa
särskilda betingelser”. I punkt 2.5 ändras andra meningen till ”I huvudsak ska
försäljning ske på den öppna marknaden i konkurrens”.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslagna ändringar inarbetas till
regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-30

19 (37)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/94
30 januari 2019

Madeleine Nilsson

Regionstyrelsen

Remiss - En arvsfond i takt med tiden - En översyn av
regelverket kring Allmänna arvsfonden, SOU 2018:70
Förslag till beslut


Remissvar överlämnas till Socialdepartementet gällande ”En arvsfond i takt med
tiden - En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden, SOU 2018:70” i
enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag.

Sammanfattning

Regeringen beslutade den 15 juni 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att se
över och analysera vissa frågor som rör Allmänna Arvsfondens verksamhet. Syftet är
att säkerställa att Allmänna arvsfondens medel används för den verksamhet som de
är avsedda för samt att medlen hanteras och redovisas transparent, rättssäkert och
opartiskt. För detta krävs att regelverket är lättöverskådligt , tydligt och
ändamålsenligt.
Regionstyrelsen har tagit del av utredningens förslag och föreslår att Region Gotland
avlämnar yttrande enligt bilaga till denna tjänsteskrivelse.
Bedömning

Kultur- och fritidsavdelningen känner till de flesta av öns Arvsfondsansökningar,
men inte alla. Vi har genom åren därför haft olika möjligheter att ge råd och stöd
längs vägen då ansökan görs, haft olika kunskap om projektägaren och vi blir därför
olika mycket informerade och delaktiga i projekten då dessa genomförs.
Region Gotland är mycket positiva till att regelverk och annat kring Allmänna
arvsfonden ses över och uppdateras på alla tänkbara sätt. Den möjlighet till stöd och
finansiering som medel från Allmänna arvsfonden kan bidra med är en mycket viktig
faktor i det kulturella ekosystem av offentliga stöd som finns. Ambitionerna med att
underlätta ansökningsförfarande, förhindra dubbelfinansiering, elektronisk
underskrift och annat som gör det enklare, säkrare och mer överblickbart är också en
mycket positiv utveckling.
Region Gotland välkomnar även det förslag till nya demokrativillkor som tar sikte på
att stöd inte ska få lämnas till organisation, eller som någon av dess företrädare
främjar, som uppmanar eller försvarar terrorism eller i övrigt inte respekterar
mänskliga rättigheter.
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Tjänsteskrivelse
RS 2019/94

Region Gotland vill dock i remissvaret lämna några kritiska synpunkter:
I kapitlet 7.3 under avsnittet, ”En verksamhet ska vara utvecklande för någon av
målgrupperna för att kunna få stöd”, anser förvaltningen att begreppet ”nyskapande”,
behöver tänkas om / förtydligas/ omformuleras. Ordet nyskapande leder lätt fel i
detta sammanhang då det många gånger helt enkelt bygger på tidigare erfarenheter.
I kapitel 7.3 kommer avsnittet ”En verksamhet ska ha förmågan att överleva efter att
stödgivningen har upphört för att kunna få stöd”. Förvaltningen menar att Arvsfondens krav
på att man på trovärdigt sätt ska visa hur den verksamhet man söker pengar för ska
ha möjligheter att överleva efter tre år behöver ses över. Allmänna Arvsfondens
regler bör ändras så att Arvsfonden kan ha en mera flexibel syn. På så sätt kunde
arvsfondens stora kapital komma många till del och detta skulle med all sannolikhet
gynna en utveckling inom kultursektorn för t.ex. unga människor.
Avslutningsvis kan sägas att alla våra kontakter vittnar om ett mycket bra bemötande.
Det som kan uppfattas som ett hinder är att själva ansökningsprocessen många
gånger upplevs som ett heltidsarbete om en vill få till en riktigt bra och
genomarbetad ansökan.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsavdelningen har jämte betänkandet och ovan nämnda utredning,
En arvsfond i takt med tiden - En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden,
8SOU 2018:70, tagit in underlag från några av de olika Arvsfondsprojekt som
bedrivits under de senaste åren för att skapa en bild över hur kontakter,
kommunikation m m har fungerat till och från projekten.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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YTTRANDE
Ärende RS 2019/94
28 februari 2019

Regionstyrelsen

Socialdepartementet
s.remissvar@regeringskansliet.se

Remiss - En arvsfond i takt med tiden - En översyn av
regelverket kring Allmänna arvsfonden, SOU 2018:70
Region Gotland avlämnar härmed i detta yttrande synpunkter på rubricerad
utredning, vilka kan sammanfattas enligt följande:
Region Gotland är mycket positiva till att regelverk och annat kring Allmänna
arvsfonden ses över och uppdateras på alla tänkbara sätt. Den möjlighet till
stöd och finansiering som medel från Allmänna arvsfonden kan bidra med är
en mycket viktig faktor i det kulturella ekosystem av offentliga stöd som finns.
Ambitionerna med att underlätta ansökningsförfarande, förhindra dubbelfinansiering, elektronisk underskrift och annat som gör det enklare, säkrare och
mer överblickbart är också en mycket positiv utveckling.
Region Gotland välkomnar även det förslag till nya demokrativillkor som tar
sikte på att stöd inte ska få lämnas till organisation, eller som någon av dess
företrädare främjar, som uppmanar eller försvarar terrorism eller i övrigt inte
respekterar mänskliga rättigheter.
Synpunkter

Här lämnas synpunkter på utredningens bedömningar och förslag i
utredningen av snitt 7.
Avsnitt 7 Kriterier för stöd

I kapitlet 7.3 under avsnittet, ”En verksamhet ska vara utvecklande för någon
av målgrupperna för att kunna få stöd”, anser vi att begreppet ”nyskapande”,
behöver tänkas om / förtydligas/ omformuleras. Egentligen bygger allt nytt på
”gammal” kunskap, eller ”gamla” erfarenheter, och bygger ihop det gamla på
ett annorlunda sätt.
Idéer kan ha funnits tidigare i ett sammanhang men kan vara nya i helt andra
sammanhang. Eller att vissa händelser har skett i vissa regioner, men är nya i
andra. Eller att projektidén är gammal men deltagarna nya. Så släpp det med
nyskapande som det är formulerat idag.
Lite senare i kapitel 7.3 kommer avsnittet ”En verksamhet ska ha förmågan att
överleva efter att stödgivningen har upphört för att kunna få stöd”. Här menar
vi att Arvsfondens krav på att man på trovärdigt sätt ska visa hur den verksamhet man söker pengar för ska ha möjligheter att överleva efter tre år behöver
ses över. Om det handlar om en investering, t ex i form av en byggnad eller
utrustning till densamma är kravet relevant. Men vi stöter i vår roll som Region
mycket ofta på problematiken med den alltmer projektifierade bidrags-

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
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givningen med alla dess begränsningar. Kulturprojekt och -verksamheter har
stor nytta av ett stöd från t ex Arvsfonden vid uppstart, men de allra flesta
icke-kommersiella kulturverksamheter har ofta mycket svårt att klara av en
långsiktig driftskostnad utan offentligt stöd eller annan extern bidragsgivning
eller sponsring. Det ligger så att säga i verksamhetens natur att den inte är
lönsam, dvs behöver offentligt stöd. Samtidigt har vår organisation Region
Gotland och stora delar av det övriga offentliga Sverige ofta mycket
begränsade möjligheter att gå in med större ekonomiska åtaganden i kultursektorn på grund av hårt ansträngd ekonomi.
Samtidigt konstaterar vi att många kulturverksamheter inte per definition har
en avsikt/ambition att bli permanentade. Många projekt är just projekt med en
tänkt begränsad livstid. Andra verksamheter kan vara experimentella projekt
där man vid projektstart inte vet hur resultatet och utgången blir. För att finna
nya vägar måste man ibland prova oprövade stigar. Sådana projekt borde
Arvsfonden framgent vara mycket angelägen att stödja.
Region Gotlands synpunkt är därför att Allmänna Arvsfondens regler bör
ändras så att Arvsfonden kan ha en mera flexibel syn när det gäller det
nuvarande kravet på att verksamheter så att stöd, när det kan motiveras, kan
utgå i mer än 3 år och att kravet på att kunna visa en ekonomisk lösning för en
mer eller mindre permanentning av verksamheten efter för närvarande tre år
också blir mer flexibel eller tas bort i de fall verksamheterna inte uttryckligen
har en ambition att bli permanentade. På så sätt kunde arvsfondens stora
kapital komma många till del och detta skulle med all sannolikhet gynna en
utveckling inom kultursektorn för unga människor.
Avslutningsvis; generella kontakter med Arvsfonden

Regionen har här enkom mycket god för att inte säga utmärkta vitsord att ge.
Alla våra kontakter vittnar om ett mycket bra bemötande. Kontaktpersonerna
på Arvsfonden är angelägna om att det genomförs bra projekt. Det finns en
öppenhet att diskutera upplägget av ett kommande projekt under hela
ansökansprocessen, Arvsfonden kommer med kloka frågor och ger tid att
tänka och svara. Arvsfonden känns som en bra partner där det är enkelt att
även diskutera ändringar i budget och projektets genomförande under
projektets gång.
Det som kan uppfattas som ett hinder är att själva ansökningsprocessen många
gånger upplevs som ett heltidsarbete om en vill få till en riktigt bra och genomarbetad ansökan. Detta kan sätta käppar i hjulet för t ex unga, nyetablerade
målgrupper och/eller socioekonomiskt svaga grupper. Dessa kan ha bra
projektidéer men kanske inte har tiden och/eller kompetensen att skriva en
såpass omfattande ansökan som krävs.

Regionstyrelsen

Eva Nypelius
ordförande

Peter Lindvall
regiondirektör
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Regionstyrelsen

Remiss - Vattenfall Eldistribution AB ansökan om
nätkoncession, ledning från Suderbys till Martille
Förslag till beslut

Bifogat förslag till yttrande inges till Energimarknadsinspektionen

Sammanfattning

Region Gotland är obligatorisk remissinstans i denna typ av ärenden och ska särskilt
bedöma ansökan i förhållande till detaljplaner, områdesbestämmelser och inverkan
på närliggande anläggningar som skolor, förskolor eller annat av vikt för ärendet.
Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om
tillstånd att bygga en ny sträckning för en kraftledning, två luftledningar på enkel
stolpe, på en sträcka som rör Västerhejde och Stenkumla socknar, i anslutning till
uppbyggnaden av ett nytt regemente i området. Ansökan avser ny dragning av
luftledningar väster om väg 140 från Suderbys i norr till Martille i söder.
Energimarknadsinspektionen behöver regionens svar för att kunna fatta beslut.
Ärendebeskrivning

Vattenfall Eldistribution AB äger två sambyggda 0,8 kV elektrodledningar för
likström, mellan stationerna Ygne i norr och Massänge i söder. De har enbart
funktionen som återledare för de likströmslänkar (HVDC) som förbinder elnätet på
Gotland med elnätet på fastlandet.
Då nuvarande ledningsdragning står i konflikt med utbyggnaden av det nya
regementsområdet i Västerhejde, har Vattenfall Eldistribution AB ansökt hos
Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att bygga och använda två
kraftledningar (nätkoncession för linje), i praktiken en ny dragning av befintlig
ledning. Ansökan avser två luftledningar på enkelstolpar Undersökningsområdet
väster om väg 140 går från Västerhejde Suderbys i norr till norra delen av fastigheten
Stenkumla L:a Homa och Stenkumla Martille 1:24 i söder; ett smalt, oregelbundet
format område som löper längs väg 140 och viker av västerut både i norr och i
söder, för att där kunna ansluta till befintlig ledning. I området finns skogsmark,
hällmark, tomtmark och åkermark. Delvis gäller det marker med höga naturvärden.
Ledningen konstrueras för 1 kV (konstruktionsspänning). Det är Ei som avgör om
ledningen ska få tillstånd. Region Gotland är obligatorisk remissinstans enligt 8 §
1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Org nr 212000-0803
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elförordningen (2013:208). Ei behöver därför regionens svar för att kunna fatta ett
beslut.
I handläggningen utreder Ei ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljön och
människors hälsa. Av regionens yttrande ska det särskilt framgå:
Om ledningen är förenlig med detaljplaner och områdesbestämmelser.
 Om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet.
 Om regionen anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga.
 Annan information av betydelse för Ei:s prövning


Bedömning

Under samrådet 2017 inför ansökan yttrade sig Region Gotland genom både
Byggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nämnderna påpekande
behovet av hänsyn till känslig natur i området och vidare att den elektromagnetiska
strålningen bör vid närliggande bostäder inte överstiga Strålskyddsmyndighetens
rekommendationer för normal boendemiljö. Yttrandet från byggnadsnämnden
innehöll ingen information om detaljplaner.
Magnetfält
Under samrådet angavs risk för elektromagnetisk strålning från luftledningen som en
av de faktorer som talade emot den nu föreslagna nya sträckningen, då den innebär
att ledningen kommer närmre bostadshus än nuvarande ledning. Vattenfall AB har
angett i en komplettering till ansökan, januari 2018, att tre berörda fastigheter öster
om väg 140 får den nya ledningssträckan cirka 100 meter från sin bostad. Det
statiska magnetfältet bedöms enligt redovisad graf vara cirka 0,2 µT vid ett avstånd
på 50 m från ledningarna och cirka 0,1 µT vid 100 m. Vattenfall understryker att det
är ett statiskt magnetfält likt det jordmagnetiska fältet (vilket i Sverige uppgår till ca
50 µT). Strålsäkerhetsmyndigheten m fl skriver i ”Magnetfält och hälsorisker”:
Människan är anpassad till att leva i jordens magnetfält och det har inte gått att påvisa
skadliga effekter av statiska magnetfält som människor normalt kommer i kontakt
med. 1 Vanligaste magnetfälten från utrustning och installationer är magnetfält
alstrade av växelström, för dessa anges i ”Magnetfält och hälsorisker” följande värden
som exempel på magnetfält från vanligt förekommande utrustning i hemmen:

Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten; Magnetfält och hälsorisker.
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/1ebc56e1b11f4b118b9b4a09b9cd4d7c/magnetfalt-och-halsorisker.pdf
1
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Natur- och kulturminnesvård
Enligt Vattenfall komplettering av ansökan bedöms beredskap finnas för att i arbetet
ta hänsyn till platsens natur- och kulturmiljövärden enligt genomförda
undersökningar av platsen.

Beslutsunderlag

Remiss daterad 2018-09-26. Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession,
Energimarknadsinspektionen, diarienr 2017-102978
Vattenfalls komplettering av ansökan efter samråd, januari 2018

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
registrator@ei.se
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Regionstyrelsen

Yttrande
Ärende RS 2018/1213
28 februari 2019

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 ESKILSTUNA
registrator@ei.se

Remiss. Vattenfall Eldistribution AB ansökan om
nätkoncession, ledning från Suderby till Martille, ert dnr
2017-102978
Region Gotland har inget att erinra mot att Vattenfall Eldistribution AB får
nätkoncession för ändrad ledningsdragning enligt ansökan.
Region Gotland som remissinstans har särskilt tillfrågats om följande punkter
Detaljplaner och områdesbestämmelser.

Ledningen strider inte mot Region Gotlands översiktsplan och passerar ej
heller genom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
Skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet

Ledningen passerar inte nära skolor, förskolor eller annan liknande
verksamhet.
Skyddsåtgärder som sökanden avser vidta

De skyddsåtgärder sökanden enligt komplettering av ansökan efter samråd,
avser att vidta bedöms tillräckliga.
Annan information av betydelse

Sammantaget, med beaktande även av vad övriga remissinstanser har anfört i
samrådet, är bedömningen att det från Regionens sida inte finns något att
erinra mot den planerade elledningen.

Eva Nypelius
Ordförande

Peter Lindvall
Regiondirektör

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
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Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Nationalpark Bästeträsk
Förslag till beslut



Regionstyrelsen beslutar att till Naturvårdsverket lämna beskedet att Region
Gotland ser positivt på att det bildas en nationalpark i Bästeträskområdet på
norra Gotland och att Region Gotland därför gärna ingår i ett projekt för
bildandet.

Sammanfattning

Dialogen mellan Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i
Gotlands län och Region Gotland kring möjligheterna att inrätta en nationalpark i
Bästeträskområdet på norra Gotland har pågått sedan våren 2016.
En förutsättning för en fortsatt process är att alla fyra myndigheterna ställer sig
positiva till att ett nationalparksprojekt med syftet att bilda en nationalpark i området
inleds. Om så blir fallet, inleds en förberedelsefas, som resulterar i ett färdigt förslag
som skickas på remiss till berörda aktörer. Beslut att inrätta en nationalpark tas
slutligen av riksdagen.
De förstudier som genomförts 2016−2018 har haft ambitionen att så långt som
möjligt besvara de många frågeställningarna kring ägande- och nyttjanderätt.
Förstudierna i sin helhet utgör denna tjänsteskrivelses beslutsunderlag. Det ligger
dock i sakens natur att alla frågor inte kan besvaras i detalj innan en bildandeprocess
formellt startar.
För en långsiktigt positiv och hållbar utveckling på norra Gotland är den samlade
bedömningen att det finns stöd i såväl miljöprogram, översiktsplan, regionalt
utvecklingsprogram, tillväxtprogram samt den ännu inte antagna regionala
besöksnäringsstrategin för beslutet att gå vidare i nationalparksprocessen och aktivt
medverka till att en nationalpark bildas i Bästeträskområdet.
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Ärendebeskrivning

Dialogen mellan Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i
Gotlands län och Region Gotland kring möjligheterna att inrätta en nationalpark i
Bästeträskområdet på norra Gotland har pågått sedan våren 2016.
Det allmänna syftet med nationalparker, lagrum samt vilka översiktliga kriterier
Naturvårdsverket använder sig av vid urvalet av områden i nationalparksplanen,
återfinns i främst i tjänsteskrivelsen RS 2016/664. Där återfinns också en kort
historik över tidigare ärenden och andra processer som rör förstudieområdet.
Det gemensamma arbetet som genomförts under den drygt två år långa förstudiefasen har resulterat i främst två förstudierapporter (SNV rapport 6785 (bilaga 2) resp.
6843 (bilaga 3)), som presenterats för regionstyrelsen (RS § 199/2017, § 209/2018).
Under förstudiefasen har också ett stort antal informationsaktiviteter och
dialogmöten med olika intressenter genomförts av i första hand Länsstyrelsen på
Gotland. Förstudiefasen avslutades i och med publiceringen av den andra,
fördjupade förstudien i september 2018 som presenterades för regionstyrelsen som
ett informationsärende, se RS 2018/817.
En förutsättning för en fortsatt process är att alla fyra myndigheterna ställer sig
positiva till att ett nationalparksprojekt med syftet att bilda en nationalpark i området
inleds. Om så blir fallet, startar en förberedelsefas där allt nödvändigt beslutsunderlag
i form av inventeringar, avgränsningar, föreskrifter, skötselplan, tillgänglighet
(entréer, vandringsleder, skyltning etc.) med mera arbetas fram i ett gemensamt
projekt i syfte att presentera ett slutgiltigt förslag. Förhandlingar med markägare är en
central process under hela denna fas. I slutet av förberedelsefasen skickas de färdiga
förslagen på remiss till berörda aktörer, som därigenom får möjlighet att komma med
synpunkter. Beslut att inrätta en nationalpark tas slutligen av riksdagen.
Region Gotland mottog formellt frågan kring att gå vidare i förberedelserna inför en
nationalpark i Bästeträskområdet i en skrivelse från Naturvårdsverket den 10
december 2018 (bilaga 1).
Bedömning

Inledningsvis kan konstateras att bildandet av en nationalpark i hög grad är både en
lokal och en nationell fråga. I propositionen ”En samlad naturvårdspolitik” (SFS
2001/02:173) som ledde fram till den andra, reviderade svenska nationalparksplanen
uttryckte regeringen att ”Det är angeläget att Naturvårdsverket i det fortsatta arbetet
fäster vikt vid såväl områdenas nationella betydelse från bevarandesynpunkt som
deras möjligheter att som besöksmål ge nytta åt lokalsamhället.”
Det är därför Naturvårdsverket betonar att den gemensamma dialogen och
samarbete mellan nationell och lokal nivå är så viktigt. Bildandet av en nationalpark
ger nästan undantagslöst upphov till en mängd frågeställningar kring ägande- och
nyttjanderätt. En bra dialog leder därför till att nationalparkerna får en bättre
utformning.
Området kring Bästeträsk på norra Gotland är inget undantag. Förutom att området
ur naturvårdssynpunkt är unikt – inte bara nationellt utan även i ett europeiskt
perspektiv – har området bland annat betydelse för boende och de areella näringarna,
den kommunala vattenförsörjningen, mineralindustrin, försvaret, forskningen,
besöksnäring och för rekreation, jakt- och fiske.
Förstudierna har haft ambitionen att så långt som möjligt besvara många av dessa
frågeställningar, vilka accentuerades av regionstyrelsens beslut § 199. Som tidigare
framhållits, och som förstudierna också pekar på i ett par fall, ligger det dock i sakens
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natur att alla frågor inte kan besvaras i detalj innan en bildandeprocess formellt
startar.
Det är först i en sådan process som markfrågor, gränsdragningar, föreskrifter, skötsel
med mera steg för steg kan arbetas fram till slutgiltiga förslag. Som redan nämnts
skickas också det samlade förslaget på remiss till berörda aktörer, som då har
möjlighet att komma med synpunkter. Under hela denna bildadeprocess – och även i
många fall även efter – har markägarna i området en central roll. Marken måste
visserligen övergå i statlig ägo, men många markägare fortsätter via avtal att utnyttja
sina tidigare marker för exempelvis betesdrift. En övervägande del av markägarna i
området är positiva till inrättandet av en nationalpark.
Bland de frågor som är svåra att besvara finns de som är beroende av framtida
rättsliga prövningar, exempelvis när det gäller kalkbrytning eller framtida vattenuttag.
I de fallen går det inte att göra utfästelser. Däremot kan man så långt som möjligt
underlätta ett önskvärt framtida nyttjande av någon resurs genom att vid
bildandeprocessen planera för detta. En förutsättning är att resursutnyttjandet inte på
ett avgörande sätt hotar de värden man vill skydda med nationalparken.
Att göra en kortfattad syntes av de två förstudierapporterna är svårt, de biläggs i
stället i sin helhet. När det handlar om att utnyttja naturen i orört skick eller i
exploaterat skick, som ändå får sägas vara en central del i frågeställningen, vill
regionstyrelseförvaltningen hänvisa till ett antal av regionfullmäktige antagna
program och planer.
I Miljöprogram för Region Gotland ska en av strategierna för att nå det övergripande
målet ”Naturen brukas hållbart; ekosystemtjänsterna värnas och biologisk mångfald
bevaras” vara att Region Gotland ska
”Bidra till att biologisk mångfald på ön bevaras. I beslut och planer ge förutsättningar för att
Gotlands många särpräglade naturtyper, som betade strandängar, hällmarker, hävdade
ängen med flera, bevaras nu och till kommande generationer. En förutsättning för att behålla
den biologiska mångfalden på många av dessa marker är livskraftiga lantbruk och betesdjur
över hela ön.”
Bästeträskområdet ingår i den svenska nationalparksplanen. Det innebär att området
på nationell nivå valts ut som unikt, representativt för den landskapstyp man vill
skydda och därmed synnerligen skyddsvärt. Av det följer också att de naturtyper som
ingår i området och framför allt kombinationen av dem sammantaget är det mest
skyddsvärda området på den gotländska huvudön. En stor del av ytan inom
förstudieområdet är därför redan idag skyddad i olika former. Ett förstärkt skydd i
form av en nationalpark ligger väl i linje med miljöprogrammets mål.
Det andra perspektivet är översiktsplanering och regional utveckling. I Region
Gotlands översiktsplan 2010−2025 är stora delar av förstudieområdet markerat som
värdeområde för turism (förutom alla de riksintressen som också överlappar varandra
i området). Området innehåller ett tiotal besöksplatser för natur eller kultur. Området
kring Ar och Blå Lagunen är utpekat som turistzon/utredningsområde för
turismverksamhet och är dessutom klassat som området för ekoturism.
I Region Gotlands utvecklingsprogram Vision 2025 diskuteras konflikter som
uppstår när naturvårdens intresse av att bevara miljöer som är viktiga för den
biologiska mångfalden ställs mot exploateringsintressen av olika slag. Kalkbrytning,
vattentäkter och vindkraft nämns som tre exempel. Bästeträskområdet har varit eller
är aktuellt för alla dessa tre och har analyserats i den fördjupade förstudien. Kort kan
sägas att
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Region Gotland har vattendom för att utnyttja Bästeträsk som vattentäkt för
den kommunala vattenförsörjningen samt forskningsstationen Ar. En
nationalpark ändrar inte eller upphäver vattendomar och vattenuttaget
kommer därför få fortsätta.



Tillståndsansökan för kalkbrytning i området har prövats juridiskt och fått
avslag i Mark- och miljööverdomstolen. Domen är överklagad till Högsta
domstolen, men HD har i skrivande stund inte meddelat om man kommer ge
prövningstillstånd eller inte. I en annan process kom Högsta
Förvaltningsdomstolen fram till att regeringen handlade rätt när man föreslog
nya och utvidgade Natura 2000-områden i Bästeträskområdet samtidigt som
det pågick juridiska processer kring två brytningstillstånd i området.



När det gäller vindkraft finns inom förstudieområdet idag inga
riksintresseområden för vindbruk. Möjligheterna att generationsväxla
befintlig vindkraftspark i anslutning till förstudieområdet eller att uppföra
vindkraftverk utanför området påverkas troligen inte av ett beslut om
nationalpark.

Under samma punkt pekar utvecklingsprogrammet på ett önskvärt skifte för
Gotlands utveckling och en väg att nå de övergripande målen om hållbar utveckling.
Detta skifte från materiell konsumtion till upplevelser är på många sätt en ”motor” i
den gotländska besöksnäringen:
”En hållbar livsstil är en utmaning i fråga om ändrade konsumtionsvanor, minskad
miljöpåverkan och effektivare energianvändning. Det kräver kunskap och engagemang hos
enskilda individer. På Gotland finns en stor potential i lokala mervärden. Om vi lyckas
att inom så vitt skilda områden som till exempel kultur-, mat-, design-, landsbygds- och
naturupplevelser öka utbud och efterfrågan i stället för att öka materiell konsumtion så får
vi också en miljömässigt hållbar utveckling.”
Bästeträskområdet, nationellt och internationellt marknadsfört med nationalparksstatus, kan erbjuda samtliga dessa upplevelser plus ytterligare ett antal inom ett och
samma område. Trots att Gotland har mängder med målpunkter som lämpar sig för
besöks- och upplevelseturism, utmärker sig området även med gotländska mått.
I den regionala besöksnäringsstrategin för Gotland, som i slutet på januari föreslås
godkännas av regionstyrelsen för antagande i regionfullmäktige, konstateras under
rubriken ”strategiska mål för att nå målbilden” att ökad exportmognad främst ska ske
genom att tre tydliga tematiska områden utvecklas. Två av dessa områden skulle
direkt gynnas av etableringen av en lättbesökt nationalpark på ön. Det är


”Utvecklade outdoor-upplevelser med hög konkurrenskraft som dragare samt



Profilerande natur- och kulturupplevelser med högt internationellt attraktionsvärde”

Besöksnäringen är utvald som ett av Gotlands styrkeområden i ”Tillväxtprogram för
Gotland 2016-2020” och i det statliga näringslivspaketet ”Hållbara Gotland”.
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Deltagande i ett gemensamt projekt i syfte att bilda nationalparken
Som Naturvårdsverket påpekar i sin skrivelse förväntas alla fyra parter avsätta
personella resurser för att delta i olika delar av arbetet med bildandeprojektet. Verket
skriver också att det kan vara lämpligt att Region Gotland parallellt med
bildandeprojektet också arbetar med någon form av destinationsutveckling eller
liknande för att ta tillvara de möjligheter en nationalpark innebär.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den första delen av åtagandet kan klaras
inom befintlig ram. Avdelningen för regional utveckling bör fortsatt vara Region
Gotlands part i det arbetet med stöd av andra funktioner inom Region Gotland när
så är motiverat.
Den andra delen, destinationsutvecklingen av området, kan möjligtvis initieras av
Region Gotland, men bör sedan drivas externt av de aktörer/intressenter som på ett
eller annat sätt kommer bli direkt eller indirekt berörda av en nationalpark och
därmed har ett egenintresse av att utveckla de nya möjligheter en nationalpark skulle
medföra. Olika former av bidrag till lokala utvecklingsprojekt kan användas som
finansiering. Arbetet kan och bör synkroniseras med relevanta redan befintliga
utvecklingsprojekt på området, speciellt de som rör norra Gotland, se exempel på s.
59 i den fördjupade förstudien.
För en långsiktigt positiv och hållbar utveckling på norra Gotland är den samlade
bedömningen att det finns stöd i såväl miljöprogram, översiktsplan, regionalt
utvecklingsprogram, tillväxtprogram, samt den ännu inte antagna regionala
besöksnäringsstrategin, för ett beslut att gå vidare i nationalparksprocessen och aktivt
medverka till att en nationalpark bildas i Bästeträskområdet.
Eftersom ledtiderna för en nationalpark är långa, kan Naturvårdsverket av resursskäl
inte arbeta med för många nationalparksprojekt runt om i landet samtidigt.
Bedömningen från förvaltningen är därför att det tidsfönster som nu existerar för
denna process är öppet just nu. Men största sannolikhet kommer tillfället inte
återkomma på många år.
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Beslutsunderlag

RS 2018/1262 Fördjupad förstudie inför ett eventuellt nationalparksbildande i
Bästeträskområdet Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-16 med
bilagor.
Förfrågan angående en eventuell nationalpark i Bästeträsk. Naturvårdsverket
skrivelse NV-04905-16, 2018-12-03
Förstudie nationalpark Bästeträsk. Naturvårdsverket rapport 6785, oktober 2017.
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för rekreation. De berättar om sina naturupplevelser, art
rikedomen och att de uppskattar områdets karaktär och
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Förord
För oss är det av central betydelse att få ta del av de frågor och funderingar
som en eventuell nationalpark på norra Gotland kan ge upphov till. Vi har
valt att genomföra en förstudie för att ta reda på hur de som bor och verkar
i området ser på möjligheter och utmaningar med en eventuell ny nationalpark. I juni 2016 beslutade Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i
Gotlands län, Naturvårdsverket och Region Gotland att gemensamt påbörja
denna förstudie om en eventuell nationalpark på norra Gotland.
Norra Gotland har unika naturvärden ur ett internationellt perspektiv.
Att området finns med i nationalparksplanen är därför närmast självklart.
Förstudien bekräftar bland annat bilden av området som unikt men också
att det finns ett starkt stöd hos människor som bor och verkar i området för
att bevara de unika naturvärdena. Det finns även en stark önskan att kunna
fortsätta nyttja området för friluftsliv och att utveckla friluftslivet. Andra
intressen som lyfts fram är möjligheten till både små- och storskalig kalkbrytning, att fortsätta använda Bästeträsk som dricksvattentäkt samt vikten
och behovet av bete. En nationalpark på norra Gotland är något nästan alla
tillfrågade är positiva till. Skälen till detta är mångskiftande. Två skäl som
många lyfter fram är att en nationalpark skulle ge bättre möjligheter att
utveckla en hållbar besöksnäring och att långsiktigt skydda vattentillgångarna på norra Gotland.
Den rapport som nu är färdigställd kommer att följas upp med fortsatt
förstudiearbete, en del två av förstudien. Förstudiearbetet ska ta fram det
underlag som behövs för att kunna fatta beslut om den fortsatta processen
med att skydda områdets naturvärden och med att utveckla friluftslivet.
Göteborg, Stockholm och Visby oktober 2017
Björn Sjöberg, avdelningschef
Havs- och vattenmyndigheten
Peter Molin, länsråd
Länsstyrelsen i Gotlands län
Claes Svedlindh, avdelningschef
Naturvårdsverket
Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande
Region Gotland
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Sammanfattning
Förstudie nationalpark Bästeträsk har genomförts av Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsverket och Region
Gotland. Länsstyrelsen har varit utförare av arbetet med förstudien på
uppdrag av Naturvårdsverket.
Bästeträsk är ett av de områden som ska prioriteras för nationalparksbildning enligt Naturvårdsverkets Nationalparksplan för Sverige. Förstudien
omfattar ett stort, relativt opåverkat område på norra Gotland med flera
sällsynta naturtyper sammanlänkade i ett funktionellt ekosystem. Mosaiken
av alvarmarker, hällmarker, gamla tallskogar, myrar och sjöar gör området
unikt och värt att bevara.
Syftet med förstudien är att identifiera vilka möjligheter och utmaningar
som behöver beaktas, med andra ord vilka frågor som behöver utredas mer
utförligt, innan en process för bildande av en eventuell nationalpark kan starta,
samt ta reda på vilka intressen som finns i området. Förstudierapporten ger ett
underlag för att kunna fatta beslut om hur arbetet med att skydda områdets
naturvärden kan fortsätta.

Bästeträsk. Foto: Magnus Martinsson.
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Förstudien har kartlagt hur de som bor, verkar i och har intresse av området
använder detta, vad de tycker om en nationalpark och vilka möjligheter och
utmaningar de ser med en nationalpark. Under förstudien har fastighetsägare,
föreningar och organisationer i området bjudits in till samtal, fältvandringar
har arrangerats för att väcka intresse och visa områdets naturvärden och en
kort film har tagits fram för att informera om förstudiearbetet.
Av de personer, organisationer och föreningar som deltagit i förstudien är
en stor majoritet positivt inställda till en nationalpark i området. Några få vill
inte att en nationalpark bildas och en mindre andel har inte berört frågan eller
har förhållit sig neutrala.
Kalkbolagen Nordkalk AB och SMA Mineral AB, samt Försvarsmakten är
inte emot naturskyddsåtgärder eller en nationalpark på Gotland utan förespråkar
en samexistens mellan naturskydd och annan verksamhet.
Vattnet som en livsviktig resurs berörs på något sätt av de allra flesta och
det finns en tydlig oro för att vattnet ska ta slut eller förstöras. Möjligheten att
få fortsätta beta området med djur är också en angelägen fråga för många och
igenväxning nämns som en utmaning för området. Djurhållning och bete ger
möjligheter både för att skapa arbetstillfällen på landsbygden och för att gynna
och bevara de naturvärden som är knutna just till bete. Det uttrycks också en
oro för att förvaltning och skötsel av området inte genomförs på ett tillräckligt
bra sätt så att naturvärdena kan bevaras för framtiden.
De som deltagit i förstudien använder alla området för rekreation. De berättar
om sina naturupplevelser, artrikedomen och att de uppskattar områdets karaktär
och avskildhet. De ser möjligheter med en nationalpark för att utveckla en hållbar besöksnäring och vill ge fler möjlighet att använda området på sin fritid.
Denna rapport är resultat av första delen i förstudien som avslutades juni
2017. De fyra organisationerna har beslutat att fortsätta till ett nästa steg i
förstudieprocessen och fördjupa sig vidare i ett antal frågor.
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Bakgrund
Sveriges nationalparker
Nationalparker i Sverige
Sveriges nationalparker har betydelse både som landskap med höga natur
värden och som besöksmål. De är även viktiga för information och kunskaps
spridning om landets natur. Genom den särskilda uppmärksamhet som
nationalparker har såväl nationellt som internationellt kan de också ge
stöd för regional och lokal utveckling inom besöksnäringen.
Sverige har idag 29 nationalparker. Kosterhavets nationalpark som
bildades 2009 är Sveriges yngsta nationalpark. Sveriges nästa nationalpark
planeras att bli Åsnens nationalpark med invigning 2018.

Kosterhavet. Limamusslan är en av Kosterhavets många arter. Foto: Tomas Lundälv/Göteborgs
universitet. Kosterhavet, fyrarna på Ursholmen. Foto: Kjell Holmnér/Light vision.

Nationalparksplan för Sverige – långsiktig plan
Arbetet med att inrätta nationalparker har en hundraårig historia i Sverige
och har resulterat i att det idag finns 29 nationalparker. Det finns ett behov
av att förbättra nätverket av nationalparker och därför har en långsiktig plan
tagits fram. Nationalparksplanen från 2008 är inte kopplad till något regelverk
eller lagstiftning utan den är en förteckning över områden som är lämpliga
att ingå i Sveriges nät av nationalparker.
De viktigaste utgångspunkterna för urval och bedömning av områden till
nationalparksplanen är miljöbalkens bestämmelser, internationella kriterier
och en systematisk grundprincip för fördelning av nationalparker i ett nät
över landet.
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Sveriges nationalparker ska
• var för sig och tillsammans väl representera utbredda eller unika
svenska landskapstyper i ett system över landet,
• omfatta hela landskapsavsnitt på normalt minst 1 000 ha,
• till sin kärna och huvuddel vara natur med ursprunglig karaktär,
• vara storslagna eller särpräglade i sitt slag, vara intressanta som
sevärdheter och ha höga naturvärden,
• kunna skyddas effektivt och samtidigt utnyttjas för forskning,
friluftsliv och turism utan att naturvärdena skadas.
Totalt föreslås 13 nya nationalparker i nationalparksplanen. Om alla
förslag genomförs får Sverige 40 nationalparker.
Nationalparksplan för Sverige – genomförande 2015–2020
I genomförandeplanen beskriver Naturvårdsverket de områden som prioriteras för nationalparksbildning fram till år 2020. Planen redovisar också hur
arbetet med enskilda nationalparker bör genomföras. Planen har utgått från
Nationalparksplan för Sverige – långsiktig plan och genomförandeplanen för
perioden 2009–2013. Av de föreslagna områdena för nya nationalparker är
fortfarande tolv kvar att genomföra. I genomförandeplan 2015–2020 föreslår
Naturvårdsverket att följande fem områden prioriteras:
• Bästeträsk, Gotlands län
• Nämdöskärgården, Stockholms län
• Reivo, Norrbottens län
• Vålådalen-Sylarna-Helags, Jämtlands län
• Åsnen, Kronobergs län
Bästeträsk med omgivningar. Foto: Gunnar Britse.
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Tidigare områdesskyddsarbete
Kungliga vetenskapsakademien skrev 1938 till Kungl. Maj:t om det skyndsamma behovet av en vetenskaplig utredning rörande frågan om avsättandet
av typiska exempel på gotländska myrar och träsk såsom naturreservat i
ändamål att bevara dessa åt framtiden och den naturhistoriska forskningen.
I utredningen fanns Bästeträsk med bland ett urval av åtta träsk. Något
beslut om skydd resulterade utredningen inte i.
Naturvårdsverket uppmärksammande Bästeträsks unika kvaliteter i början
av 1970-talet och ingav en begäran om skydd enligt 8§ miljöskyddslagen för
Bästeträsk och dess tillrinningsområde. Kungl. Maj:t meddelade den 23 april
1973 beslut om skydd av Bästeträsk och dess tillrinningsområde enligt begäran.

Bästeträsk är en utpräglat näringsfattig eller oligotrof sjö. Den är samtidigt kalciumrik och alkalisk,
ett så kallat bleketräsk. Vattnet är klart och siktdjupet stort. Foto: Magnus Martinsson
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Kunskapen om de unika kvaliteterna medförde att Naturvårdsverket tog
med området i sin redovisning för fysisk riksplanering 1971. Intresset för
Bästeträsk och sjöns tillrinningsområde hade sin grund i olika vetenskapliga publikationer bland annat från Uppsala universitet. Dessa publikationer
lade grunden till att de gotländska träsken, däribland Bästeträsk, uppmärksammades av International Biological Program (IBP) och International Union
for Conservation of Nature. De för Gotland typiska, näringsfattiga och kalkrika sjöarna listades som några av de allra mest skyddsvärda insjövattnen i
världen med stöd av UNESCO. I Project Aqua, IBP Handbook No 21, listas
19 sötvattenområden i Sverige som särskilt skyddsvärda. Bästeträsk inkluderades i ett av dessa områden och de särskilt skyddsvärda sjöarna på Gotland
beskrevs på följande sätt: Sjöarna är relativt små och oumbärliga av både
vetenskapliga och praktiska skäl. Om en efter annan förstördes skulle öns
hydrologiska situation bli än mer kritisk. Det räcker inte att skydda endast
en eller två sjöar, eftersom deras sammanlagda vattenvolym är så begränsad.
Från mitten av 1980-talet har det pågått ett kontinuerligt arbete med skydd
av natur i området, bland annat har det bildats ett antal naturreservat. Sedan
Sveriges inträde i EU har det även tillkommit ett flertal Natura 2000-områden.

Kalktuff bildas i vattnet kring källor och källflöden. När det kalkrika vattnet strömmar upp ur
marken och får kontakt med luftens syre fälls kalken ut. Cyanobakterier tar hand om kalken och
bildar olika strukturer. Foto: Magnus Martinsson.

11
Page 776 of 1221

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6785
Förstudie nationalpark Bästeträsk

Uppdraget
Fyra organisationer i samverkan
Förstudie nationalpark Bästeträsk utgör ett samarbete mellan de fyra organisationerna Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län,
Naturvårdsverket och Region Gotland.
Arbetet började med en fältvandring sommaren 2016 och annonserades
med ett gemensamt pressmeddelande. Nu startar förstudien om en national
park i Bästeträsk på Gotland. Bästeträsk är ett unikt område med höga natur
värden. Nu ska Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen
Gotland och Region Gotland se hur området kan skyddas som nationalpark.
Det inledande arbetet startar genom dialog med de som bor i, verkar i eller har
intresse av området. Pressmeddelande, 2016-06-22.
Projektorganisation
Länsstyrelsen har utfört arbetet med förstudien på uppdrag av Naturvårdsverket.
I en styrgrupp har en representant från varje organisation ingått. Styrgruppen
har haft fyra styrgruppsmöten. En projektgrupp bestående av Länsstyrelsens
båda projektledare samt en kommunikatör, Naturvårdsverkets projektledare,
en representant från Region Gotland och en representant från Havs- och
vattenmyndigheten har arbetat utifrån beställningen från Naturvårdsverket
och har haft 22 projektgruppsmöten.
Organisationerna har även haft egna arbetsgrupper som bildat interna
referensnätverk. Alla som deltagit från de fyra organisationerna återfinns
i Kontaktlistan.
Länsstyrelsens projektledare har lett den operativa delen av arbetet med
förstudien och Länsstyrelsens kommunikatör har arbetat med att göra projektet
synligt för målgrupperna enligt Kommunikationsplanen. Länsstyrelsen har
tagit fram dokumenten Projektplan, Kommunikationsplan och Tidplan som
godkänts av styrgruppen.
Samarbeten
Anders Häggström, etnolog, från Uppsala universitet/Campus Gotland har
följt med på flera av förstudiens aktiviteter för att lyssna och samla information
till ett eget forskningsprojekt inom programmet Hållbara besök.
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Smedbocken är en karaktärsart för förstudieområdet. I Sverige finns den bara på Gotland och även
här är den ovanlig. Foto: Magnus Martinsson.

Geografisk avgränsning
Området för förstudien är beläget på norra Gotland och avgränsas av
Fårösundsvägen, väg 148, och kuststräckan mellan Storugns och Fårösund.
I förstudieområdet ingår även angränsande marina miljöer. Längst bak
i rapporten finns en karta över området.

Syfte och mål
Syfte
• Identifiera vilka möjligheter och utmaningar Naturvårdsverket behöver
beakta för att kunna planera en genomförandeprocess inför bildande
av en eventuell nationalpark.
• Ta reda på vilka intressen som finns i området så att en eventuell
genomförandeprocess kan planeras.
• Ge ett underlag för Naturvårdsverket att fatta beslut om den fortsatta
processen med att skydda naturvärdena i området.
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Övergripande mål
1. Kartläggning av hur området används idag.
2. Kartläggning av inställningen hos lokalbefolkning, företag och
organisationer till en nationalpark i området.
3. Kartläggning av vilka utmaningar som finns i området och som
behöver hanteras i en eventuell fortsatt nationalparksprocess.
4. Kartläggning av vilka möjligheter som redan nu kan identifieras
i området för att bygga vidare på vid ett eventuellt beslut om
nationalpark.
5. Kartläggning av vilka aktörer som har intressen i området.
Intressenter/Målgrupper

Målgrupp 1
Markägare, fastighetsägare och arrendatorer i förstudieområdet.

Målgrupp 2
Organisationer, föreningar och övriga med verksamhet i förstudieområdet.

Målgrupp 3
Övriga med intresse i förstudieområdet.
Kategorisering
I kartläggningen har personerna delats in i kvinna, man och juridisk person.

Kommunikation
Kommunikationsmål
A. Målgrupperna har kunskap om arbetet med förstudien.
B. Målgrupperna vet vad en nationalpark innebär och hur bildandeprocessen
ser ut.
C. Målgrupperna har fått lämna synpunkter till förstudien och känner
till hur dessa har tagits omhand.
D. Nyckelpersoner känner till förstudien och står bakom den.
Prioriteringsgrund
• Få fram så många synpunkter som möjligt.
• Ta reda på det som vi inte redan vet.
• Få målgrupperna att se möjligheten att framföra sina synpunkter
i arbetet med förstudien.
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Strategival
Det här är första gången en förstudie genomförs för att belysa förutsättningarna
för bildande av en eventuell nationalpark. Det finns inte färdiga mallar eller
arbetssätt för en förstudie.
Information har främst samlats in genom samtal och workshops. Aktivi
teterna har anpassats för att låta många komma till tals genom bland annat
samtal i små grupper där alla lyssnats på. Att skapa delaktighet har varit
viktigt och många möten med människor och organisationer har hållits
på plats i området. Alla synpunkter, åsikter och svar har varit välkomna.
Informationen skulle vara lätt att ta till sig och det skulle vara lätt att följa
arbetet med förstudien.

Open Standards for the Practice of Conservation
Open Standards for the Practice of Conservation (OS) är en metod som
används runt om i världen i arbetet med skydd av natur och för att forma
en anpassningsbar (adaptiv) förvaltning i skyddade områden. Att använda
OS ingick i uppdraget och projektgruppen har tillsammans med personer
från referensnätverken använt metoden för att systematisera och strukturera
resultaten från kartläggningen. Områdets bevarandevärden och hot mot
dessa har också identifierats med stöd av OS.

Arbete med Open Standards. Foto: Anna Redmalm.
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Beskrivning av förstudieområdet
Karta över förstudieområdet finns längst bak i rapporten.

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

Karta över förstudieområdet med markslag, vattendrag och vägar. © Lantmäteriet.
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Området
Området har alltid varit glest befolkat. Myrar och våtmarker har till stor
del lämnats orörda utan att dikas ut. Jordbruksmarken i Fleringedalen är
den bördigaste delen av området men i övrigt har jordbruk inte förekommit
i större skala. Det har inte heller funnits några större industrier som tagit
marken i anspråk. Detta gör att förstudieområdet idag är ett stort sammanhängande område som är relativt lite påverkat av mänskliga aktiviteter.
Fleringe blev utflyttningsbygd på 1960-talet. De som bor i området idag
har en högre medelålder än genomsnittet för Gotland. Några av de som
bedriver lantbruk i området driver även fler gårdar på norra Gotland.
Vid Bläse finns ett kalkbruksmuseum som besöks av många och intresse
föreningen planerar att utöka sin verksamhet. Blå lagunen, ett gammalt kalk
brott är en mycket välbesökt badplats och drar till sig runt 50 000 badsugna
människor varje sommar. Sommartid har Hau gård ett välbesökt galleri med
butik. Skymnings gård med sin gårdsbutik lockade fram till 2010 många
besökare men har sedan dess upphört.
Uppsala universitets forskningsstation för Östersjöforskning ligger vid Ar.
Det militära övningsområdet på Trälge är på gång att tas i bruk på nytt efter
flera års inaktivitet.
År 2012 blev Ojnareskogen ett begrepp i stora delar av Sverige. Många
samlades i området för att protestera mot planerna på en ny kalktäkt och
mot avverkningen av skog inför anläggandet av ett transportband till den
nya täkten. Intresset för händelserna i Ojnareskogen var stort i Sverige och
protesterna blev även internationellt uppmärksammade.

Fleringedalens jordbrukslandskap med Bästeträsk i bakgrunden. Foto: Gunnar Britse.
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Naturvärden
Naturen i förstudieområdet präglas av en stor variation och det är variationen
tillsammans med mosaiken av olika naturtyper som bidrar till att området har
höga naturvärden. Flera inventeringar har genomförts i området och de visar
på områdets mycket höga naturvärden, bland annat nyckelbiotopsinventering,
våtmarksinventeringen och inventeringar av kärlväxter inom projektet Gotlands
Flora. Antalet förekomster av rödlistade arter i området är stort.

En mosaik av naturtyper med sjön Nyrajsu i förgrunden. Foto: Gunnar Britse.

Vegetationen består av magra och glesa tallskogar som bildar en mosaik med
öppna alvarmarker, fuktängar, rikkärr och vätar. I området finns även ängsoch hagmarker präglade av bete och slåtter sedan mycket lång tid tillbaka.
Geologiskt är området variationsrikt och här finns raukområden, klintnäsor,
strandvallssystem och hällmarksstrukturer. I delar av området präglas geo
hydrologin av den karstifierade berggrunden som bildar ett komplext samspel
mellan ytvatten och grundvatten. Djupa, så kallade, karstsprickor bildas när
kalkberggrunden vittrar. När grundvattennivåerna är låga försvinner regnvattnet snabbt ner i sprickorna och berggrunden. Vid höga grundvattennivåer
strömmar kalkrikt vatten istället ut genom sprickorna. Mängden vatten i
landskapet varierar därför kraftigt i området beroende på årstid och väderlek.

Kulturvärden
Området är rikt på fornlämningar och kulturhistoriska lämningar. Här finns
gravfält och boplatser från olika tider. Röjningsrösen och hägnadsrester visar
hur jorden brukats. Exempelvis finns det rika lämningar från stenålder, bronsålder, äldre järnålder, vikingatid och medeltid vid Hau med omnejd och på
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Grönudden finns lämningar från en vikingatida hamn, gravar från yngre järnåldern samt en kyrkogård från tidig medeltid.
Många fiskebåtar har förlist under alla tider i området och det finns en
koncentration av förlista fartyg i inloppet till Fårösund vid Aurgrunn. Vraken
längs kusten är mer eller mindre välbevarade.

I området finns flera fiskelägen med bodar för husbehovsfiske. Grostäde fiskeläge. Foto: Cecilia Nygren.

I Fleringedalen finns ett sammanhållet odlingslandskap präglat av 1800-talets
brukningsskick med omgivande utmarker som betats. Bebyggelsen speglar väl
den gotländska bondekulturen under 1700- och 1800-talen med välbevarade
byggnader i sten. Här ligger den sägenomspunna spelmansgården Grodda.
Centralt i dalen ligger Fleringe kyrka, en medeltida kyrka som är i det närmaste
intakt bevarad.
Den stora ensamgården Hau har en välbevarad gårdsmiljö från 1700-tal och
tidigt 1800-tal och visar tydligt olika skeden i en långvarig markanvändning.

På Haunäset låg tidigare ytterligare två, nu rivna, ensamgårdar, Trelge och Vialms. Trelge 1977.
Foto: Stefan Haase.
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Kalkindustrimiljön vid Bläse är en bruksmiljö som ännu idag tydligt speglar
den industriella processen och brukssamhällets sociala uppbyggnad. I området
finns välbevarade kalkugnar och kalkugnsruiner, kalklador, en mordhög
(avfallshög), hamnanläggning och ett järnvägsspår till det gamla stenbrottet.
Disponentvillan och en del arbetarbostäder finns kvar från det gamla brukssamhället. Idag finns ett bruksmuseum i området.

Bläse industrimiljö idag. Foto: Gunnar Britse.

Dricksvatten
På norra Gotland finns kommunalt vatten och avlopp på ett flertal platser.
Variationerna mellan vattentäkterna är stora, både vad det gäller kvalitet och
kapacitet. Bästeträsk har funnits med länge i Region Gotlands planer som
en möjlig råvattentäkt för allmän vattenförsörjning. Bästeträsk är idag en av
Gotlands två större ytvattentäkter, i övrigt är Gotland i huvudsak beroende
av grundvattentäkter.
Ett nytt vattenverk invigdes 2015 i Fårösund. Anläggningen består bland
annat av ett råvattenintag i Bästeträsk där pumpstationen finns och en ledning från pumpstationen till det nya vattenverket. Enligt en vattendom har
Region Gotland möjlighet att ta ut 22 L/s från Bästeträsk, dels för allmän
vattenförsörjning, dels för att förse forskningsstationen vid Ar med vatten.
Vattenverket försörjer cirka 800 personer i Fårösund och Bungenäs och uttaget
uppgår till cirka 4–6 L/s. Sommartid fördubblas befolkningen och vatten
behovet ökar till som mest 12 L/s. Region Gotland har bedömt att tillväxten
för Fårösund med omnejd kan uppgå till cirka 340 permanentbostäder och
fritidshus inom de närmaste tio åren.
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Fårösund försörjdes tidigare med vatten från Hau träsk, vattenuttaget från
Hau träsk har upphört men sjön är fortfarande reservvattentäkt.
Vilken roll Bästeträsk kan få som vattentäkt i framtiden är svårt att förutsäga. Idéer om att koppla samman ledningssystemen på norra Gotland
i ett nät för att få högre leveranssäkerhet har funnits. Bästeträsks betydelse
som vattentäkt ökar om idéerna förverkligas, men för närvarande finns inga
konkreta planer. Om ett framtida uttag ur sjön skall ökas måste kunskapen
om sjöns hydrologi förbättras.
Många som bor och bedriver verksamhet på den gotländska landsbygden
är beroende av den egna vattentäkten för sin vattenförsörjning. Nästan allt
vatten som konsumeras är grundvatten och de flesta har en bergborrad brunn.
Dricksvattenförsörjningen för de hushåll och verksamheter som ligger inom
förstudieområdet kommer från enskilda vattentäkter.
En undersökning av enskilda vattentäkter genomförs vart femte år på
Gotland. Syftet är att få en översiktlig kunskap om statusen på dricksvattnet
i de enskilda vattentäkterna och hur kvaliteten ändras över tid. Många av
de enskilda vattentäkterna har under längre eller kortare perioder problem
med vattenkvaliteten. Ofta är problemet för höga halter av bakterier, men
det kan även röra sig om förhöjda halter av klorid, nitrit och nitrat. Det kan
vara otäta brunnar, undermåliga avlopp och andra föroreningskällor som
ger upphov till problem med vattenkvaliteten. Gotlands sprickiga berggrund
bidrar till att föroreningar lättare tränger ner i grundvattnet.

Bästeträsk. Foto: Magnus Martinsson.
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Skyddade områden
Vattenskyddsområden
Det finns vattenskyddsområden för både Hau träsk och Bästeträsk. För
att skydda Bästeträsk som vattentäkt har Region Gotland ansökt om att få
inrätta ett nytt vattenskyddsområde. Det planerade vattenskyddsområdets
sekundära skyddszon utgörs i förslaget av Bästeträsks hela tillrinningsområde.
För närvarande pågår sammanställningen av en samrådsredogörelse.

Karta över förslag på primär respektive sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, ur Region
Gotlands ansökan om nytt vattenskyddsområde för Bästeträsk. © Lantmäteriet, Region Gotland.
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Naturreservat och biotopskydd
Naturreservaten Bräntings haid, Bästeträsk, Grodde, Hoburgsmyr, Horsan,
Mölnermyr, Vitärtskällan samt delar av Gotlandskusten ligger inom förstudie
området. Totalt är cirka 3 300 hektar eller 30 procent av förstudieområdets
areal skyddad som naturreservat. Förutom naturreservaten är 15 hektar
skyddade genom biotopskydd.

Karta över naturreservat och skogliga biotopskydd i förstudieområdet. © Lantmäteriet,
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen.

Till vänster: Havsörnen har ökat på Gotland de senaste åren. Till höger: Gotlandssnok, Natrix natrix
gotlandica, är vanlig i området. Den är rödlistad och finns bara på Gotland. Foto: Magnus Martinsson.
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Tillträdesförbud
För Lillholmen och Storholmen i Bästeträsk samt för Falholmen gäller till
trädesförbud mellan 15 mars och 15 juli med hänsyn till fågellivet på öarna.

Falholmen i Östersjön och Bästeträsk med Lillholmen och Storholmen. Foto: Gunnar Britse.

Natura 2000
Det finns fem Natura 2000-områden inom förstudieområdet, utpekade
med stöd av EU:s fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. Områdena är:
Bästeträsk, Mölnermyr, Stora Vikers, Vitärtskällan samt Hoburgsmyr.
Regeringen beslutade om nya och utvidgade Natura 2000-områden
på Gotland 2015, antalet Natura 2000-områden och arealen som ingår i
Natura 2000-nätverket inom förstudieområdet ökade därmed. Strax där
efter gjordes en ansökan om rättsprövning av regeringens beslut hos Högsta
Förvaltningsdomstolen (HFD) av två intressenter. HFD har i en dom från
juni 2017 funnit att regeringens beslut inte ansetts strida mot någon rätts
regel och beslutet att peka ut Stora Vikers som nytt Natura 2000-område
samt en utvidgning av Natura 2000-området Bästeträsk därmed ska stå fast.
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Karta över Natura 2000-områden i förstudieområdet. © Lantmäteriet, Naturvårdsverket.

Riksintressen
Riksintresse för naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård, värdefulla ämnen och
material samt för totalförsvarets militära del finns inom förstudieområdet.

Övrigt i området
Mer kunskap behövs om de marina miljöerna
Idag saknas tillräcklig kunskap om vad som finns under havsytan i anslutning
till förstudieområdet. Därför har Länsstyrelsen påbörjat en inventering av havs
miljöerna. Inventeringen ska pågå till 2018. År 2017 kommer 25 platser utanför hela kuststräckan att undersökas med dropvideo, för att få en överblick
över de marina naturvärdena. I en undersökning med dropvideo sänks en
videokamera ned till botten och filmar ett område på cirka fem kvadratmeter.
Dropvideo dokumenterar habitat (marina naturtyper), bottenstruktur och fast
sittande arter, då främst alger, kärlväxter och musslor. Ibland kan även e pifauna,
djur som lever på havsbotten och en eller annan fisk fångas på bild. Under
vintern kommer Länsstyrelsen att utvärdera resultaten av undersökningarna
och bestämma vilka områden som ska undersökas noggrannare nästa säsong.
Tänkbara metoder är snorkling i grunda områden och bottenhugg på mjuka
bottnar i djupare områden. Även dyktransekter och provfiske kan bli aktuellt.
När inventeringarna är genomförda kan Länsstyrelsen utvärdera om det finns
värdefulla marina miljöer i området som är önskvärda att skydda.
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Karta över det marina undersökningsområdet som sträcker sig från Kappelshamnsviken i väster till Skärs
ändan på Fårö där naturreservatet Salvorev tar vid. Karta © Länsstyrelsen i Gotlands län, Sjöfartsverket.

Sjöfart
Norr om förstudieområdet passerar många fartyg. Även fartygstrafiken till
Kappelshamn och genom Fårösund är betydande. Kartillustrationen visar den
sammanlagda trafiken med handelsfartyg år 2014 norr om förstudieområdet.
Trafiken med fiske- och fritidsbåtar är inte inkluderad.
Så här läses illustrationen:
• Om ett fartyg passerar en ruta en gång så registreras en fartygsdag.
• Om ett och samma fartyg passerar en ruta under två olika dagar så registreras
två fartygsdagar.
• Om två fartyg passerar samma ruta varsin gång så registreras två fartygsdagar.
• Om ett fartyg ligger still i två dagar (ovanligt utanför kajområdet) i en ruta
så registreras två fartygsdagar, och så vidare.

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

Fartygstrafik i närheten av förstudieområdet under år 2014. Analyserna har genomförts av Kjell Larsson,
Sjöfartshögskolan och Linnéuniversitetet med rådata från Sjöfartsverket.
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Prövning av täktverksamhet
Inom förstudieområdet pågår två prövningar om storskalig täktverksamhet.
Nordkalk AB har ansökt om en ny kalktäkt på fastigheten Bunge Ducker 1:64
och SMA Mineral AB har ansökt om utvidgad täktverksamhet på sin fastighet
Bunge Stucks 1:368. Prövningarna har pågått under lång tid och tagits upp i
de olika instanserna Mark- och miljödomstolen, Mark- och miljööverdomstolen
och Högsta domstolen i olika omgångar. Just nu ligger båda prövningarna
hos Mark- och miljööverdomstolen.

SMA Minerals kalktäkt vid Strå och Nordkalks provbrott på fastigheten Bunge Ducker. Foto: Gunnar Britse.

Hållbara Gotland – en regional agenda med statligt stöd
Regeringen satsar 100 miljoner kronor för att långsiktigt stärka industri och
näringsliv på Gotland genom att fokusera på regionens styrkeområden. Nya
verksamheter ska skapas och befintliga företag och verksamheter ska utvecklas
vidare. Satsningen fram till 2019 kommer att följas upp för att säkerställa
resultat på längre sikt. Insatserna förväntas leda till ökad sysselsättning på
ön. Hållbara Gotland har fokus på fyra arenor:
• Ny industriell utveckling
• Framtidens hållbara livsmedel och havets näringar
• En hållbar besöksnäring
• Det digitala försteget

27
Page 792 of 1221

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6785
Förstudie nationalpark Bästeträsk

Markanvisningstävling för kvarnen i Ar
Region Gotland äger kvarnen i Ar som är i stort behov av renovering. Varken
Region Gotland eller Uppsala universitet har behov av byggnaden för sin verksamhet och därför utlyste Region Gotland en markanvisningstävling år 2015.
Bästeläsk i Ahr AB var det vinnande förslaget. I verksamhetsidén ingår
att hålla visningar och bedriva anslutande caféverksamhet samt konferens
verksamhet med tillhörande övernattningsmöjligheter. Parterna har undertecknat ett markanvisningsavtal om en kommande, nybildad fastighet på 3 000 till
5 000 m2. Kvarnbyggnaden och de kringliggande byggnaderna ska återställas
till ursprungligt skick och anpassas till industriell produktion av ekologiska
och miljövänliga läskedrycker enligt markanvisningsavtalet. Utredning och
planering för VA ska påbörjas.
Samarbetsprojekt om utvecklingen i naturreservatet Bästeträsk
Åren 2009–2011 genomförde Länsstyrelsen tillsammans med Region Gotland
och ALMI projektet Natur- och kulturturism i Ar/Bästeträskområdet, det så
kallade Ar-projektet. Syftet var att undersöka möjligheterna för utveckling i
skyddade områden och att underlätta för företagande, tillgängliggöra naturen
och samtidigt skydda natur- och kulturvärden. Företagare och boende i området
deltog i processen och ett antal möten genomfördes. Fokus hamnade bland
annat på att lösa situationen vid Blå lagunen. Länsstyrelsen och Region Gotland
arbetade med attitydförändringar i synen på utveckling och affärsmöjligheter
i skyddade områden och fick en ökad förståelse för företagens behov.

Ar med Bästeträsk i bakgrunden. Foto: Gunnar Britse.
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Genomförande
Tack
Tack till alla er som bidragit med er tid och era synpunkter till förstudiens
innehåll. Vi är tacksamma för att ni givit oss ert förtroende och för att ni delat
med er så öppet om vad ni tänker och tycker.
Varje berättelse är unik och under rubriken Det här visade kartläggningen har
vi sammanställt era berättelser. Vi hoppas att vi förvaltat ert förtroende väl.
Karolina och Jenny
Projektledare

Så här gjorde vi
Vi har berättat vad en nationalpark är och hur en bildandeprocess går till. Vi
har träffat alla som har velat träffa oss. Värdet av lokal förankring för att bygga
och förvalta förtroende liksom betydelsen av en bra kommunikation i processen
har blivit tydlig i arbetet med förstudien.
Fastighetsägarna kontaktades först av alla och ett brev skickades ut till 300
fastighetsägare. Uppdraget var att lyssna till de som bor och verkar i området först
och främst. Många hörde av sig med önskemål om att få framföra sina s ynpunkter.
Aktiva föreningar och organisationer i förstudieområdet samt fastighetsägare med
större markinnehav centralt i området som inte redan hört av sig kontaktades
för att bilden av förstudieområdet skulle bli komplett.
Synpunkter har tagits emot genom personliga möten både på Länsstyrelsen
och hemma hos fastighetsägare eller i föreningslokaler, genom telefonsamtal och
via e-post. Grupperna har varit från en till sju personer stora. Med de större
grupperna genomfördes mötet som en workshop där deltagarna fick skriva sina
synpunkter på post-it lappar. Post-it lapparna placerades på en karta för att
illustrera var aktiviteterna gjordes och synpunkterna på möjligheter och utmaningar kategoriserades under samlande rubriker på en anslagstavla i rummet.
Vid mötet reflekterade vi gemensamt över de synpunkter som kommit fram.

Workshop på Länsstyrelsen. Foto: Anna Redmalm.
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Dessa lyssnade vi på
Totalt har 165 fysiska och juridiska personer deltagit i förstudien. De flesta
har varit 50 år eller äldre, endast två var ungdomar. I förstudieområdet ingår
10 900 hektar mark, vi har varit i kontakt med representanter och ägare till
9 500 hektar av den marken.
Målgrupp 1, fastighetsägare
Vi har träffat 92 fastighetsägare varav 39 kvinnor, 42 män och 10 juridiska
personer. De juridiska personerna har företrätts av fler människor.
Målgrupp 2, föreningar och organisationer
Vi har träffat 16 organisationer och föreningar som har företrätts av
41 personer, varav 13 kvinnor och 28 män.
Målgrupp 3, övriga intressenter
Vi har träffat 33 personer, varav 11 kvinnor, 15 män och 7 juridiska personer
i gruppen Övriga intressenter. Bland övriga intressenter återfinns fastighets
ägare utanför förstudieområdet och privatpersoner som kontaktat oss för att
få framföra sina synpunkter, goda vänner och anhöriga till fastighetsägare,
någon som äger en fiskebod, media, och konstnärer. I målgrupp 3 ingår även
företag, Försvarsmakten och politiker.

Så här kommunicerade vi
Hemsidan
På Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/gotland har information samlats om förstudien. Den har kontinuerligt uppdaterats med nyheter, aktiviteter
och vad media rapporterat om arbetet. Det finns en sida med frågor och svar
som fyllts på efter hand. På hemsidan finns även information om vad en
nationalpark är och hur en nationalpark bildas.
Fältvandringar
Länsstyrelsen har genomfört tre fältvandringar för alla som varit intresserade.
Under fältvandringarna har vi informerat om förstudien och visat några av
områdets variationsrika miljöer.
• 11 maj – Brandfält och andra naturmiljöer intill sjöarna Nyrajsu och
Mavrajd. 19 personer, 8 män och 11 kvinnor deltog på vandringen.
• 18 maj – Södra Bästeträsk med sällsynta arter och susande lövskog
i Hässleänget med ängsmark och gamla lövträd. På denna vandring
deltog 52 personer varav 8 barn, 22 män och 30 kvinnor.
• 20 maj – Alvarmarker och den mångfacetterade naturen sydöst om
Bästeträsk. 31 personer varav 6 var barn, 13 män och 18 kvinnor deltog
på vandringen.
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Fältvandring från Hässleänget till Bästeträsk. Foto: Karolina Johansson.

Nyhetsbrev
Fyra nyhetsbrev har skickats via e-post. Via Länsstyrelsens hemsida kan man
anmäla sig som prenumerant till nyhetsbrevet.
Vårhälsning
En vårhälsning skickades till 1160 hushåll på norra Gotland med information
om att förstudiearbetet pågår, att det är första steget i att bilda en eventuell
nationalpark och att vi gärna vill få in fler synpunkter. Vi bjöd även in till
fältvandringarna i maj.
Film
En film som berättar om arbetet med förstudien har tagits fram. Filmen har
visats i många av samtalen och går att nå via Länsstyrelsens hemsida eller
denna länk: https://vimeo.com/214453571.
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Filmen producerades av filmbyrån Rumblewood. Foto: Rumblewood AB.

Mer
Länsstyrelsen har förankrat arbetet med förstudien internt på Länsstyrelsen
genom att genomföra fem workshops, en med varje enhet. Vid två tillfällen
har vi berättat om arbetet med förstudien på den Regionala samverkans
gruppen på Gotland. Vi har deltagit vid Fenomenalens Hållbarhetsfest, ett
symposium på Uppsala universitet om Hållbara besök, nätverkat på 92
möjligheter och medverkat i lokala media.

Fältvandring i maj med stopp på ett brandfält. Foto: Jenny Lundahl.
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Det här visade kartläggningen
Här får du reda på vad de som deltagit i förstudien tycker om en nationalpark i området. Metoden Open Standards for the Practise of Conservation
har använts för att systematisera och sammanfatta allt material. En indelning
har gjorts i intressegrupper, grupper där vi ser att det finns gemensamma
nämnare. Alla synpunkter redovisas och vilken eller vilka intressegrupper
som uttryckt synpunkten. I redovisningen är det inte individen som talar
utan intressegruppen. För föreningar, organisationer, försvarsmakten och
kalkindustrin har namn angetts för en del av synpunkterna.
Rubrikerna som samlar svaren återkommer i de tre kapitlen Aktiviteter,
Möjligheter och Utmaningar.

Intressegrupper
• Sommargotlänningar och ägare av fritidshus
Uppskattar miljön, dess karga karaktär, ostördheten och lugnet. Har
ofta en historisk koppling till området genom tidigare generationer.
Har starka band till området och är ofta engagerade i sin plats.
• Fast boende och markägare
I den här gruppen finns de som brukar jorden och skogen, har djur på
bete, äger hästar, jagar, fiskar och bedriver småskaligt företagande. De
värnar om sin hembygd. Delaktighet och lokal förankring är viktigt.
De är måna om att kunna fortsätta att leva och bo i området och att
området utvecklas så att det kan locka till sig unga människor.
• Friluftsliv och rekreation
De som är i området på sin fritid samt jägare utan egen mark, sportfiskare
och konstnärer.
• Försvarsmakten
Försvarsmakten kommer att återuppta sin verksamhet i området. Här
finns skjutfältet Trälge. Enligt gällande tillstånd kan de använda området
160 dagar om året för militär verksamhet. Övrig tid har allmänheten tillträde till området. De har ett utpekat influensområde som är större än
fastigheten och som de har intresse av.
• Kalkbolag med storskalig verksamhet
Nordkalk AB och SMA Mineral AB är de två kalkbolagen som har
verksamhet i eller i direkt anslutning till området. De bryter, krossar
och skeppar ut kalksten. Kalken används huvudsakligen i stålindustrin.
Båda täkterna har haft verksamhet under lång tid och bolagens ägare
har skiftat. Bolagen har egna hamnar i Storugns och i Strå.
• Uppsala universitet och Forskningsstationen på Ar
Idag bedrivs utbildning och forskning på fisk och akvatisk ekologi på
stationen. De tar emot studiebesök och har internationella samarbeten.
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Med tillgång till stora mängder rent vatten från Bästeträsk och tillgången till
bland det renaste vattnet i Östersjön finns förutsättningar att bedriva forskning
på både sötvattenlevande arter och marina arter på stationen. Dessa förutsättningar gör forskningsstationen unik både i Östersjöområdet och i Europa.
• Besöksnäring
Aktörerna inom besöksnäringen ser en stor potential för området. De ser
möjligheter att utöka sin verksamhet, samarbeta och att ge besöksnäringen
en hållbar inriktning.
De här har vi träffat: Bläse Kalkbruksmuseums intresseförening, Bungemuséet
AB och Kulturhistoriska föreningen i Bunge, Bunge vandrarhem och STF
vandrarhem Lärbro.
• Organisationer och föreningar
Föreningarna har ett stort engagemang i området. Vi har träffat föreningar
som använder naturen som bas i sin verksamhet, de orienterar, rider och
fiskar. Föreningen Bevara Ojnareskogen har bildats med anledning av
engagemanget för just det här området och en vilja att arbeta för en
transparent beslutsprocess om nya kalktäkter.
De organisationer och föreningar som vi har haft kontakt med är: Ahr fiskeri
förening, Austur islandshästförening, Bevara Ojnareskogen, Bunge jaktklubb,
Fårösunds sportfiskeklubb, Gotlands Botaniska förening, Grodda jaktklubb,
Hembygdsföreningen Groddagården, Ladubro utveckling, Naturskydds
föreningen Gotland, orienteringsklubbar, Skydda skogen, Storugns jaktklubb,
Svenska Botaniska Föreningen, Urbergsgruppen.
Sol över snöigt landskap. Foto: Sofia Bothorp.
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Det här fick vi höra
Det här är en sammanfattning och summering av synpunkter och frågeställningar som förts fram i samtalen.
Samtalen
Det finns en vilja att dela med sig av sina synpunkter och att de vi lyssnat på
har varit noga med att ge just sin bild. –Nu tror jag att jag har fått säga allt!
Möjligheter och utmaningar
Vi har frågat efter vilka möjligheter och utmaningar man ser med en national
park i området. Det som en person ser som en möjlighet kan nästa person se
som en utmaning. Möjligheter och utmaningar växlar med mål och förväntningar. Vad som i en kommande process framträder som möjligheter är helt
beroende av hur man i ett senare skede förhåller sig till alla de synpunkter
som kommit fram i den här kartläggningen.
Vatten
Synpunkter om vattnet kommer fram i nästan varje samtal. Vatten som livsnödvändig resurs för att kunna leva och arbeta i området. Oro för att vattnet
ska ta slut eller förstöras om marken exploateras. I samtalen uttrycker man sin
rädsla för vad som kan hända med vattnet om den storskaliga kalkindustrin
får nya tillstånd att bryta kalk.

Kölningsträsk. Foto: Magnus Martinsson.
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Bete
Många ser att antalet betesdjur i markerna har minskat över åren och att
många hagar och skogar växer igen. I området finns stora arealer utmarksbete, mark och skogar i utkanten av jordbruket som använts för bete. Även
gårdar utanför förstudieområdet har haft bete här.
Nästan alla vi träffat säger att det är viktigt att det finns betesdjur i området.
Det är viktigt att kunna fortsätta bruka jorden och att det finns förutsättningar
för att bedriva lantbruk.
Blå lagunen
Den stora mängden badsugna besökare till Blå lagunen och den biltrafik
det genererar ser de flesta som ett problem. Vägnätet och hastigheten är inte
anpassad till den ökade trafikmängden några veckor varje sommar. Många
ser en stor risk för trafikolyckor. Den smala passagen förbi Ar mellan Bästeträsk
och Östersjön är en utsatt vägsträcka. Vattentäkten Bästeträsk är inte skyddad
från eventuella utsläpp från en olycka där vägen går intill sjön.
Stenkustvägen
Problem med framkomligheten längs med Stenkusten kommer upp i de flesta
samtal. Idag är vägen gropig och delar av vägen är näst intill omöjlig att ta
sig fram på annat sätt än till fots. Därför väljer många att köra på strand
vallarna bredvid vägen. Terrängkörningen på strandvallarna lämnar spår
efter sig för all framtid.

Stenkusten vid Grostäde. Foto: Gunnar Britse.
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Friluftslivet
Alla vi pratat med nyttjar området för rekreation i någon form; de åker
på utflykter, tar den dagliga promenaden med hunden, cyklar och rider på
skogsvägarna, badar i hav och sjö. Många nämner nätet av de små grusvägarna som en stor tillgång för området och för friluftslivet.
Skönheten och naturvärdena
De allra flesta nämner skönheten i naturen och att de vill dela med sig av allt
det vackra. Många lyfter fram områdets speciella karaktär. Det glesa, karga
och steniga är eftertraktat och unikt. Man nämner artrikedomen med orkidéer
och andra växter, fjärilar, skalbaggar och fåglar samt möjligheten att få se både
havsörn och kungsörn. Många i området njuter av att titta på solnedgången
och stjärnhimlen.
Anknytning till området
Många av de som har fritidshus idag har valt att komma tillbaka till sin
barndoms upplevelser. De har köpt en fastighet i ett område där deras moroch farföräldrar bott och arbetat. Fritidshusägarna har minnen från en tid
när fler arbetade i området i många olika yrken och när samhällets service
var bred med till exempel affärer och skola.

Hamnen i Ar någon gång under perioden 1920–1940. Foto: Marga Ekstrand, ur Pär-G Werkelins arkiv.
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Hamnen i Ar och s/s Lilly 1935. Foto: Marga Ekstrand, ur Pär-G Werkelins arkiv.

Media
I några samtal har medias rapportering om konflikten mellan stenindustri
och skyddande av natur tagits upp. En del av de vi samtalat med känner inte
igen den bild av området som lyfts fram i lokalmedia. De markägare som
faktiskt berörs har inte fått inte komma till tals tidigare.

Inställningen till en ny nationalpark
Inställningen till en ny nationalpark i området har kommit fram i nästan alla
samtal. Vid samtalen har vi informerat om vad en nationalpark är och hur
en bildandeprocess går till, att det i dagsläget inte finns ett färdigt förslag på
geografiska avgränsningar, föreskrifter eller skötselplan och att staten äger
marken i en nationalpark.
Av de 165 personer som deltagit i förstudien är 149 personer positiva till
en nationalpark i området och fem personer vill inte att en nationalpark bildas.
Elva personer har inte berört frågan, förhållit sig neutrala eller är på gång att
avyttra sin fastighet. SMA Mineral AB, Nordkalk AB och Försvarsmakten,
är inte emot naturskyddsåtgärder eller en nationalpark på Gotland utan förespråkar en samexistens mellan naturvård och annan verksamhet.
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Aktiviteter
Här kan du läsa om hur intressegrupperna använder området idag. Ambitionen
är att redovisa mångfalden av aktiviteter på ett så direkt och oredigerat sätt
som möjligt så att intressegrupperna får komma till tals.
Sommargotlänningar och ägare av fritidshus

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

Bad i Bästeträsk. Foto: Mattias Henriksson.

Vatten
Har en samfällighet som tar dricksvatten i Bästeträsk.

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

Bo och leva
Visar området för vänner och bekanta; Ojnarevägen, Bunns kalkugn, träsken.
Besöker Bläse Kalkbruksmuseum och åker tåget. Deltar i lokala arrangemang
i socknen. Deltar i sommarfesten på Ar och segeldag med två- och tremänningar i Ar. Studerar och forskar om områdets historia, samlar historiska
bilder. Samlar på berättelser om området och livet som levts här.
39
Page 804 of 1221

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6785
Förstudie nationalpark Bästeträsk

Fast boende och markägare

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

Joggingtur på en av alla grusvägar. Foto: Rumblewood AB.

Vatten
Byggt en damm med dricksvatten till djuren

Jord- och skogsbruk
Nyttjar skog och mark för bete. Betar markerna med lamm, häst och russ.
Arrenderar betesmark. Tillverkar produkter av lammskinn och ull.
Spannmålsodling med vårvete, fodervete, korn, havre, vall och ärtor i
Fleringedalen. Odlar foder och hö. Arrenderar ut jordbruksmark. Har många
egna maskiner och kör legokörningar. Bedriver skogsbruk, tar ut ved och virke
ur skogen, plockar ut husbehovsvirke, virke för snickeri, har en bondsåg. Hyr
ut mark för mobilmaster.
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Jakt och fiske
Arrenderar ut jaktmark. Jagar bland annat rådjur, räv, gäss, duva. Fiskar
kräftor, sik och abborre i småträsken och i Bästeträsk. Upplåter fiskerätt och
stuga vid Horsan till Fårösunds sportfiskeklubb.

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

Besöksnäring
Hyr ut stuga till turister.

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

Jägare vid Horsan. Foto: Rumblewood AB.
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Friluftsliv och rekreation

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

Ojnaremommens midsommargille. Foto: Sofia Bothorp

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

Konstnärsprojekt
Landskapspartitur för Takstens utmark. Vandrat i Takstens utmark och s kissat
på ett partitur, en slags notation för musiker att gestalta i en särskild form
av utomhuskonsert. Fascineras av naturen med polygonmönster och karst
hällsprickor. Vill med projektet bidra till nya sätt att besöka och lära om
natur där samspel står i fokus.
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Bo och leva
Visar området för besökare. Svarvnästet med sjöarna är fint besöksmål.
Gör utflykter till Bläse Kalkbruksmuseum och till Falholmen.

Vattnet letar sig fram över hällmarkerna. Foto: Elsabritt Calamnius.

Försvarsmakten

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

Vatten
Pumpar vatten ur brotten och ut i havet.

Jakt och fiske
Arrenderar ut jakt.

Bo och leva
SMA Mineral AB investerar i gatljus i Strå. De stöttar det lokala föreningslivet
och småföretagandet.
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Storskalig industri
SMA Mineral AB bryter ingen kalk för tillfället. De krossar, lagrar och s keppar
ut kalken från hamnen i Strå. De gör provtagningar enligt sitt kontrollprogram
i miljötillståndet. Nordkalk AB bedriver storskalig kalkbrytning med egen
hamn i närområdet.

Bästeträsk och SMA Minerals kalkbrott. Foto: Gunnar Britse.

Uppsala universitet

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

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

Besöksnäring
Tar emot studiebesök på forskningsstationen från bland annat skolklasser
och utländska studenter.
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Lek med vatten. Foto: Karolina Johansson.

Besöksnäring

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

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

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

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

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

Blommande ängsmark. Foto: Karolina Johansson.

Sommargotlänningar och ägare av fritidshus

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

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

Vatten
Säkra vattentillgången. Rädda ekosystemen som renar vattnet.

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

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

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

Paddling i Hau träsk. Foto: Magnus Martinsson.
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Permanentboende och markägare

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

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

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

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

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

Besöksnäring
Dra nytta av alla som passerar sommartid. Knyt samman med Fårö och
Bungenäs som också lockar besökare. Trevligt med fler turister. Skapa eko
turism på norra Gotland som ger möjlighet till fler jobb. Verksamheter
kopplade till nationalpark även utanför området till exempel i Fårösund.
Turistnäring ger fler besöksnätter och nya matställen. Övernattnings
stugor. Använd gamla militärbyggnader till övernattning. Prova koncept
liknande Bondestugorna, det genererar både byggjobb och hyresintäkter.
Öppna gårdsbutik med café. Hyra ut parkering.
Tystnaden i området är en bra förutsättning för ett rehabiliteringscentrum.
Arrangera orkidé resor, naturguidningar och turism till häst. Bläse kan bli
centrum för cykelturism. Turister uppskattar bad i kalkbrotten de är en tillgång för turismen.
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Med skridskor på Horsan. Foto: Karolina Johansson.

Bo och leva
Vi vill ha en levande bygd för att kunna leva och bo i området. Förbättras
service och kommunikationer finns bra förutsättningar för folk att flytta till
området. Området är lugnt, skönt, fridfullt och vackert. Fler arbetsgrupper
i socknen som kan hjälpas åt. Värna om lokal förvaltning och lokalt ansvar.
Generationsskifte på gång med fler unga som flyttar till området. En
nationalpark kan kanske innebära nya utvecklingsmöjligheter för bygden och
minska avfolkningen. Att fiber redan finns i området är en förutsättning som
skapar möjligheter. Området förblir glest bebyggt.

Storskalig industri
Vindkraft kunde ha passat bra i området. Kalkbrotten ger kalk. Nationalpark
och naturreservat stoppar täktverksamhet.
Friluftsliv och rekreation

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

Friluftsliv
Ser ingen konflikt mellan jakt och friluftsliv.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vatten
Använd vattnet i stenbrotten när det är vattenbrist.

Jakt och fiske
Kustfiskecenter.

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

53
Page 818 of 1221

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6785
Förstudie nationalpark Bästeträsk

Skogspromenad. Foto: Karolina Johansson.

Föreningar och organisationer

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

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

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

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

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

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

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

Friluftsliv
Stängsel på fel platser minskar tillgängligheten. Grusvägar som inte underhålls minskar framkomligheten.

Flicka i karstspricka. Foto: Anna E Weiser.
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Vatten
Vattnet i Bästeträsk påverkas lätt. Vattenfrågan. Fokus på vatten viktigt för att
kunna bo, leva och bedriva verksamhet i området. Medias vinkling i vatten
frågan inte rättvisande. Provbrotten läcker vatten.

Besöksnäring
Synd om kvarnen Ar säljs och blir läskfabrik. Läskfabrik vid Ar är inte rätt
produkt för området. Det är färre besöksmål i området idag än för bara några
år sen.

Leva och bo
Fastighetspriserna stiger, svårt för unga att flytta hit. Området ligger för långt
iväg för Visbybor. Jobb inom kalkindustrin kan försvinna. Skador på husen
när de spränger i kalktäkterna.

Storskalig kalkindustri
Kalkbrytningen har förändrats, nu bryts mycket mer kalk på kortare tid än
tidigare. Stenbrytning drabbar Bästeträsk och våtmarkerna. Negativa effekter
från kalkbrytning på vatten och byggnader. Husen skadas och får sprickor av
sprängningarna. Hästverksamheten skulle störas av transportband. Bästeträsks
rekreationsvärden och friluftsliv i sjön skulle påverkas av kalkbrytning. Kalk
brott så nära vill vi inte ha. Hela området hotas av storskalig kalkbrytning.
Permanentboende och markägare

Området och en ny nationalpark
Trafiken vid Ar och Blå lagunen. Stenkustvägen svår att ta sig fram på. Stranden
vid Stenkustvägen förstörs av biltrafik. Buller från Gotland ring. Hamnen i
Bläse grusar igen. Otillräcklig skötsel av Hässleänget. Viktigt att naturen sköts
genom bete. Igenväxning av träsken, betesmarken och skogarna. Vätarna växer
igen. Har noterat färre fåglar och häckningar längs kusten.
Efterlevnaden och tillsyn av allemansrätten och fiskerätter. Organisation
och förvaltning utan lokal förankring. Restriktioner som begränsar och hindrar
pågående verksamheter. Myndigheterna blir ett hot mot området och bidrar
med restriktioner. Att området inte sköts på ett bra sätt om marken ägs av
staten. Krav och regler ändras över åren, svårt att veta vad som gäller för
brukande och skötsel. Personal på Länsstyrelsen som är insatta i området och
ärendet byts ut. Förändringar av Länsstyrelsens direktiv och nya handläggare
bidrar till att området inte sköts på bästa sätt. Krångliga kontakter med
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen håller inte sitt ord.
Idag finns många samfällda vägar, hur löser man underhåll och snöröjning
sedan. Pågående stenbrytning i Bläsebrottet. Stort fokus på Ojnareskogen och
inte hela området.
Exploatering med flera nya, avstyckade tomter i Lundarhage påverkar vattnet
och våtmarken med risk för översvämning. Planerad bebyggelse kommer nära
strandskydd och en eventuell nationalpark och skadar den känsliga naturen.
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Stenkusten. Foto: Magnus Martinsson.

Friluftsliv
Hårt besökstryck runt Blå lagunen. Parkeringen vid Blå lagunen räcker inte till.

Jord- och skogsbruk
Restriktioner som begränsar dagens brukande. Att bete förbjuds vid Bästeträsk.
Ekologisk odling inte lönsam. Utan EU-bidrag ingen lönsamhet. Bonde ses
inte som fint, ungdomarna väljer annat yrke. Mycket trafik hindrar flytt av
lammen. Behövs bytesmark, på grund av förvärvstillstånd.

Vatten
Kalkbrott förstör dricksvattnet. Vattnet, hur säkerställer man vattnet? Blivande
vattenskyddsområde ger begränsningar. Att vattnet ska ta slut. Rädd att vattnet
försvinner och rädd för saltvatteninträngning med kalkbrytning.

Jakt och fiske
Att jakt förbjuds. Räven tar lammungar.

Besöksnäring
För mycket turism. För kommersiellt. Hårt slitage på vägar. Överexploatering.
Hårt besökstryck.
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Leva och bo
Markägarnas intressen lyssnas inte på. Kalkbrott är kortsiktigt, sedan är
marken förstörd. Upplevelsen av att det är väldigt många jobb som riskerar
att försvinna inom kalkindustrin när det egentligen är relativt få jobb det
handlar om. Obebyggd tomt går inte att bygga på i framtiden. Hög medel
ålder på de som bor i området, hur lockar man unga? Långt till jobben. Lokalt
engagemang minskar. Hur undviker vi att det inte bara blir sommarställen?

Storskalig industri
Kalkbrytning blir hot mot områdets naturvärden. Transportband skulle dela
av området. Kalkbrytning skulle förstöra området, det skulle bli bullerstört.
Rörligheten i området försvinner. Svårt att rida mellan Fleringe, Lärbro och
Kappelshamn. Kalkbrott i området förstör marken för alla framtid. Kalk
bolagen pratar i eget intresse. Naturen går inte att återställa efter att täktverksamheten avslutats. Ändras marken, ändras den för alltid.

Militär verksamhet
Försvarsmakten vill nyttja marken. Att Trälge inte får vara tillgängligt som
strövområde för friluftslivet.
Friluftsliv och rekreation

Området och en ny nationalpark
Igenväxning och frånvaro av brand. Ett eventuellt beslut om nationalpark
kommer att göra det omöjligt att samla in fynd av ryggradslösa djur. Viktigt
att de gamla vägarna inte växer igen eller förstörs genom breddning eller
liknande. Otydlig kommunikation om vilka beslut som fattats. Buller från
Gotland ring, flytta banan ner i brottet.

Jakt och fiske
Att det inte går att jaga. Jaktarrenden delas upp utan samråd och dialog.
Ökad risk för trafikolyckor om det inte sker jakt utefter de stora vägarna.

Storskalig industri
Att det blir ett kalkbrott i området. Ökad mekanisering i kalkindustrin ger
färre jobb.
Försvarsmakten

Militär verksamhet
Nationalpark är inte önskvärt inom försvarsmaktens influensområde på
Trälge. Ökat antal besökare och utländska turister kan innebära ökad rörelse
inom försvarets område och bli en risk för konflikter med den militära verksamheten. Att miljötillståndet inte tillåter verksamhet i tillräcklig storlek.
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Kalkbolag med storskalig verksamhet

Området och en ny nationalpark
Nationalpark ger restriktioner som gör det svårt att driva industriverksamheten.
Pågående tillståndsprocess.

Vatten
Region Gotlands vattendom för Bästeträsk anses oförenlig med nationalpark.

Storskalig industri
Få tillstånd till fortsatt brytning.
Uppsala universitet

Området och en ny nationalpark
Ejdern har minskat i området.

Vatten
Tillgång på rent vatten som är en förutsättning för forskningsstationens verksamhet.

Besöksnäring
Boendemöjligheter begränsar forskningsstationens verksamhet. Man förstår
inte möjligheterna med forskningsstationen. Skapa stabilitet och långsiktighet
för projekt och verksamheter. Brist på långsiktig finansiering och korta projekt.
Besöksnäring

Området och en ny nationalpark
Stenkustvägen blir allt sämre. Den avstängda vägen mellan Storungs och Takstens
återställs inte. Fler husbilar. Nedskräpning. Problem med VA om det blir fler
besökare. Nytt Blå lagunen i Bläsebrottet. Svårt att kanalisera besökare om det
inte blir en nationalpark. Lätt att bli hemmablind, uppskattar gotlänningarna
det unika med området? Negativa markägare. Ökad brandrisk med fler besökare.
Miljöförändringar med torka och algblomning. Igenväxning som vid änget
Bunge Annex som inte längre sköts.

Friluftsliv
Att området inte blir tillgängligt för friluftsliv.

Vatten
Kalkbrytning potentiellt hot mot vattnet.

Besöksnäring
Icke hållbar turism. Att initiativ inte uppmuntras och tillvaratas. Om det inte
blir nationalpark försvinner möjligheter för Bungemuséet. Boendemöjligheter
begränsar forskningsstationens verksamhet.
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Vandring längs Stenkusten. Foto: Karin Wågström.

Leva och bo
Området blir lyxboende tre veckor om året. Bostäder till unga saknas. Fiber
inte installerad i alla fastigheter. Utan kalkbrytningen försvinner många jobb.

Storskalig industri
Att området inte skyddas om kalkbrytning tillåts.

Militär verksamhet
Att Trälge och Norra Gattet inte finns tillgängligt som strövområde för
friluftslivet.
Föreningar och organisationer

Området och en ny nationalpark
Igenväxning av våtmarker, utbredning av ag. Alvarmarker som används som
upplagsplats. Slitage på alvarmarkerna. Igenväxning och färre betesdjur. Vild
mark med fri utveckling. Restriktioner kopplade till naturskyddet. Alvar
markerna ger låg ersättning vid inköp av mark. Ökande biltrafik. Uppställning
av husbilar. Asfaltering av vägar. Restriktioner och begränsningar för biltrafik
om det blir en nationalpark. Besökstrycket vid Blå lagunen. Behövs bra förvaltning/underhåll av fiskelägets stenbod, Eldboden. Hamnen i Ar blir mer
och mer dyig.
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Vatten
Rädd om vattnet. Oklart hur vattnet rör sig och hur det påverkas i området.
Kompetens finns inte i Europa om hur vattnet rör sig eftersom området är
så unikt.

Jord- och skogsbruk
Behålla slakteri på Gotland så det är lönsamt att ha betesdjur.

Besöksnäring
Förbindelserna med Europa för att få hit internationella besökare är idag
dålig. Kommersialiserad turism som sliter på naturen.

Storskalig industri
Att tillstånd till brytning ges för Bunge Ducker. Att det blir ett kalkbrott.
Nordkalks framtoning gentemot meningsmotståndare. Kalkbrytning bedrivs
idag mycket storskaligt och med snabb brytningstakt. Transporter till Strå
hamn med lastbil på väg 148.

Militär verksamhet
Militären medför begränsningar för friluftslivet på Trälge. Militär närvaro
i området, går det att samverka?

Samtal en stilla kväll. Foto: Karin Wågström.
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Den fortsatta processen
Fördjupad förstudie
Kartläggningen som gjorts inom det här uppdraget visar hur området
används idag och vad de som bor och verkar i området ser för möjligheter
och farhågor med en eventuell nationalpark.
Regionstyrelsen beslutade att till Naturvårdsverket framföra synpunkten
att Förstudie nationalpark Bästeträsk inte i tillräcklig grad analyserar
möjligheter och utmaningar med en eventuell nationalpark och dess påverkan
på utvecklingen av Gotland. Regionstyrelsen anser att innan Region Gotland
kan gå vidare och fatta beslut om gemensam avsiktsförklaring enligt Natur
vårdsverkets förslag till process behöver förstudieprocessen kompletteras
med fördjupade analyser och underlag för i huvudsak följande:
• Övergripande avgränsningar av en eventuell nationalpark
• Effekter för markägare och användningen av området idag och framåt
• Framtida vattenuttag från Bästeträsk och eventuell ny vattendom med
ökat uttag av vatten och nya ledningsnät för Gotlands vattenförsörjning
• Övergripande strukturer för skötsel och förvaltning inklusive ekonomi,
finansiering och driftsform
• Näringslivet – möjligheter och konsekvenser av en eventuell nationalpark
för lantbruket, vindkraften, besöksnäringen, stenindustrin med flera
• Konsekvenser för Försvaret
• Förhålla sig till pågående tillståndsprocesser kring kalkbrytning och
vattenskyddsområde i området
Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsverket
och Region Gotland arbetar hösten 2017 vidare med att identifiera ett antal
fokusområden för att fördjupa kunskapen om området. Tillsammans med
regionstyrelsens synpunkter ger kartläggningen ett underlag till fortsatt
arbete inom ramen för en förstudie.
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Så bildas en nationalpark

Så bildas en nationalpark – en översikt
Nationalparksplanen är utgångspunkten för arbetet.
Information och dialog med lokala aktörer löper som en röd tråd genom hela arbetet.
Delaktighet gör att nationalparken får en bättre utformning.
1. Förstudie
• Diskussioner mellan kommuner, länsstyrelser och Naturvårdsverket startar.

2. Förberedelse inför att bilda nationalpark
• En projektplan arbetas fram.
• Styr-, arbets- och referensgrupper bildas.

• Området kartläggs. Vad tycker lokalbefolkning, företag och organisationer om
en nationalpark i området? Hur används
området idag?

• Områdets naturvärden inventeras och fakta
samlas in.
• Ett förslag till vilka markområden som bör
finnas med i nationalparken arbetas fram.
• Naturvårdsverket förhandlar med markägare om att köpa eller byta marken inom
nationalparkens gränser.

Om aktörerna är övervägande positiva, tar
Naturvårdsverket ett beslut att starta en
process för att bilda nationalpark. Det sker
efter diskussioner med kommunerna och
länsstyrelsen i området.

• Syfte, föreskrifter och skötselplan för
nationalparken arbetas fram.
• En plan för anordningar för friluftsliv
arbetas fram, exempelvis entréer, nya
vandringsleder, rastplatser, informationsanläggningar.
• Förslagen skickas på remiss till berörda
aktörer som kan komma med synpunkter.

Om svaren på remissen är positiva föreslår
Naturvårdsverket regeringen/riksdagen att bilda
nationalpark.

Sidorna 4–5 ur Naturvårdsverkets skrift Så bildas en nationalpark. Foto bakgrund: Michael Engman/Engmanbild.
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3. Beslut om nationalpark
• När alla förberedelser är klara föreslår
Naturvårdsverket regeringen att bilda
nationalpark.
4. Invigning av nationalparken

• Regeringen föreslår riksdagen att bilda
nationalpark

Information och dialog med lokala aktörer.

• Riksdagen beslutar att nationalparken
får bildas
• Regeringen beslutar om syfte, avgränsning
och förordning för nationalparken.

5. Skötsel av nationalparken
• Länsstyrelsen eller utsedd organisation
sköter nationalparken utifrån skötselplanen.

• Naturvårdsverket beslutar om föreskrifter
och skötselplan.

Om regeringen, riksdagen och Naturvårdsverket
beslutar om nationalpark startar arbetet med
invigning av nationalparken.

Information och dialog med lokala aktörer.

Foto bakgrund: Michael Engman/Engmanbild. Foto i hexagon: Rie Stagegaard, Länsstyrelsen Gävleborg.
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Bevarandevärden
Med utgångspunkt i samtalen med markägare, föreningar och organisationer
och med befintlig kunskap om områdets naturvärden har projektgruppen tillsammans med personer ur referensnätverken definierat områdets bevarande
värden, värden för människans välbefinnande och hot mot dessa värden, genom
att arbeta med metoden Open Standards for the Practice of Conservation.

Bevarandevärden
Bevarandevärdena representeras av naturtyper eller ekologiska system och
beskriver förstudieområdets biologiska mångfald.

Sex bevarandevärden har identifierats med syftet att trygga områdets biologiska mångfald.
Foto: Magnus Martinsson.

66
Page 831 of 1221

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6785
Förstudie nationalpark Bästeträsk

Värden för människans välbefinnande
Värden för människans välbefinnande är viktiga att definiera för att tydlig
göra vilka fördelar människorna har av att skydda ett område. Om ett
områdes bevarandevärden tryggas upprätthålls även värdena för människans
välbefinnande.

Värden för människans välbefinnande påverkas av statusen på Bevarandevärdena.

Hot mot bevarandevärden
Det här är de tre mest framträdande hoten mot bevarandevärdena:
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Beskrivning av områdets bevarandevärden
Skogar
Skogarna i området består i huvudsak av mager, gles och lågvuxen tallskog.
I de bördigare skogspartierna förekommer örtrika barrblandskogar. Skogarna
bildar ofta en mosaik med flera andra naturtyper och skapar en blandning
med öppna alvarmarker, hällmarker, fuktängar och vätar. Skogarna har i stor
utsträckning använts för bete och plockhuggning. I området finns fortfarande
en stor andel äldre skog som inte brukats med modernare skogsbruksformer.
Stora arealer av skogen är klassad som nyckelbiotop, vilket innebär skog med
höga naturvärden där det finns eller förväntas finnas rödlistade arter. Här finns
Gotlands största sammanhängande värdekärna av kalktallskog. Insektsfaunan
i de här skogsmiljöerna är rik med sällsynta arter som exempelvis smedbock.
Hässleänget är ett av få områden med lövskog. I Hässleänget växer
lövträden på svallad klappersten och man hittar ek, ask, hassel, apel, hagtorn
och i blöta partier även asp.

Gles hällmarkstallskog i Ojnareskogen. Foto: Magnus Martinsson.
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Till vänster: Smedbocken är en karaktärsart för områdets ljusa, öppna och gamla tallskogar. Den trivs
i solexponerad ved utan bark. Smedbocken är stor, den blir tre till sex centimeter lång. Till höger:
Död ved är ett viktigt substrat för många vedlevande skalbaggar. Foto: Magnus Martinsson.

Till vänster: Röd skogslilja är vanlig i området. Till höger: Piggrör finns i Sverige endast i magra
tallskogar på norra Gotland. Foto: Magnus Martinsson.

Till vänster: Halsbandsflugsnappare häckar i Hässleänget. Till höger: Större agatsnäcka är starkt
hotad och lever i de fuktiga, oslagna delarna av Hässleänget. Det är en mycket liten snäcka,
cirka fem millimeter lång. Foto: Magnus Martinsson.
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Hällmarker
I området finns både basiska berghällar och hällmarker med karstsprickor.
Karsthällmarker är en ovanlig naturtyp i Sverige. Karstsprickorna bildas när
regnvatten samlas i sprickor i den kalkrika berghällen. I botten av sprickan
bildas kolsyra som löser upp kalken i berggrunden. Sprickan blir djupare
när kolsyran fräter sönder berget. Kalken som lossnat följer med vattnet och
det kalkmättade vattnet fortsätter att strömma i den sprickiga berggrunden. Vattnet följer sprickorna för att senare strömma upp i källflöden i bland
annat våtmarker. Hällmarkerna har en torktålig vegetation av fetbladsväxter,
gräs och örter samt mossor och lavar. I karstsprickorna är miljön fuktig och
ger skydd till ormbunkar och landmollusker som till exempel hällsnäcka.
De stora hällmarkskomplexen som finns i området är bland de bästa
exemplen på hällmarker på Gotland.

Basiska berghällar med vit fetknopp i Kyrkgathagen. Foto: Magnus Martinsson.

Karsthällmark i Natura 2000-området Stora Vikers. Foto: Magnus Martinsson.
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Till vänster: Hasselsnok trivs på hällmarker med sprickor. Till höger: Alvargräslök och vit fetknopp.
Foto: Magnus Martinsson.

Gräsmarker
I området finns stora arealer med karga alvarmarker. Alvarmarkerna är spridda
över förstudieområdet och bildar ofta en mosaik med andra naturtyper. På
grusalvaren bildas ofta uppfrysningsmönster eller polygonmönster och i alvarmarkernas sänkor bildas vätar som torkar ut sommartid.
Fuktängarna har en rik vegetation med arter som blåtåtel, slankstarr, ängsvädd, slåtterblomma och olika orkideér. Hedarna är örtrika med arter som till
exempel fårsvingel, grusslok, brudbröd, gulmåra, solvända, axveronika, back
timjan och gråfibbla. Hedarna är viktiga miljöer för fjärilar och bin.
I Hässleänget finns öppna ängsytor och allt från torrbackar till blöta kärr. I
änget kan man hitta arter som ängshavre, darrgräs, slankstarr, blodnäva, gullviva,
slåtterfibbla, färgmåra, humleblomster, svärdsyssla, vitsippa, tvåblad och vildlin.

Bräntings haid med en mosaik av fuktängar, alvarmarker och lågvuxen tallskog. Foto: Magnus Martinsson.

71
Page 836 of 1221

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6785
Förstudie nationalpark Bästeträsk

Till vänster: Alvarmark med polygonmönster. Till höger: När kalkrikt vatten fälls ut direkt i sjöar
kan cyanobakterier under vissa förutsättningar ibland bilda mjuk kalktuff runt stenar på sjöbottnar.
Foto: Magnus Martinsson.

Till vänster: Blåvingad gräshoppa är starkt knuten till alvarmarker och mycket sällsynt. Till höger:
Apollofjäril är ganska vanligt förekommande i områdets alvarmarker, i övriga Sverige är den sällsynt.
Foto: Magnus Martinsson.

Till vänster: Svärdkrissla. Finns i Sverige endast på norra Gotland i vätar och fuktängar. Till höger:
Kalknarven är spridd i området men är annars sällsynt, arten omfattas av art- och habitatdirektivet.
Foto: Magnus Martinsson.
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Våtmarker
I området finns många och stora våtmarker. Våtmarkerna består ofta av en
mosaik av kärr och fuktängar med en rik flora. Flera av de stora myrarna har
en opåverkad hydrologi och har inte dikats ut. Här finns stora agmyrar som
Hoburgsmyr, Mölnermyr, Rutemyr, Ojnaremyr och Tvärlingsmyr. Några har
en öppen vattenspegel.
I kanterna övergår agmyrarna ofta i rikkärr. Rikkärren har en vegetation
med brunmossor i bottenskiktet och arter som axag, majviva, tätört, ängsnycklar, brudsporre, loppstarr och ängsstarr i fältskiktet.

Öppen vattenspegel i Ojnaremyr. Ojnaremyr är en typisk agmyr. Agmyren är en sällsynt naturtyp
i Europa och finns i Sverige främst på Öland och Gotland. Ag har använts som taktäckningsmaterial
i långa tider på Gotland. Foto: Magnus Martinsson.

Till vänster: Orkidén ängsnycklar är vanlig i myrkanter. Till höger: Höstspira växer i kalkrika agmyrar
och är sällsynt. Foto: Magnus Martinsson.
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Ängshök är sällsynt och häckar intill områdets agmyrar. Foto: Magnus Martinsson.

Sjöar och vattendrag
Det här är Gotlands sjörikaste område. I området finns många mycket grunda
sjöar; Alningshajdträsk, Bästeträsk, Hau träsk, Horsan, Hyle, Källingträsk,
Kölningträsk, Lillträsk, Mavrajd, Nackträsk, Nyrajsu, Sändeträsk, Trastasshul,
Trullträsk och Äskåkersvät. Bästeträsk och Hau träsk är något djupare.
I området finns även nedlagda kalkbrott som vattenfyllts. Det mest kända
kallas Blå lagunen.
I Bästeträsk finns bland annat ett bestånd av sötvattenlevande sik och
Gotlands enda förekomst av stensimpa. I Bästeträsk finns öarna Storholmen
och Lillholmen. På öarna häckar ejder, ett av mycket få fall där ejder häckar
i sjömiljö.
I alla sjöar och i de nedlagda kalkbrotten finns den rödlistade arten flodkräfta. De vanligaste fiskarterna i sjöarna är abborre, mört, sarv och gädda
och i några sjöar finns även sutare. I Blå lagunen finns inplanterad regnbåge,
beståndet är idag självreproducerande vilket är mycket ovanligt i Sverige.
Sjöarnas vattenvegetation domineras av kransalger. Rödsträfse, törnsträfse
och borststräfse är några vanligt förekommande kransalger. I några sjöar
finns även havsnajas och sjöplommon. Inventeringar av bottenfauna sker
årligen i Bästeträsk och Horsan inom ramen för den nationella miljöövervakningen. Bland bottenfaunans arter kan nämnas den kalkkrävande märlkräftan
(Gammarus lacustris) och dykarskalbaggen (Hydroglyphus hamulatus).
Här finns några få vattendrag med direkt anslutning till havet. De största
är Arån vid Bästeträsk och Vällesån nära Bläse. I vattendragen leker havsöring
och deras yngel växer upp här. Det sägs att i vattendraget från Sikhagen till
Sikhagevik i Bästeträsk leker siken. I Hauån är en lekmiljö för gädda under
uppbyggnad.
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Hau träsk. Foto: Magnus Martinsson.

Till vänster: Vattendrag vid utloppet från Linders myr. Till höger: Öring reproducerar sig i Arån.
Foto: Magnus Martinsson.

Till vänster: Vattenbläddran är vanlig i myrar. Till höger: Karnsalger finns allmänt i områdets sjöar
och myrar. Foto: Magnus Martinsson.
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Kuster och havsmiljöer
Bottenstrukturen i havet består mestadels av hällar samt sten- och grusvallar.
Hällområdena är både släta och grova. De grova hällarna har sprickbildningar
som i vissa områden bildar ravinlikande strukturer. På havsbotten finns även
branta pallar ned till cirka 30 till 40 meters djup med vegetationsklädda terrasser.
Inne i Fårösund finns områden med mjukbottnar. En mjukbotten består av
lösa och mjuka sedimentavlagringar och kan vara av sand, lera, silt eller organiskt material.
Stora mängder ilandspolade alger kan ibland ses på stränderna. Algerna
skvallrar om att det finns omfattande bälten av blåstång och andra alger längs
med kusten. Blåstångbältena finns främst i de grunda delarna närmast strandlinjen.
Spridda bestånd av blåmusslor kan ses i området men det är osäkert om det
finns fäste för större bestånd av blåmusslor eftersom havsbottnarna är rörliga.
Blandsamhällen med ålgräs och olika natingväxter kan förekomma i mjukbottnarna. Dessa samhällen är viktiga uppväxtområden för olika fiskarter och
kräftdjur. Haugrönan innanför Grönudden är en liten havsvik som idag är hotad
av igenväxning till stor del som en följd av övergödningen i Östersjön. Den
hotade kransalgen raggsträfse finns dokumenterad från tidigare observationer
vid Haugrönan.

Kusten vid Ar med Falholmen i bakgrunden. Foto: Magnus Martinsson.
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Småtärna är sällsynt och minskar i antal. Foto: Magnus Martinsson.

Till vänster: Kalkdån förekommer vissa år i miljontals exemplar på klapperstensfält vid Ar men är
mycket sällsynt i resten av Sverige. Till höger: Alpnycklar är en sällsynt orkidé som är vanlig på
Stenkusten. I norra Europa finns den endast på Gotland. Foto: Magnus Martinsson.
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Kontaktlista
Namn

Roll, ansvar

Organisation

Jenny Lundahl

Projektgrupp, projektledare Lst

Länsstyrelsen, naturvårdsenheten

Karolina Johansson

Projektgrupp, projektledare Lst

Länsstyrelsen, naturvårdsenheten

Anna Redmalm

Projektgrupp, kommunikatör

Länsstyrelsen, staben

Mimmi Gibson

Projektgrupp, kommunikationsansvarig

Länsstyrelsen, staben

Ingrid Thomasson

Handläggare ärenden i området, bollplank

Länsstyrelsen, naturvårdsenheten

Anna-Lena Fritz

Styrgrupp, resursansvarig Lst, enhetschef

Länsstyrelsen, naturvårdsenheten

Johan Gråberg

Tillväxtfrågor

Länsstyrelsen, enheten för samhälle och
kulturmiljö

My Mattsdotter Björk

Marina frågor

Länsstyrelsen, miljö och vattenenheten

Peter Landergren

Limniska frågor

Länsstyrelsen, miljö och vattenenheten

Rolf Gydemo

Fiskefrågor

Länsstyrelsen, miljö och vattenenheten

Peter Molin

Länsråd

Länsstyrelsen, staben

Björn-Axel Beier

Projektgrupp, projektledare NV

Naturvårdsverket, Artenheten

Christina Frimodig

Kommunikatör

Naturvårdsverket,
Kommunikationsstödsenheten

Anna Burehäll

Lantmätare

Naturvårdsverket, Fastighetsenheten

Maano Aunapuu

Styrgrupp, enhetschef

Naturvårdsverket, Naturavdelningen,
Områdesskyddsenheten

Claes Svedlindh

Avdelningschef

Naturvårdsverket, Naturavdelningen

Jonas Nilsson

Projektgrupp samordnande RG, ekostrateg

Region Gotland, regionstyrelseförvaltningen/
avd. för RU

Lina Holmgren

Näringslivsstrateg, Hållbara Gotland

Region Gotland, regionstyrelseförvaltningen/
avd. för RU

Mats Jansson

Näringslivsstrateg, besöksnäring

Region Gotland, regionstyrelseförvaltningen/
avd. för RU

Stefan Persson

Resursansvarig RG, avdelningschef

Region Gotland, regionstyrelseförvaltningen/
avd. för RU

Tommy Gardell

Styrgrupp, ledamot regionstyrelsen

Region Gotland

Meit Fohlin

Ordförande regionstyrelsen

Region Gotland

Erik Törnblom

Projektgrupp, samordnande HaV

HaV, Enheten för biologisk mångfald,
avdelningen för havs- och vattenförvaltning

Elisabeth Anderberg

Marina frågor

HaV, Enheten för biologisk mångfald,
avdelningen för havs- och vattenförvaltning

Fredrik Nordwall

Styrgrupp, resursansvarig HaV

HaV, Enheten för biologisk mångfald,
avdelningen för havs- och vattenförvaltning

Björn Sjöberg

Avdelningschef

HaV, avdelningen för havs- och
vattenförvaltning

78
Page 843 of 1221

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6785
Förstudie nationalpark Bästeträsk

Källförteckning
Vill du få ut handlingar ur Länsstyrelsens ärenden är du välkommen att
kontakta oss på gotland@lansstyrelsen.se
Sträckor och arealer är beräknade med hjälp av Fastighetskartan.
Ansökan om tillstånd enligt miljöskyddslagen för militär verksamhet vid
Fårösunds Marinbrigad (FMB), Gotland. 1998. Fortifikationsverket.
Ansökan om vattenskyddsområde med föreskrifter för Bästeträsk. 2016.
Region Gotland.
Begäran om skydd enligt 8§ miljöskyddslagen för Bästeträsk och dess
tillrinningsområde. 1973. Jordbruksdepartementet.
Larsson, Kjell. 2016. Sjöfart och naturvärden vid utsjöbankar i centrala
Östersjön. Rapport/HaV: 2016:24.
Lindström, G. 1866. Om Gotlands fiskar. Gotlands läns Hushållningssällskap.
Luther, H och Rzóska, J. 1971. Project Aqua: a source book of inland waters
proposed for conservation. London: The International Biological Programme
(IBP).
Löfgren, Rolf. 2008. Nationalparksplan för Sverige – långsiktig plan.
Stockholm: Naturvårdsverket.
Miljödomstolen M 5609:07.
Naturvårdsverket. 2015. Så bildas en nationalpark. Naturvårdsverket.
Pettersson, B. 1958. Dynamik och konstans i Gotlands flora och vegetation.
Sernander, R. 1941. Gotlands kvarlevande myrar och träsk. KVA Avhandlingar
i Naturskyddsärenden nr 3.
von Sydow, Anna. 2015. Nationalparksplan för Sverige – genomförande
2015–2020. Rapport/ Naturvårdsverket: 6677. Stockholm: Naturvårdsverket.
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se
Följande har bidragit med text i rapporten:
Peter Landergren, LST, Sjöar och vattendrag.
My Mattsdotter Björk, LST, Kuster och havsmiljöer och Mer kunskap behövs
om de marina miljöerna.
Ingrid Thomasson, LST, Natura 2000 och Prövning av täktverksamhet.
Sofia Scholler, LST, Utvecklingsprojekt i Ar.
Björn-Axel Beier, NV, Sveriges nationalparker och Tidigare områdesskyddsarbete.
Jonas Nilsson, RG, Vattenskyddsområden och Dricksvatten.
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Bilagor
Regionalt tillväxtarbete
På den här länken kan du se filmen om Förstudie nationalpark Bästeträsk:
https://vimeo.com/214453571
På Länsstyrelsens hemsida hittar du nyhetsbreven och hur arbetet synts i media:
http://www.lansstyrelsen.se/Gotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/bastetrask/Sidor/default.aspx
Här hittar du områdets bevarandeplaner för Natura 2000:
http://www.lansstyrelsen.se/gotland/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura2000/natura-2000-pa-gotland/Pages/index.aspx
Här hittar du områdets naturreservat och deras skötselföreskrifter:
http://www.lansstyrelsen.se/Gotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/Pages/default.aspx

Bästeträsk. Foto: Magnus Martinsson.
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Regionalt tillväxtarbete
Text: Johan Gråberg Länsstyrelsen, Lina Holmgren Region Gotland.
Regional tillväxtpolitik
Den regionala tillväxtpolitiken är territoriell och målorienterad. Det innebär att det är en politik för hela landet med sikte på att alla regioner ska ges
möjligheter att växa och utvecklas efter sina särskilda regionala förutsättningar, såväl i städer som på landsbygden. Målorienteringen återspeglas i dess
sektorsövergripande angreppssätt och politikområdets beroende av samverkan
mellan en mängd aktörer, sektorer och politikområden. Ytterst ska tillväxtpolitiken skapa goda miljöer för näringslivets utveckling och stärka företagens
konkurrenskraft. Politikområdets verktyg för detta omfattar exempelvis
regionala utvecklingsstrategier, regionala företagsstöd, stöd till kommersiell
service, kompetensförsörjning och EU:s regionalfondsprogram.
Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015–20201 är vägledande för alla som arbetar nationellt eller regionalt med
genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken. Den slår fast att målet med
tillväxtpolitiken är:
• Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional
konkurrenskraft.
För att bidra till politikens mål och möta de globala samhällsutmaningarna
demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi samt social
sammanhållning identifierar strategin fyra prioriterade områden för det
regionala tillväxtarbetet:
• Innovation och företagande
• Attraktiva miljöer och tillgänglighet
• Kompetensförsörjning
• Internationellt samarbete
Den nationella strategin utgår från EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 som
fokuserar på en resurseffektiv ekonomi baserad på kunskap och innovation,
vilken stimulerar en ekonomi med hög sysselsättning och med social och
territoriell sammanhållning.
Regionalt utvecklingsansvar och tillväxtarbete
I varje län finns, enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar2, en regionalt
utvecklingsansvarig aktör med ansvar för genomförandet av den regionala
tillväxtpolitiken. Som ett resultat av att direktvalda regioner ger ökade

http://www.regeringen.se/4a8706/contentassets/98919a0ca0f1427491a3eef22a7d177c/en-nationellstrategi-for-hallbar-regional-tillvaxt-och-attraktionskraft-20152020.pdf
2
SFS 2010:630
1
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 öjligheter för regionalt anpassade utvecklingsinsatser, bedömningar och
m
beslut – är Region Gotland regionalt utvecklingsansvarig aktör i Gotlands
län. Det regionala utvecklingsansvaret och genomförandet av den regionala
tillväxtpolitiken innefattar bland annat3:
• strategisk planering; utarbetande och fastställande av en regional
utvecklingsstrategi för länets utveckling och vid behov understrategier
och program till denna, såsom regionalt tillväxtprogram, regional
besöksnäringsstrategi samt mat- och livsmedelsstrategi för Gotlands del.
• att samordna insatser och samverka för genomförande av utvecklingsstrategin, (nationellt, regionalt och lokalt). Den regionala utvecklingsstrategin ska binda samman planeringsprocesser av betydelse för en
hållbar regional utveckling och underlätta samverkan.
• att besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
i relation till beslutad strategi.
• att följa upp, utvärdera och årligen redovisa resultaten av tillväxtarbetet
till regeringen.
• utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.
• upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur.
Länsstyrelsen i Gotlands län har också en central roll i genomförandet av
tillväxtpolitiken. Enligt sin instruktion ska Länsstyrelsen främja länets utveckling och medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet i enlighet
med förordningen om regionalt tillväxtarbete4. Enligt den har L
 änsstyrelsen ett
särskilt ansvar att följa upp hur andra statliga myndigheter tillämpar regionala
styrdokument, att främja och samordna andra statliga myndigheters insatser
för regional tillväxt i länet, och i förekommande fall, löpande informera Region
Gotland om andra statliga myndigheters insatser för regional tillväxt i länet5.
Nationalparksprocessen som del i regionala tillväxtarbetet
I det regionala utvecklingsarbetet med fokus på besöksnäringen finns idag en
målsättning för vilken en nationalparksprocess och eventuell nationalparksstatus kan komma att ha särskild bäring. (En målsättning som även har
bäring på mat- och livsmedelsnäringarna)6:
• ”Natur- och kulturarvsresurser är tillgängliggjorda för affärsutveckling
och tillväxt i besöksnäringen och nyttjas på ett hållbart sätt”
Denna målsättning kommer även utgöra en av grundpelarna i pågående arbete
med en regional besöksnäringsstrategi samt i uppdateringen av Gotlands
regionala utvecklingsstrategi. En process som precis startat med målsättningen
är att ett förslag till ny strategi finns klar för politisk beredning och beslut

3
4
5
6

Jfr SFS 2007:713
SFS 2007:825
SFS 2007:713
Se kommande handlingsplan för gällande tillväxtprogram
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efter valet 2018. Målsättningen understöds av en av Länsstyrelsens strategiska
målsättningningar:
• ”I samverkan internt och externt lyfta fram våra natur- och kulturmiljöer
för att genom dem utveckla besöksnäringen och det gotländska samhället”7.
När det gäller de statliga myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet så ska dessa, inom sina verksamhetsområden, verka för att målen för
den regionala tillväxtpolitiken uppnås. Vikten av denna medverkan kan förväntas öka och dess betydelse belyses exempelvis genom regeringens beslut
att uppdra åt en rad statliga myndigheter, däribland Naturvårdsverket, att ta
fram långsiktiga strategier som ska vägleda och utveckla respektive myndig
hets medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik under perioden 2014–20208, samt skapa bättre förutsättningar för
myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet, bl.a. genom en
vidareutvecklad och bättre samverkan mellan myndigheter och aktörer med
regionalt utvecklingsansvar.
Naturvårdsverkets strategi för regional tillväxt9 fokuserar på tre o
 mråden
som bedöms ha särskilt stor betydelse för hållbar regional tillväxt. Inom
områdena ska samverkan utvecklas med regionalt utvecklingsansvariga
aktörer – i dialog med andra nationella myndigheter och länsstyrelserna.
Ett av fokusområden är:
• ”värdefulla/skyddade områden och besöksnäring”
Det behöver alltså, i enlighet med tillväxtpolitikens intentioner, inför ett
eventuellt beslut att starta en process för att bilda nationalpark, tas särskild
hänsyn till de regionala målsättningarna. Här ser Region Gotland i sam
verkan med Tillväxtverket även att Länsstyrelsen i Gotlands Län har en
särskilt viktig roll i deras gemensamma uppdrag Hållbara Gotland10 – inom
vilket samverkan med Länsstyrelsen bör ske särskilt vad gäller insatser med
anknytning till landsbygdsutveckling. Området som nationalparken avser utgör
landsbygd och ligger dessutom på norra delen av Gotland där särskilda gemen
samma insatser kan behövas för stärkt attraktionskraft och hållbar tillväxt.
Genom att i samverkan stärka besöksattraktiviteten i området genom att
ta tillvara en potentiell nationalparksstatus – skulle sannolikt även förutsättningar för boende- och näringsattraktiviteten stärkas vilket skulle gynna hela
norra delen av Gotland. Investeringar i hotell och restauranger för besökare
till nationalparken och andra etableringsarbeten kan exempelvis skapa sysselsättningseffekter inom byggbranschen. Detta skulle därmed kunna bidra till
stärkt attraktionskraft för norra Gotland i enlighet med målsättnigen:
• ”En levande och attraktiv landsbygd på Gotland – året om – som utgör
en central del av platsvarumärket Gotland”11.

Länsstyrelsens strategiska utvecklingsplan
N2014/2501/RT
9
NV-04763-14
10
N2016/04642/RTS
11
Handlingsplan Tillväxtarbetet 2016–2020
7
8
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För att en nationalpark ska kunna fungera som grund för en hållbar regional tillväxt och utveckling av besöksnäring samt en stärkt attraktionskraft
i området ser Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län att följande
behöver belysas inför ett eventuellt beslut att starta en process för att bilda
nationalpark:
• Vilka aktörer (lokalt/regionalt, såväl som nationellt, boende med
pågående verksamheter, guide- och eventföretag etc) har intresse av att
utveckla verksamhet i området och ta tillvara nationalparksstatusens
varumärke?
• För att en nationalparksstatus ska bidra till de regionala målen behövs
en tydlig belysning av vilka verksamheter och aktiviteter som kan anses
förenliga med upprätthållandet av bevarandevärdena i Bästesträsk och
möjliga att utöva inom en nationalparks gränser12. Det vill säga vilken
utveckling ska den regionala tillväxten i området baseras på med en
potentiell nationalparksstatus, som referens till ett scenario där ingen
nationalpark bildas.
• En sådan belysning är särskilt relevant med avseende på borttagandet
av förbudet att bedriva kommersiell verksamhet i nationalparkerna/
borttagandet av den generella tillståndsplikten. Vilket i sig är ett konsta
terande att föreskrifter behöver utformas baserat på respektive national
parks naturförhållanden. Eller för att använda tillväxtpolitikens vokabulär
– baserat på regionala förutsättningar.
• För att en nationalpark ska bidra till en hållbar regional tillväxt krävs
sannolikt att verksamheter inom nationalparken i stor omfattning kan
fortgå, att verksamheter i närheten inte påverkas negativt samt att
nya verksamheter kan tillkomma (jämför Kosterhavet och dess syfte;
bevarandeperspektivet, besöks- och upplevelseperspektivet samt lärande
perspektivet). Här behöver hänsyn särskilt tas till befintliga boenden,
deras verksamheter och potentiella utveckling av verksamheterna. På
norra Gotlands bedriver Gotland Ring verksamhet, vilket är en racingbana för testkörningar och events. Verksamheten ligger i anslutning till
det område som ingår i förstudien av nationalpark Bästeträsk. Hänsyn
behöver även tas till förväntad utveckling såsom det förväntade ökade
antalet kryssningsbesökare från år 2018. Den kyssningskaj som byggs
i Visby och som ska stå klar 2018 skapar möjlighet för fler turister att
besöka platser på Gotland utanför Visby exempelvis en eventuell national
park. I utvecklingen av en nationalpark är det viktigt att ha med ett
internationellt perspektiv och tänka på aktiviteter, standard, tillgänglighet
m.m. som även attraherar internationella besökare.

12
Jakt? Fiske? (kommersiell och rättighetsbaserad) Vandring? Cykling? Ridning? Beteshävd i kommersiellt
syfte? Motordriven trafik?
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• Det behöver undersökas vilken förvaltningsform som på bästa sätt skulle
gynna de regionala målen om en hållbar utveckling av besöksnäringen
och stärkt attraktionskraft i området, samt förmågan att i samverkan
uppnå dem: Partnerskap, ideell förening, delegation?
• Arbetet med ett eventuellt nationalparksbildande behöver inkorporeras i
pågående regionala processer som framtagande av en ny regional utvecklingsstrategi samt besöksnäringsstrategi. Detta i linje med kommande
utredning Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad
tillväxt13 samt med hänsyn till kommande delstrategi om naturturism
till besöksnäringens nationella strategi 2020.

13

Dir. 2016:83
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Förstudie nationalpark Bästeträsk omfattar ett stort, relativt
opåverkat område på norra Gotland med flera sällsynta
naturtyper sammanlänkade i ett funktionellt ekosystem.
Bästeträsk är ett prioriterat område för nationalparksbildning
enligt Naturvårdsverkets Nationalparksplan för Sverige.
Förstudien har kartlagt hur de som bor, verkar i och
har intresse av området använder området, vad de tycker
om en nationalpark och vilka möjligheter och utmaningar
de ser med en nationalpark. Av de personer, organisationer
och föreningar som deltagit i förstudien är en stor majoritet
positivt inställda till en nationalpark i området.
Vattnet som en livsviktig resurs berörs på något sätt

Förstudie nationalpark
Bästeträsk
Havs- och Vattenmyndigheten
Länsstyrelsen i Gotlands län
Naturvårdsverket
Region Gotland

av de allra flesta och det finns en tydlig oro för att vattnet
ska ta slut eller förstöras. Möjligheten att få fortsätta beta
området med djur är också en angelägen fråga för många
och igenväxning nämns som en utmaning för området.
Det uttrycks också en oro för att förvaltning och skötsel
av området inte genomförs på ett tillräckligt bra sätt.

RAPPORT 6785 • OKTOBER 2017

De som deltagit i förstudien använder alla området
för rekreation. De berättar om sina naturupplevelser, art
rikedomen och att de uppskattar områdets karaktär och
avskildhet. De ser möjligheter med en nationalpark för
att utveckla fritidslivet och en hållbar besöksnäring.
Denna rapport är resultatet av förstudiens första del,
som avslutades i juni 2017. De fyra organisationerna som
samarbetar inom förstudien har beslutat att arbeta vidare
med ett antal fokusområden för att fördjupa kunskapen
om området.
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Förord
I juni 2016 beslutade Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands
län, Naturvårdsverket och Region Gotland att gemensamt påbörja en för
studie om en eventuell nationalpark på norra Gotland. I oktober 2017
publicerades en första rapport som redovisade hur de som bor och verkar
i området ser på möjligheter och utmaningar med en eventuell nationalpark.
I samband med att den första delen av förstudien avslutades lyftes flera frågeställningar som ansågs vara angelägna att fånga upp. Därför genomfördes en
fördjupad förstudie som komplement till den första delen. Den här rapporten
är alltså en fortsättning och en fördjupad del på den förstudie om en eventuell nationalpark på norra Gotland som publicerades 2017.
Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län,
Naturvårdsverket och Region Gotland har formulerat frågor där det finns
behov av att veta mer för att kunna fatta beslut om den fortsatta processen.
De fyra organisationerna har därefter gemensamt arbetat med att besvara
frågeställningarna utifrån sina respektive sakområden.
Rapporten belyser frågor om förutsättningar för fortsatt vattenuttag ur
Bästeträsk och möjligheter för brukande av mark om en nationalpark bildas.
Andra frågor som besvaras handlar om hur avgränsning, skötsel och förvaltning, finansiering och samarbete med andra aktörer går till vid bildande av en
nationalpark.
Den rapport som nu är färdigställd ger tillsammans med den första delen
av förstudien det underlag som behövs för att kunna fatta beslut om den fortsatta processen med att skydda områdets naturvärden och med att utveckla
friluftslivet.
Göteborg, Stockholm och Visby september 2018
Fredrik Nordwall, enhetschef
Havs- och vattenmyndigheten
Peter Molin, länsråd
Länsstyrelsen i Gotlands län
Claes Svedlindh, avdelningschef
Naturvårdsverket
Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande
Region Gotland
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Sammanfattning
Ett första förstudieprojekt genomfördes 2016 till 2017 av Havs- och vatten
myndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsverket och Region
Gotland. Ett antal frågeställningar väcktes efter att den första delen gjordes
och organisationerna beslutade då att genomföra en fördjupad förstudie. Den
fördjupade förstudien reder bland annat ut frågor kring förutsättningarna för
vattenuttag ur Bästeträsk och brukande av marken om en nationalpark bildas
i området. Hur avgränsning av en eventuell nationalpark går till, skötsel och
förvaltning, finansiering och samarbete med andra aktörer är andra frågor
som besvaras. Denna rapport utgör tillsammans med den tidigare rapporten ett underlag för ett ställningstagande om hur processen med att skydda
områdets naturvärden går vidare.

Råvatten
Det relativt opåverkade landskapet som omger Bästeträsk bidrar till vattnets
kvalitet, som har klassats som god. Allt som sker inom det 40 km2 stora
avrinningsområdet påverkar vattnet och en nationalpark kan bidra till att
säkra avrinningsområdet för framtiden.
Enligt Region Gotlands vatten- och avloppsstrategi ska dricksvatten
försörjningen på Gotland baseras på i första hand sötvatten. Bästeträsk har
stor betydelse för vattenförsörjningen idag och i framtiden. Det finns ett tillstånd för vattenuttag i Bästeträsk vilket gäller även om det blir en nationalpark. Det uttag som tillståndet medger kommer att behöva nyttjas till fullo
och för ett större vattenuttag behövs ett nytt tillstånd. Region Gotland arbetar med att inrätta ett vattenskyddsområde för att skydda vattentäkten.

Skötsel och förvaltning av skyddade områden
En nationalparks föreskrifter och skötselplan anger vilka regler som gäller
i parken och hur den ska skötas. Lokal delaktighet är viktigt för en bra förvaltning och med adaptiv förvaltning ges möjlighet till kontinuerligt lärande
och anpassningar. I skötseln av skyddade områden ingår en mängd olika
typer av åtgärder, allt från naturvårdsåtgärder till uppförande och underhåll
av anläggningar för besökare. Lokala krafter anlitas ofta för den praktiska
skötseln och offentlig upphandling används.
Betet, jakten och fisket i en nationalpark regleras med utgångspunkt i vad
som är syftet med nationalparken. Föreskrifterna kan se olika ut för olika
nationalparker beroende på vilka bevarandevärden som finns och antalet
besökare. Där naturvärdena är beroende av bete är det en naturlig del av
parkens skötsel. För jakt och fiske finns redan ett regelverk, om det bedöms
vara otillräckligt är det möjligt att i föreskrifterna införa ytterligare regleringar.
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Avgränsning av området
Förstudieområdets avgränsning är mycket översiktlig. Ytterligare kartläggning behövs för att utreda vilka områden som har de naturvärden och
upplevelsevärden som är aktuella att ingå i en nationalpark. Naturvårds
verket äger cirka en tredjedel av arealen inom förstudieområdet. Staten måste
äga all mark och allt vatten som ska ingå i nationalparken. Vid markköp
strävar Naturvårdsverket alltid efter att försöka komma överens med berörda
markägare. Förhandlingar och markköp är ett stort arbete i processen med
att bilda en nationalpark som många gånger tar flera år.

Finansiering
Naturvårdsverket finansierar arbetet med Sveriges nationalparker genom
olika statliga anslag. Finansieringen för bildande och förvaltning av en
nationalpark är uppdelad i två delar; engångskostnader för bildandeprojekt
och markersättningar samt löpande kostnader för förvaltning och investeringar när nationalparken är bildad. Havs- och vattenmyndigheten finansierar särskilda insatser för sjöar, vattendrag och marina områden.

Näringsliv
De som brukar åkermark, betesmark och skogsmark idag lyfter fram betesmarken som särskilt viktig för sin verksamhet. Betet är viktigt för bevarandet
av naturvärdena i området och det är därför angeläget att det kan fortsätta
bedrivas. Den största förändringen för de som brukar marken är att marken
byter ägare och att betet behöver bedrivas i en tät och bra dialog med en
förvaltare. Åkermark omfattas oftast inte av en nationalpark. Aktiviteten i
skogsbruket är låg i förstudieområdet och möjligheterna till skogsbruk försvinner med en nationalpark.
I förstudieområdet finns inga riksintresseområden för vindbruk. Möjlig
heterna att generationsväxla befintlig vindkraftspark i anslutning till förstudieområdet eller att uppföra vindkraftverk utanför området påverkas troligen
inte av ett beslut om nationalpark.
Det pågår prövningar om ny och utökad storskalig täktverksamhet i förstudieområdet. Båda prövningarna ligger hos Mark- och miljööverdomstolen.
Ett gällande tillstånd till kalkbrytning hindras inte av ett kommande beslut
om en nationalpark. I förstudieområdet finns dock befintliga skydd och kända
värden som påverkar möjligheten att erhålla tillstånd till nya kalktäkter i
området.
Naturturism är en globalt växande trend och Sverige attraherar besökare
just på grund av vår unika och tillgängliga natur. Naturen har även en avgörande betydelse för svenskarnas val av resmål. Sveriges nationalparker har
potential att bidra till tillväxt och en hållbar utveckling, de förstärker platsers attraktivitet och efterfrågan. Varumärket Sveriges nationalparker skapar
en gemensam identitet för nationalparkerna. I Tillväxtprogram för Gotland
2016–2020 är besöksnäringen ett strategiskt område. Flera pågående projekt
för att öka besöksnäringen på Gotland har beröring med förstudie nationalpark Bästeträsk.
8
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Försvarsmakten
I förstudieområdet finns ett riksintresse för totalförsvarets militära del där
Försvarsmakten inte vill bli begränsade i sin användning. Ett samarbete med
Försvarsmakten i en bildandeprocess är därför viktigt.

Dialog och lärande
Under den fördjupade förstudien har länsstyrelsen informerat om på vilka
sätt natur kan skyddas, hur skyddsformerna fungerar och tillämpas och hur
länsstyrelsen arbetar med lokal delaktighet i skötseln av skyddad natur. En
studieresa och ett studiebesök arrangerades för politiker på Gotland.
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Inledning
Naturvårdsverket har huvudansvar för planeringen och inrättande av nya
och utvidgade nationalparker i Sverige. Till grund för det arbetet ligger
Nationalparksplan för Sverige – genomförande 2015–2020 där Bästeträsk
med omnejd pekas ut som ett prioriterat område för nationalparksbildande.
En förstudie genomförs som ett första steg i nationalparksprocessen och
syftet är att närmare belysa förutsättningarna för bildande av en eventuell
nationalpark.
Ett första förstudieprojekt genomfördes 2016 till 2017 av Havs- och
vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsverket och
Region Gotland. Resultaten från den första delen sammanfattas och presen
teras i rapporten Förstudie nationalpark Bästeträsk, rapport 6785. De fyra
samarbetande organisationerna beslutade att arbetet med förstudien skulle
förlängas med en fördjupad del, för att ta fram det underlag som behövs för
att kunna fatta beslut om en fortsatt process med att skydda områdets naturvärden och med att utveckla friluftslivet.
I den första delen av Förstudie nationalpark Bästeträsk gjordes en kartläggning av hur området används idag och hur de som bor och verkar i
området ser på möjligheter och utmaningar med en eventuell ny national
park. Den fördjupade förstudien ska belysa vilka effekter en eventuell
nationalpark i området har på ett antal sakområden.

Sakområden. Illustration: Anna Redmalm.
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Sakområdena har definierats utifrån regionstyrelsens synpunkter om behovet
av att komplettera förstudieprocessen med fördjupade analyser och underlag
för i huvudsak följande:
• övergripande avgränsningar av en eventuell nationalpark
• effekter för markägare och användningen av området idag och framåt
• framtida vattenuttag från Bästeträsk och eventuell ny vattendom med
ökat uttag av vatten och nya ledningsnät för Gotlands vattenförsörjning
• övergripande strukturer för skötsel och förvaltning inklusive ekonomi,
finansiering och driftsform
• näringslivet – möjligheter och konsekvenser av en eventuell nationalpark
för lantbruket, vindkraften, besöksnäringen, stenindustrin med flera
• konsekvenser för Försvarsmakten
• förhålla sig till pågående tillståndsprocesser kring kalkbrytning och
vattenskyddsområde i området.
Målet med förstudien är att ge ett underlag till en gemensam avsiktsförklaring om huruvida organisationerna vill gå vidare till nästa steg
i nationalparksprocessen: Förberedelse inför att bilda nationalpark ur
Naturvårdsverkets broschyr Så bildas en nationalpark. De båda förstudie
rapporterna utgör tillsammans underlag för att kunna fatta beslut om en
fortsatt process.
Under arbetet med den fördjupade förstudien har det operativa arbetet
genomförts av en projektgrupp. En styrgrupp har haft i uppdrag att verka för
att undanröja hinder för projektet, hjälpt till att förankra projektet hos olika
intressenter, följt upp projektets resultat och fattat beslut. En referensgrupp
har bidragit med värdefulla synpunkter på arbetet och bidragit till förankring
och delaktighet i alla fyra organisationer.
Sakkunniga från bland annat Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndig
heten, Jönköping International Business School, Länsstyrelsen i Gotlands län,
Naturvårdsverket och Region Gotland har bidragit till rapporten med texter
och granskning av innehållet. LRF:s lokalavdelning Rute-Bunge-Fleringe har
bidragit med kunskap om hur området brukas och synpunkter om framtida
brukande. SMA Mineral AB, Nordkalk AB, IF Metall/LO och Unionen har
fått utkastet till rapporten Fördjupad förstudie nationalpark Bästeträsk,
rapport 6843 för kännedom och eventuella synpunkter.
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Råvatten
Kommunal råvattentäkt
• Hur används Bästeträsk som kommunal råvattentäkt och vilka tillstånd
finns för vattenuttag?
• Hur fortskrider inrättandet av ett nytt vattenskyddsområde?
• Hur går rättsprocessen för tillstånd till vattenuttag till och vad väger en
domstol in i sin prövning?

Det befintliga tillståndet för vattenuttag i Bästeträsk är inte tidsbegränsat
och ger Region Gotland rättigheten att ta ut vatten, även om det blir
en nationalpark. Region Gotland arbetar med att inrätta ett vatten
skyddsområde för att skydda vattentäkten. Om det i framtiden
finns behov av större vattenuttag behövs ett nytt tillstånd. En sådan
tillståndsprocess börjar med samråd och avslutas med en dom från
Mark- och miljödomstolen.

Befintligt tillstånd för vattenuttag
Idag får Region Gotland enligt en dom från Miljödomstolen ta ut maximalt
22 liter ytvatten per sekund från Bästeträsk. Maximalt 10 liter per sekund
får tas till forskningsstationen Ar, Uppsala universitet – Campus Gotland och
max 12 liter per sekund får tas till allmän dricksvattenförsörjning för beredning av kommunalt dricksvatten. Domen från Miljödomstolen omfattar förutom tillstånd till vattenuttag även:
•
•
•
•

beviljande att anlägga en intagsledning i Bästeträsk
tillstånd till bortledande av vatten från Natura 2000-området Bästeträsk
dispens från reservatsföreskrifterna för naturreservatet Bästeträsk
dispens från bestämmelserna om strandskydd.

Region Gotland har även dämningsrätten vilket innebär att sjön är reglerad
och de regleringsnivåer som gäller för Bästeträsk är att högsta vattennivån
inte får överstiga +6,58 meter. Den lägsta vattennivån får inte understiga
+5,98 meter under maj, +5,78 meter under juni och +5,58 meter under resten
av året. Vattennivån ligger enligt topografiska kartbladet i medel på cirka
+6,1 meter.
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Tillståndet att ta ut vatten är en rättighet som får ske enligt vissa villkor.
Tillståndet är inte tidsbegränsat, vilket betyder att rättigheten till vatten
uttag kommer att finnas kvar även om det blir en nationalpark. Om Region
Gotland i framtiden önskar ökade möjligheter till vattenuttag från Bästeträsk
behövs ett nytt tillstånd från Mark- och miljödomstolen. I förslaget till
Regional vattenförsörjningsplan för Gotland pekas Bästeträsk ut som en
vattenresurs av regionalt intresse för nuvarande eller framtida dricksvatten
försörjning vilket innebär att Region Gotland ska ta särskild hänsyn vid
arbete med samhälls- och infrastrukturplanering, miljö- och hälsoskydd
samt annan ärendehandläggning.
Inrättande av vattenskyddsområde
Rent dricksvatten är en livsviktig resurs som hämtas från vattentäkter i sjöar,
vattendrag eller grundvatten i marken. För att skydda viktiga vattentäkter
mot föroreningar kan länsstyrelser och kommuner fastställa vattenskydds
områden. Föreskrifterna för ett vattenskyddsområde kan till exempel
handla om hantering av kemikalier, förbud mot motorbåtstrafik eller andra
verksamheter som kan ha negativ påverkan på vattenkvaliteten. Havs- och
vattenmyndigheten ger vägledning åt länsstyrelser och kommuner när de ska
besluta om vattenskyddsområden.

Vattenskyddsområde
Tillgången på vatten för vattenförsörjningen
är en av våra allra viktigaste naturresurser.
Syftet med ett vattenskyddsområde är att ge
förekomster som är viktiga för dricksvatten
försörjningen ett tillräckligt gott skydd så
att råvattentillgångar säkras i ett långsiktigt
perspektiv.
Genom att inrätta ett vattenskydds
område med tillhörande föreskrifter med
stöd av miljöbalken ges dricksvattenförekomster ett direkt skydd.

Med ett vattenskyddsområde:
• stärks skyddet för dricksvatten
förekomsten
• tydliggörs vattenförekomstens och
täktens betydelse
• tydliggörs vattenförekomsten genom
att den anges i olika fysiska planer
• tydliggörs vad som gäller för
verksamhetsutövare.

Tekniska nämnden arbetar för närvarande med att inrätta ett vatten
skyddsområde för att skydda vattentäkten i Bästeträsk. Det planerade
skyddsområdet omfattar tillrinningsområdet för sjön. Ett förslag till ansökan
om vattenskyddsområde för Bästeträsk har tagits fram. Ansökan beskriver
bland annat befintligt tillstånd till vattenuttag, ägarförhållanden, områdets hydrologi och Bästeträsks hydromorfologi, gällande planbestämmelser,
skyddade områden, utformning av vattenskyddsområdet samt hotbild och
riskanalys. Ansökan redovisar ett förslag till föreskrifter och vilka verksam
heter som kan behöva regleras.
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År 2015 hölls ett informations- och dialogmöte kring förslaget till ansökan
om vattenskyddsområde med fastighetsägare och boende i Fårösund samt
representanter för politiska partier och ideella föreningar. Synpunkter från
mötet arbetades in i förslaget till ansökan och ett formellt skriftligt samråd
med myndigheter och fastighetsägare med flera påbörjades av Tekniska nämnden i mars 2016. Eftersom flera myndigheter hade synpunkter på risker med
bete i anslutning till sjön har en särskild riskanalys genomförts över smittskyddsrisker med bete i sjöns strandmiljöer.
En samrådsredogörelse har skrivits som omfattar samtliga inkomna
synpunkter och bemötande över dessa. En reviderad ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Bästeträsk har varit på remiss under 2018.
Beslut om inrättande av vattenskyddsområdet kommer att fattas av
Region Gotland.

Förslag på vattenskyddsområde för att skydda vattentäkten i Bästeträsk. © Lantmäteriet,
Region Gotland.
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Tillstånd till vattenverksamhet
I stort sett allt arbete i vatten är så kallad vattenverksamhet. Även uttag av
råvatten är vattenverksamhet. Vattenverksamhet regleras i 11 kapitlet miljöbalken (1998:808) och i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet. För vissa mindre vattenverksamheter behövs ingen tillståndsprövning.
Tillståndsprocessen består av ett antal
steg som börjar med en
samrådsprocess och avslutas med en
dom från Mark-och miljödomstolen.

Samrådsunderlag tas
fram

• Ett samrådsunderlag ska innehålla en översiktlig beskrivning av verksamheten eller
åtgärden, dess lokalisering samt vilken miljöpåverkan den kan ha på allmänna och
enskilda intressen.

Samråd

• Syftet med samrådet är att på ett tidigt stadium klargöra problemställningar,
överväga alternativa lösningar, ge berörda möjlighet att påverka och göra en
relevant avgränsning i sakfrågorna.

Samrådsredogörelse

• Här redogörs för vilka som har deltagit i samrådet, vilka synpunkter som har
kommit fram och hur dessa kommer att beaktas. Uppgifterna är underlag för beslut
om miljöpåverkan.

Beslut om betydande
miljöpåverkan

• En bedömning görs om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan
eller inte. Gör den det ska samrådet utökas med fler intressenter och en mer
omfattande miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram. Om inte är samrådet färdigt.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och
ansökan tas fram

• MKB:n ska ge en samlad bedömning av effekter på människors hälsa och miljön.
Den beskriver de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller
åtgärd kan medföra på människor, djur, växter, mark, vatten och den fysiska miljön
i övrigt, samt på hushållning med material, råvaror och energi.

Ansökan om tillstånd

• Ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning lämnas till Mark¬ och
miljödomstolen.

Tillståndsprövning vid
Mark- och miljödomstolen

• Mark- och miljödomstolen prövar den sökta verksamheten utifrån det underlag
som lämnats in. Ansökan skickas för yttrande till sakägare och berörda
myndigheter. Sökanden får sedan möjlighet att bemöta de yttranden som har
kommit in.

Huvudförhandling
och syn

• Vid en huvudförhandling får de olika sakägarna ytterligare en möjlighet att
framställa yrkanden och lämna synpunkter. Vid behov genomförs en syn på platsen.

Dom

• Processen avslutas med att domstolen beslutar om godkännande av MKB:n samt
meddelar ett tillståndsbeslut, en dom, eller beslutar om avslag. Ett eventuellt
tillstånd förenas i de flesta fall med villkor och kan tidsbegränsas.

Processen för tillstånd till vattenverksamhet.
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Annan lagstiftning påverkar vattenuttag
Förutom tillståndsprövningen för vattenverksamheter kan det finnas annan
lagstiftning som kan påverka möjligheterna till vattenuttag och en prövning
bör därför omfatta även dessa. För Bästeträsk bör en prövning även omfatta
Natura 2000, strandskydd och naturreservatsföreskrifter.
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU och
syftet är att värna om fåglar, naturtyper och arter som medlemsländerna
kommit överens om att skydda. Bästeträsk ingår i ett Natura 2000-område
som omfattar både vatten- och landmiljöer. Alla åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område kräver ett särskilt
tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. Det är förbjudet att utan tillstånd
bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan
påverka miljön i Natura 2000-områden. De bevarandemål som formuleras i Natura 2000-områdenas bevarandeplaner är centrala i tillståndsprövningen och ska ligga till grund för bedömningen om ett tillstånd kan lämnas.
Natura 2000-prövningen innefattar två grundläggande steg som inkluderar
krav på en miljökonsekvensbeskrivning. Det första steget innebär en bedömning av om tillstånd krävs och det andra steget innebär en bedömning av om
tillstånd kan lämnas.
Bästeträsk är även naturreservat och därför kan även dispens eller tillstånd från reservatsföreskrifterna behövas. Länsstyrelsen är prövningsmyndighet för naturreservatet och får enligt 7 kap. 7 § miljöbalken meddela
dispens från naturreservatets föreskrifter om det finns särskilda skäl.
De två prövningarna bör omfatta en prövning av såväl verksamheten
och åtgärdens påverkan på de aktuella naturreservatsföreskrifterna som för
de utpekade arterna och naturtyperna. När en verksamhet kräver dispens
eller tillstånd enligt såväl reservatsföreskrifter som enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken ska två prövningar göras, men de kan skrivas i samma beslutsdokument och det ska då framgå att prövningen skett enligt två skilda lagrum och
avhandlats var för sig.
Strandskydd syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allmänheten att ha tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor
för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet gör att vi alla kan
njuta av fina strandområden och att djur och växter kan fortsätta leva i sin
miljö. Strandskyddet gäller samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek. Strandskyddet gäller i normalfall 100 meter från strandkanten både på land och i vattnet (även undervattensmiljöerna).
Inom strandskyddat område är det inte tillåtet att:
• uppföra nya byggnader eller ändra befintliga byggnader
• sätta upp anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från
att röra sig på stranden
• gräva eller på annat sätt förbereda för byggnationer
• utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

16
Page 871 of 1221

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6843
Fördjupad förstudie nationalpark Bästeträsk

För att få dispens från strandskyddet krävs särskilda skäl och att åtgärderna
är förenliga med strandskyddets syften.

Nationalpark och vattenkvalitet
• Hur kan en nationalpark bidra till god tillgång och god kvalitet på vattnet
i Bästeträsks avrinningsområde samt i den kommunala råvattentäkten?
• Hur är vattenstatusen i Bästeträsk och dess avrinningsområde?

Det relativt opåverkade landskapet som omger Bästeträsk bidrar till
vattnets kvalitet, som har klassats som god. Allt som sker inom det
40 km2 stora avrinningsområdet påverkar vattnet och en nationalpark
kan bidra till att säkra avrinningsområdet för framtiden. I ett förändrat
klimat är naturens ekosystemtjänster viktiga för att upprätthålla en god
vattenkvalitet.

Bästeträsk är Gotlands till ytan största sjö med en öppen sjöyta om cirka
6,52 km2 och avrinningsområdet där sjön ingår är 40 km2 stort. Vattnet
är klart och siktdjupet stort. Bästeträsk är en utpräglat näringsfattig eller
oligotrof sjö, ett så kallat bleketräsk. Här finns bland annat ett bestånd av
sötvattenlevande sik och Gotlands enda förekomst av stensimpa, utpekad
enligt art- och habitatdirektivet.
Sjön Bästeträsk får sitt vatten från flera håll. Huvudtillflödet kommer från
Släkmyr, Ojnaremyr och Tvärlingsmyr söder om Bästeträsk. Mindre tillflöden
kommer även från andra myrar vid Sikhagevik i söder och från Kyrkgatmyr
i öster samt från mindre jordbruksarealer sydväst om sjön. Sjöns utlopp är
reglerat och ligger i den norra delen. Enligt SMHI:s mätningar är medelvatten
föringen eller vattenflödet från Bästeträsk 170 liter per sekund vid utflöde i Arån.

Avrinningsområde
Ett avrinningsområde omfattar både mark
ytan och ytan av områdets sjöar. Ett tillrinningsområde omfattar endast markytan
varifrån vatten avrinner till sjöar och vattendrag i området.
Enligt definitionen i Vattendirektivet
är avrinningsområde ”ett landområde från
vilket all ytvattenavrinning strömmar genom
en sekvens av åar, floder och möjligen sjöar

till havet vid ett enda flodutlopp eller vid
en enda flodmynning eller ett enda delta”.
Avrinningsområde kan också kallas dräneringsområde eller nederbördsområde.
Avrinningsområden begränsas av höjdryggar, som delar flödet från regn och
smältvatten åt olika håll. Vattendelaren är
gränsen för ett avrinningsområde.
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Myrarna och våtmarkerna i Bästeträsks avrinningsområde har inte dikats
ut i lika stor omfattning som andra stora våtmarker och myrar på Gotland.
Området har därför en i stort sett orörd hydrologi. Myrarna och våtmarkerna hjälper till att fördröja och hålla kvar vattnet i landskapet, vilket i sin
tur innebär en jämnare tillrinning till Bästeträsk. Det relativt opåverkade
landskapet i avrinningsområdet medför också att näringstillförseln är låg
och kvaliteten på vattnet förhållandevis god. Våtmarkerna utgör i många
fall värdefulla habitat för sällsynta arter, vilket bidrar till områdets höga
naturvärden.

Bästeträsks avrinningsområde är 40 km2 stort. © Lantmäteriet, SMHI.

God vattenkvalitet
Vattenförvaltning syftar till att förbättra våra vatten och skapa en långsiktigt
hållbar förvaltning av sjöar, vattendrag, kuster samt grundvatten. Inom vatten
förvaltningen används miljökvalitetsnormer för att ange krav på vattnets
kvalitet vid en viss tidpunkt. Statusklassificeringen beskriver den befintliga
vattenkvaliteten i en vattenförekomst.
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I vattenförvaltningens statusklassning har vattenkvaliteten för sjön Bästeträsk
klassats som god. Bedömningarna är gjorda utifrån fisk, bottenlevande
insekter, växtplankton samt näringsämnen.
Allt som sker inom avrinningsområdet påverkar vattnet i Bästeträsk.
Med en nationalpark som innefattar Bästeträsks avrinningsområde kan
åtgärder som påverkar vattnet negativt regleras i föreskrifterna för området.
Nationalpark är ett av det starkaste naturskydden i Sverige, avrinnings
området säkras därmed för framtiden och bidrar till att tillrinningen och
kvaliteten på vattnet i sjön har förutsättningar att vara fortsatt god.

En nationalpark kan bidra till att tillrinningen och kvaliteten på vattnet i Bästeträsk har förutsättningar att vara fortsatt god. Foto: Emilie Vejlens.
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Förändrat klimat
Vårt klimat förändras och därmed förutsättningarna för bland annat en trygg
dricksvattenförsörjning. Ytvattnets kvalitet och kvantitet kommer att påverkas.
Högre temperatur
– Temperaturökning för alla årstider.
– Årsmedeltemperatur kan bli cirka 3 till 4,5 grader varmare än i nuläget.
– Fler varma dagar och perioder med värmebölja.
Ökade nederbördsmängder
– Ökad årsmedelnederbörd med 20 till 30 procent.
– Ökad kraftig korttidsnederbörd.
– Ökad tillrinning under vintern uppemot 50 procent, på grund av mer nederbörd och att mindre nederbörd kommer som snö.
Längre torrperiod
– Fler dagar med låg markfuktighet.
– Minskad total medeltillrinning vår och sommar, på grund av ökad avdunstning.
– Vårflödestopparna försvinner och säsongen med låga flöden blir längre.
– Lågflöden blir vanligare, på grund av ökad avdunstning.
Längre vegetationsperiod
– Två till fyra månader längre vegetationsperiod.
– Starten tidigareläggs till slutet av januari.
– Enligt SMHI:s klimatscenario kan vegetationsperioden bli elva månader.
Höjd havsnivå
– Stigande havsnivåer för Gotland.
– Höjningen av havsnivån får också genomslag på de mest extrema vatten
nivåerna i samband med stormar.
Framtidsklimat för Gotland enligt SMHI:s klimatscenarier. Översikt av väntade förändringar relevanta för vattenförsörjningen. Illustrationer: Anna Redmalm.

Enligt SMHI:s klimatanalyser baserade på klimatscenarier kommer Gotland
mot slutet av seklet att ha fler dagar med låg markfuktighet samt en minskad
total medeltillrinning vår och sommar på grund av ökad avdunstning.
Modelleringar visar att den genomsnittliga vattentillgången sommartid på
Gotland kan minska med 30 procent till slutet av seklet.
Klimatanalyserna visar bland annat att årsmedelnederbörden ökar och
att det blir en ökad tillrinning under vintern på grund av mer nederbörd och
mindre snö. Med högre temperaturer, längre torrperioder och längre vegetationsperioder innebär det förändrade klimatet sammantaget att förutsättningarna för att nyttja ytvatten från sjöar sommartid till dricksvatten kan
minska. Under vinterhalvåret när vattenbehovet minskar kommer potentialen
att nyttja ytvatten fortfarande vara god. Höjda havsnivåer kan innebära ökad
risk för översvämningar, höjda grundvattennivåer och saltvatteninträngning.
Klimatförändringar och extrem väderlek med torrperioder eller översvämningar kan påverka vattenkvaliteten på många olika sätt. Nederbörd och
temperatur har stor påverkan på vattnets kvalitet.
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Klimatanpassningsåtgärder kommer att behövas för att minska konsekvens
erna av klimatförändringarna. De ekosystemtjänster som naturen tillhanda
håller är ett stöd i klimatanpassningsarbetet. Det finns olika typer av
ekosystemtjänster och en av de viktigaste funktionerna är de vatten- och
temperaturreglerande tjänsterna som naturen kan utföra. Våtmarker kan till
exempel bidra i klimatanpassningen genom att fördröja vattnet i landskapet
och samtidigt rena det från kväve och fosfor.
I ett förändrat klimat kan en nationalpark bidra genom att naturen i
området skyddas. Med skyddet ökar möjligheten att bevara de ekosystemtjänster som kan bidra till att upprätthålla god kvalitet på vattnet.
De ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller är viktiga och utgör
ett starkt skäl till att de politiska målen om skydd av natur och biologisk
mångfald finns.

Framtida vattenuttag
• Hur kan bildandet av en nationalpark påverka framtida möjligheter för
ökat uttag av råvatten från Bästeträsk?
• Vilka framtida behov har Region Gotland och vad i Region Gotlands
vatten- och avloppsplan berör förstudieområdet?
• Är behoven i den kommande vatten- och avloppsplanen förenliga med
bildandet av en nationalpark och hur påverkas bevarandevärdena?

Enligt Region Gotlands vatten- och avloppsstrategi ska den allmänna
försörjningen av dricksvatten på Gotland baseras på sötvatten som
råvattenkälla. Där så inte är möjligt ska havsvatten användas, i första
hand för uppblandning med sötvatten. I den kommande vatten- och
avloppsplanen utpekas än en gång Bästeträsks betydelse för vatten
försörjningen på Gotland idag och i framtiden. Det uttag som befintligt
tillstånd medger för Bästeträsk kommer att behöva nyttjas till fullo. Ett
ökat uttag kan bli aktuellt och då måste nya tillstånd för vattenuttag
sökas.

Region Gotlands VA-plan och behov av råvatten
Som huvudman för Gotlands vatten- och avloppsnät lyfter Region Gotlands
teknikförvaltning fram att Bästeträsk utgör en av Region Gotlands få och viktiga ytvattentäkter, att en nationalpark bevarar omgivningen och kan bidra
till god vattenstatus i Bästeträsk. Förvaltningen ger också exempel på ett antal
frågor som Region Gotland i egenskap av huvudman för vatten- och avloppsfrågor vill lyfta i ett tidigt skede av en eventuell bildandeprocess.
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Sett över året utnyttjar Region Gotland inte sin vattendom för Bästeträsk
till fullo. Vattendomen medger för närvarande ett uttag på 12 liter per
sekund till kommunalt vatten och 10 liter per sekund till forskningsstationen vid Ar. Idag är uppskattningsvis 800 personer i Fårösund och Bungenäs
anslutna till vattenverket och uttaget uppgår till cirka 4 till 6 liter per sekund.
Sommartid fördubblas i stort sett befolkningen till cirka 1 600 personer och
vattenbehovet ökar till som mest cirka 12 liter per sekund. År 2017 utnyttjade vattenverket i Fårösund cirka 143 500 kubikmeter råvatten. Teoretiskt
medger vattendomen ett uttag på nära 700 000 kubikmeter råvatten per år
förutsatt att uttaget håller sig inom gränserna för ytvattennivån i tillståndet.
Bästeträsks vattenvolym är cirka 18 miljoner kubikmeter.
Exakt hur stor andel av vattendomen som forskningsstationen vid Ar
använder vid en given tidpunkt varierar beroende på vilken typ av forskningsprojekt som bedrivs. En av stationens styrkor är att kunna erbjuda en forskningsmiljö med tillgång till både sötvatten från Bästeträsk respektive bräckt
vatten från Östersjön via separata intagssystem. För stationen är det av
största vikt att få behålla rätten att använda vatten från Bästeträsk.
Region Gotland kommer att behöva utnyttja hela vattendomen och även
ansöka om ökat uttag inom en snar framtid på grund av exploatering, anslutning av nya abonnenter inom befintlig bebyggelse samt förstärkning med
vatten till övriga delar av ledningsnätet på Gotland. Region Gotland har
bedömt att tillväxten för Fårösund med omnejd torde uppgå till cirka 200
permanentbostäder och fritidshus i Fårösund och cirka 140 i Bungenäs inom
de närmaste tio åren. Många tidigare utredningar har pekat ut Bästeträsk
som en stor tillgång för Gotlands vattenförsörjning på grund av att grund
vattenmagasinen är små och påverkas snabbt under torra perioder.
Region Gotlands tekniska nämnd för diskussioner om lagring av råvatten
i nedlagda kalkbrott. Det kan i framtiden finnas behov av nya överförings
ledningar från Bästeträsk. Beroende på placering och utformning av en överföringsledning för vatten så kan anläggandet av en ledning lösas genom att
ett undantag skrivs in i nationalparksföreskrifterna och när det i framtiden
blir aktuellt kan kommunen ansöka om en ledningsförrättning.
Region Gotland är öppen för att tillsammans med berörda personer, organisationer och myndigheter komma fram till en hållbar dragning och lösning
i ledningsfrågan för alla inblandade.
För att kunna få ett ökat vattenuttag ur Bästeträsk som är större än
vad nuvarande vattendom medger behövs ett nytt tillstånd för vattenuttag.
Prövningen av ett nytt tillstånd görs enligt den tillståndsprocess som beskrivs
i kapitlet Kommunal råvattentäkt. Hur naturvärdena påverkas av ändrade
vattennivåer vid ett eventuellt ökat vattenuttag är inte känt i dagsläget utan
måste utredas inför en kommande tillståndsansökan.
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12 liter vatten per sekund får tas ur Bästeträsk till kommunalt vatten enligt nuvarande tillstånd.
Foto: Magnus Martinsson.
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Skötsel och förvaltning av skyddade
områden
Syfte, föreskrifter och skötselplan
• Hur sköts och förvaltas en nationalpark?
• Vad styr skötsel och förvaltning och vad står i lagstiftningen?
• Vilka roller kan de fyra organisationerna få i skötseln och förvaltningen
av en eventuell nationalpark?
• Vad är adaptiv förvaltning?

Miljöbalken reglerar hur vi beslutar om och förvaltar Sveriges national
parker. En nationalparks föreskrifter och skötselplan anger vilka regler
som gäller i parken och hur den ska skötas. Lokal delaktighet är viktigt
för en bra förvaltning och med adaptiv förvaltning som förvaltningsmodell ges möjlighet till kontinuerligt lärande och anpassningar.

Det är i miljöbalkens sjunde kapitel om skyddad natur och i nationalparks
förordningen (1987:938) som vi hittar den lagstiftning som reglerar hur vi
i Sverige beslutar om och förvaltar våra nationalparker.
Det är regeringen, efter riksdagens medgivande, som fattar beslut
om att bilda en nationalpark och beslutar om dess syfte och gränser.
Naturvårdsverket beslutar därefter om en nationalparks föreskrifter och
skötselplan, det vill säga vilka regler som ska gälla i parken och hur den ska
skötas. Innan Naturvårdsverket fattar beslut om en nationalparks föreskrifter
och skötselplan ska diskussioner föras och samråd hållas med länsstyrelsen,
kommunen samt Havs- och vattenmyndigheten. En regional och lokal förankring är viktig i den processen och förslagen till föreskrifter och skötselplan
skickas på bred remiss. Förslagen samt remissammanställningen utgör en del
av det underlag som skickas till regeringen.
Innan riksdag och regering kan fatta beslut om en ny nationalpark görs
en rad förberedelser inför beslutet. Det är då som bland annat förslag till
syfte, föreskrifter och skötselplan för nationalparken arbetas fram. Arbetet
med förberedelserna organiseras i form av ett projekt med en styrgrupp och
en arbetsgrupp med representanter från Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten samt berörd länsstyrelse och kommun. Arbetsgruppens uppgift
är att driva projektets utveckling rörande parkens detaljavgränsning, markförvärv, föreskrifter, skötselplan och invigning. Ofta finns det behov av att
informera och diskutera projektets utveckling med markägare, representanter
för lokalbefolkningen och intresseorganisationer. Detta kan ske kontinuerligt
genom en referensgrupp för projektet.
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Under arbetet med att förbereda och bilda en nationalpark är information till
och dialog med berörda sakägare och övriga intressenter viktig. Dialogmöten
med markägare, föreningar och företag med flera behövs tidigt och därefter
vid återkommande tillfällen.
Föreskrifter och skötselplan
Föreskrifterna är till för att säkerställa syftet för nationalparken och ska
skydda områdets bevarandevärden så att dessa finns kvar för framtida
generationer. Föreskrifterna kan röra inskränkningar i rätten att använda
mark- eller vattenområden, rätten att färdas och vistas i nationalparken och
ordningen i övrigt i nationalparken.
Skötselplanen bestämmer hur en nationalpark ska vårdas och förvaltas.
Planen ska främst behandla områdets långsiktiga skötsel och sammanfatta
de avvägningar som gjorts för att hitta en balans mellan orördheten som en
nationalpark förväntas representera och den skötsel som krävs för att bevara
de höga naturvärden som nationalparken hyser. Skötselplanen är uppdelad i
två delar där den första delen beskriver områdets natur, friluftsliv och kultur
med mera. I den andra delen anges mål och riktlinjer för hur besöksanläggningar ska skötas och utvecklas och hur naturen ska skötas och förvaltas.
Tillgänglighet, information, turism, uppföljning, utvärdering och andra
förvaltningsfrågor behandlas också.
Det finns inga generella regler som gäller för
alla nationalparker, varje nationalpark har sina egna
föreskrifter med unika regler och en unik skötselplan som anger hur just den här parken ska skötas.
Många av föreskrifterna är dock desamma för de flesta
nationalparker.
Tillsyn
Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn i skyddade områden.
Tillsyn i skyddade områden kan handla om att se till att
både generell lagstiftning och områdenas föreskrifter
följs. Tillsynen är nödvändig för att säkra de värden som
är avsatta för att bevara. Länsstyrelsen har också hand
om viss fastighetsförvaltning för nationalparker med stöd
av en överenskommelse med Naturvårdsverket.

Tillsyn och upprustning av naturreservatsgränser. Foto: Antonia Baumert.
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Länsstyrelsen är förvaltare
Förvaltarens huvuduppgift i nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden är att ansvara för genomförandet av de åtgärder som framgår av
skötselplanerna. Det är, med några få undantag, länsstyrelsen som utses till
förvaltare för nationalparkerna i ett län. Förvaltare för Sveriges national
parker utses av regeringen.
Anslag för skötsel i nationalparker och annan skyddad natur kommer
från Naturvårdsverket. Ibland finns det även möjlighet till olika former
av extern finansiering som bidrar till områdenas skötsel, till exempel från
Jordbruksverket i form av olika jordbrukarstöd eller från Havs- och vatten
myndigheten. Extern finansiering kan också komma från arrenden. Till exempel kan en externt upphandlad aktör betala ett arrende för att få bedriva
kioskverksamhet på statens mark.
Samarbete kring sophantering, latrintömning och vägunderhåll är ett sätt
för andra aktörer att bidra till förvaltningen.
Lokal delaktighet i skötsel och förvaltning
Kunskaper om till exempel tidigare hävd och lokala traditioner är viktiga för
att förvaltningen och skötseln av skyddade områden ska kunna utformas på
ett bra sätt. Lokal delaktighet genom att involvera och engagera de som bor
och verkar i och nära områdena är viktigt för att förvaltningen ska kunna
fungera så bra och effektivt som möjligt.
Att bilda ett så kallat skötselråd för en nationalpark är ett sätt att arbeta
med lokal delaktighet och förankring. Syftet med ett skötselråd är att skapa
ett forum för dialog, diskussion och personliga möten i frågor som rör
en nationalpark. Ett skötselråd kan bestå av personer med lokal kunskap
om området som till exempel tidigare markägare, representanter från
organisationer, föreningar och andra grupper som på olika sätt berörs av
nationalparken. Det kan vara allt från till exempel turistentreprenörer och
kommunala intressen till andra markägare, hembygdsföreningar och ideella
föreningar.
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Traditionell skötsel av änge med fagningen på våren. Foto: Cecilia Nygren.

Adaptiv förvaltning
Över tid kan det tillkomma ny kunskap eller förändrade värderingar. Till
exempel ny kunskap om ett områdes naturvärden eller ny kunskap om vilken
skötsel som behövs för att bevara naturtyper och arter på bästa sätt. En
nationalparks skötselplan kan därför behöva revideras när det bedöms att
den inte längre ger stöd för att uppnå nationalparkens syfte, målsättningar
för nationalparkens besökare eller påverkan på andra värden och intressen.
Adaptiv förvaltning är ett systematiskt arbetssätt som används i förvaltningen av skyddade områden. Adaptiv förvaltning innebär att man utifrån
kunskapsunderlag sätter mål för vad som ska bevaras eller uppnås, beslutar
om åtgärder för att uppnå dessa mål, formulerar en plan för uppföljning av
mål och åtgärder, genomför åtgärder och uppföljning samt justerar åtgärderna om målen inte uppnås. Detta sker i en process som ständigt upprepas.
Förvaltningsmodellen gör det möjligt att få ny kunskap för att sedan kunna
anpassa och förändra åtgärder och mål utifrån den nya kunskapen, i en
kontinuerligt lärande process.
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Exempel Gotska sandön
Gotska Sandöns nationalpark bildades redan 1909 och är den enda nationalpark som ligger i Gotlands län. Länsstyrelsen i Gotlands län är förvaltare för
Gotska Sandöns nationalpark.
Naturvårdsverket har i samarbete med Länsstyrelsen i Gotlands län tagit
fram en ny skötselplan för parken. En ny skötselplan behövdes för att uppnå
målen med Natura 2000 och för att förbättra förutsättningarna för frilufts
livet. Arbetet med revideringen av skötselplanen förankrades tidigt med olika
intressenter i området och förslaget på skötselplan skickades på remiss för
synpunkter innan den fastställdes 2018.
Även föreskrifterna för Gotska Sandön har genomgått en revidering och
de nya föreskrifterna började gälla 1 januari 2015.

Föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark.
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Bete, jakt och fiske
• Är bete, jakt och fiske möjligt i nationalparker?
• Hur regleras bete, jakt och fiske i nationalparker och vad avgör hur
föreskrifter formuleras?

Betet, jakten och fisket i en nationalpark regleras med utgångspunkt i
vad som är syftet med nationalparken. Sveriges nationalparker bildas
i syfte att bevara ett större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick.
Föreskrifterna kan se olika ut för olika nationalparker beroende på
områdets bevarandevärden och antalet besökare. I nationalparker där
naturvärdena är beroende av bete med tamboskap är betet en naturlig
del av parkens skötsel och förvaltning. För jakt och fiske finns redan
ett regelverk, om regelverket bedöms vara otillräckligt för syftet med
nationalparken är det möjligt att i föreskrifterna införa ytterligare
regleringar. Ett mer precist svar är inte möjligt att ge utan att föregripa
en eventuell bildandeprocess.

Lagstiftning
Rätten att jaga och fiska har den som äger mark och vatten eller den som på
annat sätt genom upplåtelse eller särskild rätt får jaga och fiska. Hur och när
jakten får bedrivas regleras av jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen
(1987:905). Det är detta regelverk som styr vad som får jagas samt hur och
när. På liknande sätt bestäms hur, när och vad som får fiskas av fiskelagen
(1993:787), förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiske
näringen (fiskeförordningen) samt i föreskrifter i Havs- och vattenmyndig
hetens författningssamling (HVMFS). Detta innebär att rätten att jaga och
fiska regleras av lagar och förordningar. Syftet med denna reglering är en
framsynt förvaltning av den resurs som viltet och fisken utgör.
Jakt och fiske i nationalparker
Den enskilda nationalparkens syfte styrs till stor del av formuleringen i
7 kap. 2 § miljöbalken: ”bevara ett större sammanhängande område av viss
landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick”. De
svenska nationalparkernas syften framgår av en kortfattad skrivning i nationalparksförordningen som tydliggör vad som ska bevaras genom att bilda
nationalparken. Nationalparkens syfte ska gälla landskapets värden.
Svaret på frågan om jakt och fiske kan vara tillåtligt i en nationalpark är
således både ja och nej, den avgörs av vad som är syftet med nationalparken.
Det innebär att föreskrifter som avser jakt och fiske kan införas endast om
jakt- och fiskelagstiftningen bedöms vara otillräcklig med hänsyn tagen till
nationalparkens syften. Det finns därför nationalparker i Sverige där jakt och
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fiske förekommer och nationalparker där det inte är tillåtet med vare sig jakt
eller fiske. Skillnaderna i regleringen av vad som är tillåtet i nationalparkerna
har sin grund i deras uppenbara olikheter avseende bland annat naturtyper,
djurliv och antalet besökare. Ett sätt att reglera jakt och fiske i vissa nationalparker är att inskränka dessa verksamheter i delar av nationalparken genom
zonering. Med zonering menas att området delas upp i olika zoner utifrån
naturtyper, bevarandevärden och antal besökare och där reglerna anpassas
efter förutsättningarna. En zonering kan även innebära att regler anpassas
efter olika tider på året. Ett exempel är att ingen jakt tillåts i vissa områden
under tider med många besökare.
I befintliga naturreservat i förstudieområdet är jakten inte reglerad mer
än genom ordinarie jaktlagstiftning, förutom i naturreservatet Mölnermyr
där jakten är reglerad. Utifrån ett generellt resonemang om vad som skulle
kunna tänkas vara syftet med en eventuell nationalpark på norra Gotland kan
dock konstateras att jakt mest troligt kommer att vara tillåten i någon form.
Jakten i området har förmodligen positiva effekter på en del av de stora
bevarandevärden som finns i området.
Fiskelagstiftningen reglerar i mycket begränsad utsträckning fisket i
sötvatten utanför de fyra största sjöarna i Sverige vilket är en anledning till
att föreskrifterna för naturreservatet Bästeträsk idag reglerar fisket i sjön.
Exempelvis finns den akut hotade flodkräftan fortfarande i livskraftiga
populationer i områdets sjöar. Flodkräftans stora bevarandevärde medför
att det kan finnas skäl till särskilda skyddsåtgärder. Fisket i sjöarna kan det
troligen finnas skäl att reglera utöver gällande fiskelagstiftning för att säkerställa att ekosystemen i sötvatten bevaras.
Hur föreskrifterna för en eventuell nationalpark på norra Gotland skulle
utformas för jakt och fiske är inte möjligt att besvara utan att föregripa en
eventuell bildandeprocess.
Bete i nationalparker
Den enskilda nationalparkens syfte styrs till stor del av formuleringen i
7 kap. 2 § miljöbalken, ”att bevara ett större sammanhängande område av
viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick”.
De svenska nationalparkernas syften framgår av en kortfattad skrivning i
nationalparksförordningen som tydliggör vad som ska bevaras genom att
bilda nationalparken. Nationalparkens syfte ska gälla landskapets värden.
I den mån naturvärdena är beroende av bete med tamboskap så är det
en naturlig del av skötseln och förvaltningen av en nationalpark. Eftersom
marken i en nationalpark ägs av staten arrenderas betet ut.
I Bästeträskområdet är betet en förutsättning för att bevara en del av de
höga naturvärden som finns. I arbetet med att utforma föreskrifter för en
nationalpark är det viktigt att säkerställa att föreskrifterna möjliggör det bete
som behövs för områdets naturvärden.

30
Page 885 of 1221

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6843
Fördjupad förstudie nationalpark Bästeträsk

Bete är många gånger en förutsättning för att bevara höga naturvärden. Foto: David Lundgren.

Lokala aktörer
• Hur kan lokala aktörer involveras i skötseln och förvaltningen av
skyddad natur på Gotland?
• Hur fungerar skötsel och förvaltning i Sveriges nationalparker?

I skötseln av skyddade områden ingår en mängd olika typer av åtgärder; allt från en mångfald av naturvårdsåtgärder till uppförande och
underhåll av anläggningar för besökare. Lokala krafter anlitas ofta för
den praktiska skötseln och offentlig upphandling används.

Förvaltaren svarar för det administrativa och ekonomiska ansvaret för förvaltningen och för de praktiska åtgärder som utförs enligt skötselplanen.
I många skyddade områden har markägare och arrendatorer viktiga roller i
förvaltningen och de utför många gånger mycket av den praktiska skötseln.
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Förvaltaren nyttjar ofta lokala krafter för skötseln, till exempel naturvårds
entreprenörer, väg- och anläggningsentreprenörer, hantverkare och caféägare
liksom organisationer, föreningar, markägare och djurägare. Förvaltaren
kan upphandla de åtgärder som ska utföras enligt skötselplanen och det är
då lagen om offentlig upphandling (LOU) som ska följas. Det är cirka 250
företag som på olika sätt anlitas av Länsstyrelsen i Gotlands län för köp av
material och tjänster för skötsel och förvaltning av skyddade områden. De
entreprenörer och företag som länsstyrelsen anlitar, nyttjar i sin tur andra
gotländska företag för till exempel inköp av material och olika tjänster;
allt från försäljare och leverantörer av stängsel, grindar och foder, väg- och
anläggningsmaterial, drivmedel, maskiner och transportfordon, livsmedel,
maskinservice, veterinärer till redovisningskonsulter och många fler engageras. Förvaltning och skötsel av skyddad natur bidrar kontinuerligt till det
lokala näringslivet.
För att trygga långsiktigheten i skötseln kan fleråriga skötselavtal av olika
slag skrivas. Exempelvis skriver länsstyrelsen kontinuerligt skötselavtal med
ett stort antal djurägare.
Exempel på områden där lokala aktörer kan involveras i förvaltning, skötsel
och tillgängliggörande av en nationalpark:
Naturvård
• betesdrift med djurhållning och stängsling
• ängesbruk
• restaurering av naturmiljöer
• löpande skötsel av naturmiljöer
• uppföljning och inventering av arter och naturmiljöer
• tillsyn av arter och naturmiljöer.
Friluftsliv
• tillsyn och skötsel av friluftslivsanordningar
• guidning
• anläggande av friluftslivsanordningar, som till exempel spänger, bryggor,
grillplatser med mera.
Byggnader och anläggningar
• drift och skötsel av parkeringsplatser och vägar
• anläggande av nya anläggningar och byggnader
• lokaler för information och utställningar
• renhållning.
Det finns generellt goda möjligheter för entreprenörer inom besöksnäring och
naturturism att verka i skyddade områden. När värdefulla natur- och kultur
områden blir attraktioner för friluftsliv samt turism- och besöksnäring bidrar
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de också till lokal utveckling genom att skapa sysselsättning för lokala entre
prenörer och servicefunktioner. Utmaningen för ett organiserat friluftsliv är
att hitta former för att minimera slitage och störningar. Som arrangör eller
företagare behöver man ha en bra dialog med förvaltaren och bra kunskaper
om de regler som gäller för området.
I nationalparkerna finns möjlighet för organisatörer att nyttja varu
märket för Sveriges nationalparker, guldstjärnan. Ett nyttjanderättsavtal
kan upprättas för att få använda varumärket i till exempel ett företags
marknadsföring.
Läs mer om skötsel av skyddad natur och lokal delaktighet i kapitlet
Dialog och lärande.

Guidning i Stenshuvuds nationalpark. Foto: Jenny Lundahl.
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Avgränsning av området
Markåtkomst
• Vilken mark ägs av staten och hur ser ägarstrukturen ut?
• Hur arbetar Naturvårdsverket med markåtkomst och hur regleras
markköp?

Naturvårdsverket äger idag cirka en tredjedel av arealen inom förstudie
området. Staten måste äga all mark och allt vatten som ska ingå i
nationalparken. Förhandlingar och markköp är ett stort arbete i
processen med att bilda en nationalpark och tar många gånger flera år.
Vid markköp strävar Naturvårdsverket alltid efter att försöka komma
överens med berörda markägare.

Vilken mark ägs av staten
I förstudieområdet finns idag flera beslutade naturreservat. I naturreservaten
är Naturvårdsverket antingen markägare eller har betalat en intrångsersättning till de befintliga markägare som berörs av reservaten. Bästeträsk finns
med i Naturvårdsverkets nationalparksplan sedan 2008. Naturvårdsverket
har därför köpt in fastigheter med höga naturvärden i delar av förstudie
området när sådana funnits till försäljning. Dessa förvärv har i huvudsak
gjorts när fastigheter funnits till försäljning på öppna marknaden eller när
markägare tagit direktkontakt med Naturvårdsverket.
Hela förstudieområdet är 10 900 hektar stort och Naturvårdsverket
äger idag cirka 3 600 hektar land i förstudieområdet. Majoriteten av fastig
heterna ägs av privatpersoner. Utöver privatpersoner ägs fastigheterna av
bolag, Prästlönetillgångar i Visby stift och några institutionella ägare som
Fortifikationsverket och Region Gotland.
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Karta över förstudieområdets avgränsning, bildade naturreservat och Naturvårdsverkets ägda mark
inom området. © Lantmäteriet, Naturvårdsverket.
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Hur arbetar Naturvårdsverket med markåtkomst
Vid ett nationalparksbildande måste staten äga all mark som ska ingå i
nationalparken. Vid köp av fastigheter erbjuder Naturvårdsverket ett påslag
på det bedömda marknadsvärdet motsvarande nivån för inlösen enligt
ersättningsreglerna i expropriationslagen.
Naturvårdsverket arbetar med förhandlingar med några markägare som
är intresserade av att sälja mark i förstudieområdet. Vid ett eventuellt beslut
om att gå vidare med en bildandeprocess i Bästeträsk med omgivningar
kommer Naturvårdsverket att aktivt ta kontakt med de markägare som kan
bli berörda av en blivande nationalpark.
Markförhandlingarna kan gå till så här:
1. en värdering upprättas av en oberoende värderingskonsult
2. markägaren får ta del av värderingshandlingen
3. en förhandlingskonsult går igenom värderingen med markägaren och
andra frågor som kan finnas
4. om parterna är överens upprättas ett köpekontrakt.
Markägaren har möjlighet att få vissa kostnader för ett ombud bekostade
av Naturvårdsverket. Naturvårdsverket står även för alla fastighetsbildnings- och lagfartskostnader. Vid varje förhandlingsärende finns en utsedd
handläggare på Naturvårdsverket som har kontakt med förhandlare och
länsstyrelse samt har det ekonomiska ansvaret för uppgörelser.
Förhandlingar och markköp är ett stort arbete i processen med att
bilda en nationalpark och tar många gånger flera år. Vid markköp strävar
Naturvårdsverket alltid efter att försöka komma överens med berörda
markägare. I expropriationslagen (1972:719) 2 kap. 9 § finns en möjlighet
för Naturvårdsverket att expropriera fastigheter för att bevara ett område
som nationalpark, men det är mycket ovanligt att den möjligheten används.

Avgränsning
• Hur brukar arbetet med avgränsningen gå till?
• Hur avgörs vilka geografiska områden och markslag som kan bli
aktuella att ingå i en nationalpark?.

Förstudieområdets avgränsning är mycket översiktlig. Ytterligare
kartläggning behöver göras för att utreda vilka områden som uppfyller
de naturvärden och upplevelsevärden som är aktuella att ingå i en
nationalpark. Detta görs inom ramen för ett nationalparksprojekt när
beslut har fattats om att gå vidare med att bilda en nationalpark.
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De områden som finns utpekade i Nationalparksplan för Sverige – långsiktig plan har översiktliga gränser. När bildandet av en nationalpark påbörjas
arbetas en mer detaljerad avgränsning fram. Vanligtvis behövs kompletterande
utredningar som underlag för en mer detaljerad avgränsning.
Utgångspunkter vid avgränsningen är de kriterier som finns för Sveriges
nationalparker. Ett grundkriterium är att nationalparken ska omfatta ett
större sammanhängande landskapsavsnitt med höga naturvärden.
Ett annat kriterium för en nationalpark är att området ska vara en
sevärdhet och att det ska vara möjligt för besökare att komma till området
och uppleva dess storslagenhet.
Det behöver därför även utredas var sevärda platser finns ur ett besökarperspektiv, vilka områden som kan tillgängliggöras med leder och anläggningar och var lämpliga platser för entréer till området finns.
Avgränsning på land
Naturen i förstudieområdet präglas av en stor variation vad gäller vegetation,
naturtyper och geologi. Vegetationen består av magra och glesa tallskogar
som bildar en mosaik med öppna alvarmarker, fuktängar, rikkärr och vätar.
I området finns även ängs- och hagmarker präglade av bete och slåtter sedan
lång tid tillbaka. Det är variationen tillsammans med mosaiken som bidrar
till att området har höga naturvärden.
En utförligare beskrivning av områdets naturvärden finns i den första
förstudierapporten, Förstudie nationalpark Bästeträsk, Rapport 6785.
Avgränsningen på land kommer i första hand utgå från befintliga naturreservat och Natura 2000-områden samt mellanliggande och anslutande
områden med höga naturvärden.
En nationalpark ska omfatta ett stort, sammanhängande område,
men hus och tomter tas inte med. Det är alltså möjligt att bo kvar med en
nationalpark runt omkring. Generellt sett så är inte åkermark något som
kommer att ingå i en nationalpark. Mark som omfattas av tillstånd för kalkbrytning kommer inte heller att ingå. Det är naturvärdena som är utgångspunkten när nationalparkens avgränsning ska utformas.
Avgränsning i havet
När det gäller avgränsning i havet är naturvärdena inte lika väl kända. Läns
styrelsen har därför påbörjat en undersökning av naturvärdena i kustvatten
mellan Kappelshamnsviken och Fårösund. Fördjupade undersökningar av de
marina och limniska värdena är påbörjade och slutförs under nästa år.
Tre värdefulla marina naturtyper har identifierats i undersökningen och den
indikerar att det finns höga naturvärden längs den inventerade kuststräckan:
• Ängar av ålgräs och andra marina kärlväxter som borstnate förekommer
rikligt inne i Fårösund.
• Blåmusselbankar är rikligt förekommande längs med hela kuststräckan.
• Fleråriga makroalger och blåstång dominerar i havsvikarna och i
Norra gattet.
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Naturtyperna erbjuder varierande livsmiljöer för många organismer, ryggradslösa djur, kräftdjur, havsborstmaskar, snäckor, fiskar och sjöfågel.
Ålgräsängar är viktiga lek- och uppväxtområden för fisk och ryggradslösa
djur. De marina kärlväxterna och makroalgerna ger möjlighet för olika arter
att söka skydd samtidigt som de letar efter föda. Blåmusslorna i musselbankarna är föda för den rödlistade alfågeln. Musslorna filtrerar även havs
vattnet och ökar på så sätt ljustillgången för alger.

Karteringar av kusten gjordes 2017 och visade på områden i havet med höga naturvärden. Källa:
Undersökning av undervattensmiljöer mellan Kappelshamnsviken och Fårösund, rapport 2018:5.

Så brukar arbetet med avgränsning gå till
Förstudieområdet är väl tilltaget och omfattar även mark och vatten som
inte håller de naturvärden som en nationalpark ska omfatta. Arbetet med att
avgränsa området är en del i processen med att bilda en nationalpark. Om ett
projekt startas för att bilda en nationalpark så är avgränsningsfrågan en av
arbetsuppgifterna. Ytterligare kartläggning av området och kompletterande
underlag tas fram för att kunna avgöra vilka områden som bör ingå i en
nationalpark. De samlade kunskaperna om naturvärden på land och i havet
kommer att ligga till grund för en bedömning av vilka områden som kan bli
aktuella att eventuellt skyddas som nationalpark. Kunskap och underlag om
upplevelsevärden och om besöksperspektivet behöver kompletteras och är en
viktig aspekt att väga in i bedömningen.
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Ett projekt för att bilda en nationalpark inleds genom att Naturvårdsverket
tar fram ett projektdirektiv där projektledare och styrgrupp utses. En styrgrupp med representanter från Naturvårdsverket, länsstyrelsen, kommuner och Havs- och vattenmyndigheten bildas. Styrgruppen ska bland annat
besluta om projektplan, utse arbetsgrupp och referensgrupp, ha översikt över
projektets utveckling och inriktning samt ansvara för slutligt förslag inför
hemställan till regeringen. När projektet organiseras så eftersträvas en bred
delaktighet i processen. En brett sammansatt referensgrupp med representanter för lokalbefolkning och intresseorganisationer är ett sätt att säkerställa
delaktighet i processen. Under hela arbetet med att bilda en nationalpark
är information till och dialog med berörda sakägare och övriga intressenter
viktig. Arbetet sker med stöd av en kommunikationsplan.
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Finansiering
Statlig finansiering
• Hur ser finansieringen ut för bildande, skötsel och förvaltning av
Sveriges nationalparker?

Naturvårdsverket finansierar arbetet med Sveriges nationalparker
genom olika statliga sakanslag som regleras årsvis i Naturvårdsverkets
regleringsbrev. Ett regleringsbrev är regeringens årliga instruktioner till
statliga myndigheter. Den statliga finansieringen för bildande och förvaltning av en nationalpark är uppdelad i två delar
•	Engångskostnader för bildandeprojekt och markersättningar.
Investeringarna görs huvudsakligen när en nationalpark ska bildas.
• Löpande kostnader för förvaltning och investeringar när nationalparken är bildad.
Havs- och vattenmyndigheten finansierar särskilda insatser för sjöar,
vattendrag och marina områden.

Bildandeprojekt
Projekt för förstudie och för att bilda en nationalpark finansieras med
medel från det årliga sakanslaget 1:14 Skydd av värdefull natur som
Naturvårdsverket disponerar. Anslagets storlek beslutas av regeringen i
budgetpropositionen. Överenskommelser om projektledning och kommunikationsstöd skrivs med länsstyrelsen i området för att driva projektet regionalt. Det är viktigt med lokal förankring och därför bjuds kommun och
region in till arbetet. Det lokala deltagandet i styrgrupp och arbetsgrupp är
viktigt inför att bilda en ny nationalpark. Även andra myndigheter som har
uppdrag som kan bidra till en nationalparks bildande bjuds in att delta i
bildandeprocessen.
Markersättningar
Medel till ersättningar för fastighetsägare som äger mark i en planerad
nationalpark finansieras med sakanslaget 1:14 Skydd av värdefull natur
som Naturvårdsverket disponerar. Anslagets storlek beslutas av regeringen
i budgetpropositionen. Anslaget används både till engångskostnader för
köpeskillingar och ersättningar samt till kostnader som hör ihop med fastighetsköp. Sådana kostnader kan vara kostnader för värdering, förhandling,
markägarombud och lantmäterikostnader. Anslaget kan även användas för
att säkra åtkomst av vägar som behövs till området.
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Initiala investeringar
Förutom förstudie- och bildandeprojekt samt markersättningar när nya
nationalparker bildas är det vanligt med större initiala investeringar. I en ny
nationalpark behövs vandringsleder, entréer, parkeringar och mycket mer så
att besökarna hittar ut i naturen.
Löpande förvaltning och investeringar
Anslag för skötsel i nationalparker fördelas genom anslag 1:3 Åtgärder
för värdefull natur. Det är regeringen som beslutar om storleken på
anslaget i budgetpropositionen. Anslaget disponeras huvudsakligen av
Naturvårdsverket. Vilka åtgärder som ska utföras och hur de tilldelade
medlen ska fördelas styrs till viss del via regeringens regleringsbrev till
Naturvårdsverket. I den del som inte är preciserad av regeringen har
Naturvårdsverket friare händer att fördela medel till andra åtaganden som
ska genomföras. Naturvårdsverket har en nära dialog med länsstyrelserna
när det gäller fördelningen av 1:3-anslaget.
Anslaget ska finansiera naturvårdande skötsel och fastighetsförvaltning.
I fastighetsförvaltning ingår byggnads- och anläggningsförvaltning samt riktade
investeringar för skötsel och underhåll. Underhållet av Naturvårdsverkets
fastigheter sker löpande för att få en kontinuitet och för att befintliga värden
ska bevaras. Underhållet omfattar byggnader, anläggningar, anordningar och
angöringsytor som parkeringar med mera.
Naturvårdsverket fördelar årligen cirka 430 miljoner kronor för naturvårdande skötsel och åtgärder för friluftslivsanläggningar i naturreservat och
nationalparker. De fördelar även cirka 25 miljoner kronor årligen för underhållsåtgärder i Sveriges naturreservat och nationalparker. Naturvårdsverket
investerar utöver detta cirka 50 miljoner kronor årligen i sina fastigheter.
Investeringarna görs för att Naturvårdsverket ska uppfylla sitt verksamhetsmål Friluftsliv och tillgängliggörande av naturreservat och nationalparker.
Anslagen investeras ofta i nybyggnationer eller om- och tillbyggnader och
ska vara värdehöjande för fastigheten. Beloppen i texten är baserade på
åren 2017 till 2018. Summan varierar från år till år beroende på de båda
anslagens storlek.
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för anslag 1:11 Åtgärder för
havs- och vattenmiljö. Det är ett viktigt verktyg för genomförandet av
regeringens sammanhållna politik för sjöar, vattendrag och hav. Anslaget får
användas till insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, planera, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer. Utredningar och inventeringar inför
nya områdesskydd för sjöar, vattendrag och marina områden ska finansieras
av anslag 1:11 liksom särskilda skötselinsatser som uppföljning och utvärdering av insatser för vattenmiljöer.
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Anslag till Länsstyrelsen i Gotlands län
På Länsstyrelsen i Gotlands län jobbar åtta personer med förvaltning och
skötsel av närmare 140 naturreservat. Anslaget till länsstyrelsen för skötsel
och förvaltning av skyddad natur har varit ungefär 10 miljoner kronor
per år, men mer pengar har skjutits till för naturvård sedan senaste valet.
2018 ligger anslaget på 17 miljoner kronor. Förutom de årliga anslagen ges
ibland extra pengar för särskilda insatser. Skötselåtgärder finansieras ibland
delvis med stöd av andra finansieringsformer som exempelvis LIFE-projekt,
arbetsmarknadspolitiska projekt, lokala naturvårdssatsningar eller åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper.
På länsstyrelsen jobbar dessutom åtta personer, vilket motsvarar fem årsarbetskrafter, med förvaltning, skötsel och service för besökare till Gotska
Sandöns nationalpark. Nationalparken är bemannad året runt med två per
soner som arbetar två veckor i taget. Anslaget för skötseln av nationalparken är 2,5 miljoner kronor år 2018. Ett riktat anslag för fastighetsunderhåll
på 0,5 miljoner kronor gavs för 2018. Båttrafiken som tar besökarna till
och från ön subventioneras med statliga medel. SMHI och Sjöfartsverket
med flera myndigheter bekostar en del av bemanningen med cirka 2 miljoner kronor årligen för att få hjälp med underhåll av deras fasta utrustning
på Gotska Sandön. Nationalparken ger en årlig intäkt på cirka 2 miljoner
kronor för uthyrning av tält och stugor. Årsomsättningen är cirka 7 miljoner
kronor.
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Näringsliv
Brukande av mark
• Vilka möjligheter och konsekvenser innebär en nationalpark för
brukandet av marken?
• Hur brukas marken idag och hur ändras förutsättningarna för brukandet
med en nationalpark?

De som brukar åkermark, betesmark och skogsmark idag lyfter fram
betesmarken som särskilt viktig för sin verksamhet. Åkermark omfattas
oftast inte av en nationalpark och brukandet av åkermarken i förstudieområdet påverkas därmed inte. Aktiviteten i skogsbruket är låg i förstudieområdet. För de som är skogsägare idag försvinner möjligheterna
till skogsbruk med en nationalpark. Den största förändringen för de
som brukar marken, förutom att marken byter ägare, blir att de inte
helt själva kan bestämma hur områdena ska skötas och de måste ha en
tät och bra dialog med en förvaltare. Betet är viktigt för bevarandet av
naturvärdena i området och det är därför angeläget att det kan fortsätta bedrivas.

Markerna i förstudieområdet beskrivs ofta, både nu och historiskt, som
grunda, magra och steniga. Stora arealer utgörs av magra alvarmarker och
hällmarksskogar men landskapet varierar och innehåller även mindre arealer
med bördigare områden och åkermark. I mitten av 1950-talet var det drygt
20 ställen och gårdar som hyste djur i form av nötkreatur, hästar och får i
Fleringe socken. Med dagens mått var gårdarna små men tillsammans kunde
man då räkna in runt 80 nötkreatur, 20 hästar och 550 får. Jordbruksmarken
till Ahrs och Smitts gårdar i Fleringe socken beskrivs år 1940 som ”mycket
torra och ofruktbara, däremot lämpar sig markerna utmärkt till fårbeten,
varför här hålles en fårfarm med omkring 300 djur”. Jordbruket har förändrats sedan mitten av 1900-talet med utveckling av produktionsmetoder och
en strukturförändring mot färre och större jordbruksföretag. Invånarantalet
i Fleringe socken har också minskat från 409 invånare år 1940 till 186 invånare år 1965 och till 70 invånare år 2017.
En stor skogsbrand drabbade skogarna i framförallt Fleringe och Bunge
socknar omkring år 1660. Cirka 7 000 hektar skog drabbades av branden
som på de grunda och karga markerna fick en delvis förödande effekt.
Grunda marker var under lång tid skoglösa och man kan anta att branden
utarmat marken och gjort den mer svårföryngrad. Ungefär vid samma tid
utvecklas två näringar som påverkar de gotländska skogarna, sågning av
bräder och bränning av kalk. Troligtvis är det gotlänningarnas behov av ved
för husbehov som historiskt har stått för det största uttaget ur skogen.
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Brukandet av marken idag
De som driver ett jordbruk kan söka olika stöd och som lantbruksföretagare är man ofta beroende av de här jordbrukarstöden för att få lönsamhet i sin verksamhet. Gårdsstöd och miljöersättningar är stöd för att bruka
jordbruksmark. Som jordbruksmark räknas åkermark och betesmark.
Jordbruksmarken är indelad i områden som kallas block och blockarealen är
den areal som lantbrukaren kan få stöd för. Blockarealerna kan ge en bra bild
över vilka marker som brukas idag. I förstudieområdet finns cirka 265 hektar
åkermark och cirka 975 hektar betesmark i jordbruksblock. Cirka en tredje
del av jordbruksblocken ligger i befintliga naturreservat eller annan mark
som ägs av Naturvårdsverket. Det är 16 lantbrukare som får jordbrukarstöd
för att bruka jordbruksmarken, både åkermark och betesmark, i förstudie
området. Sju av lantbrukarna har sitt brukningscentrum i förstudieområdet
och resterande lantbrukare har brukningscentrum på andra ställen på norra
Gotland. För alla gårdarna är markerna viktiga, oavsett var bruknings
centrum är.

Cirka 265 hektar åkermark brukas i förstudieområdet. Foto: Gunilla Lexell.
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Den som håller nötkreatur, grisar, får, getter eller fjäderfä har en produktionsplats och ska anmäla sin djurhållning till Jordbruksverket. I förstudieområdet
finns idag fyra fasta produktionsplatser, det vill säga gårdar som håller djur.
Förutom de fasta produktionsplatserna finns även åtta tillfälliga produktionsplatser. En tillfällig produktionsplats behövs när man håller djur på bete mer
än 500 meter från gården.
Förutsättningarna för skogsbruk är generellt sett begränsade i förstudie
området. Bonitet beskriver skogsmarkens bördighet eller markens naturliga
virkesproducerande förmåga och uttrycks i skogskubikmeter per hektar och
år. Boniteten avgörs bland annat av områdets jordmån, klimat och fuktighetsförhållanden. Medelboniteten i förstudieområdet är 2,1 skogskubikmeter per
hektar och år vilket är betydligt lägre än medelbonitet för Gotland som ligger
på 3,8 skogskubikmeter per hektar och år.
Aktiviteten i skogsbruket är idag låg i förstudieområdet. Under den senaste
20-årsperioden har knappt 30 anmälningar eller ansökningar om föryngrings
avverkning gjorts. Av dessa är det de större skogsägarna som Prästlönetill
gångar i Visby stift, Liljewalchska stiftelsen och Fortifikationsverket vilka står
för majoriteten av avverkningarna. Endast två anmälningar eller ansökningar
om föryngringsavverkning kom från enskilda skogsägare. De enskilda skogsägarna har brukat skogen främst genom plockhuggning för uttag av ved och
husbehovsvirke både historiskt och i modern tid. På en mindre areal har mer
rationella skogsbruksmetoder använts under åren.
Vilka förändringar innebär en nationalpark för brukandet

Åkermark
För åkermark kan ”hål” göras i en nationalpark. Ingen förändring sker då i
ägandeskapet eftersom åkermarken inte ingår i nationalparken och omfattas
då inte heller av en nationalparks föreskrifter. En nationalpark påverkar inte
förutsättningarna för brukandet av åkermarken och tillfartsvägarna kan fortsätta att nyttjas. På åkermark som inte omfattas av en nationalpark tillkommer inga ytterligare restriktioner för till exempel användande av gödning och
bekämpningsmedel.

Betesmark
Betet lyfts fram som det viktigaste brukandet i förstudieområdet av de som
brukar marken idag. Att fortsatt ha tillgång till betesmark och de jordbrukar
stöd det kan medföra är för många avgörande för fortsatt verksamhet. Jord
brukarstöden behöver inte vara knutna till den som äger marken. Även i en
framtida nationalpark finns behov av bete för att behålla och stärka områdets naturvärden. Flera av brukarna har betesdjur som redan idag betar natur
reservat eller annan mark som ägs av staten. För deras del blir skillnaden
antagligen mycket liten om det blir en nationalpark. Den största förändringen
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för markägarna och för de som brukar sin egen mark blir att de inte längre
äger marken eftersom den mark som ingår i en nationalpark måste ägas av
staten. Att nuvarande markägare inte längre kan bestämma och styra själva
över hur området ska skötas är en förändring. Brukarnas tillgång till betesmark
kan säkras genom olika avtal.
En förutsättning för att brukarna ska kunna hålla betesdjur i området
är möjligheten att förse djuren med dricksvatten och att ha platser för stödutfodring. Detta behov behöver tas hänsyn till i arbetet med föreskrifter
och skötselplan. I en nationalpark stämmer brukaren av åtgärder och har
en dialog med en förvaltare. Lantbrukare är vana att följa anvisningar
för skötseln av betesmarkerna eftersom det finns åtagandeplaner med villkor som grund för miljöersättningen. Förvaltare som är lättillgängliga och
att samarbetet fungerar bra är viktigt för att kunna bruka betesmarken i
en nationalpark. En nationalpark skulle kunna innebära en möjlighet att
öka arealen bete, brukarna skulle kunna ha fler betesdjur eller så skulle fler
brukare kunna få tillgång till betesmark.

Skogsmark
Inget större aktivt skogsbruk bedrivs i förstudieområdet idag av de enskilda
skogsägarna. Främst används skogarna för plockhuggning till ved och husbehovsvirke och skogsbete. Den skogsmark som eventuellt blir nationalpark
kommer att ägas av staten. Möjligheten att bedriva skogsbruk, ta ut ved och
virke för husbehov försvinner därmed. Möjligheten till skogsbete kvarstår
dock.

Vindkraft
• Hur påverkar en nationalpark vindkraftsutbyggnad i området?
• Vilka områden ingår i riksintresset för vindkraft och vad står i
översiktsplanen om vindkraft?
• Är planerna förenliga med bildandet av en nationalpark?

I förstudieområdet finns inga riksintresseområden för vindbruk.
Möjligheterna att generationsväxla befintlig vindkraftspark i anslutning
till förstudieområdet eller att uppföra vindkraftverk utanför området
påverkas troligen inte av ett beslut om nationalpark.
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Det finns inget område av riksintresse för vindbruk utpekat av Energimyndig
heten i eller i närheten av förstudieområdet. Närmsta område av riksintresse för
vindbruk är beläget cirka fyra till fem kilometer sydväst om förstudieområdet.
Det finns inget som tyder på att möjligheterna att uppföra vindkraft i området
skulle påverkas av en nationalpark.
Uppförande av vindkraftverk med tillhörande vägar och anläggningar
innebär ett stort intrång i naturmiljön och är därför troligtvis inte förenligt med nationalparkens syften. För en nationalparks besökare är även
upplevelsevärdena viktiga och ljud- och ljusstörningar bör undvikas.

Områden av riksintresse
Fysisk planering sätter spår och anger
ramarna för hur samhället förändras i tid
och rum. Geografiska områden som är av
nationell betydelse kan pekas ut som riksintresse. Områdena kan vara viktiga av
olika skäl. Bestämmelserna om riksintressen finns i miljöbalken och syftar till att
främja en från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning

med marken, vattnet och den fysiska miljön
i övrigt. Bestämmelserna ska tillämpas vid
beslut som rör ändrad användning av markoch vattenresurserna.
Ibland omfattas samma geografiska
område av flera riksintressen, det är då upp
till den beslutande myndigheten att väga de
olika riksintressena mot varandra.

Vindbruk i översiktsplanen
I Region Gotlands översiktsplan Bygg Gotland från 2010 finns tre områden
markerade som Område för vindbruk typ 1 viket enligt planen avser område
inom riksintresse för vindbruk. Detta beror på att områdena tidigare varit
utpekade eller föreslagna som riksintresseområden för vindbruk. Genom
Energimyndighetens beslut år 2013 kom antalet riksintresseområden liksom
den totala arealen riksintresseområden för vindbruk att minskas i landet.
De tre områden som är markerade i översiktsplanen är följande:
• Ett område nordväst om sjön Bästeträsk, innefattande bland annat
sjöarna Nyraisu och Mavrajd.
• Ett område söder om sjön Bästeträsk mot Släkmyr och mot Mölner myr.
Staten äger en del av området.
• En mindre del av ett område runt Storugns gamla täktområde och
Gotland Ring där vindkraftverk redan finns uppförda i en del av området. Området är också markerat i översiktsplanen som lämpligt att generationsväxlas, det vill säga att befintliga vindkraftverk bör få bytas ut
eller uppgraderas när de tjänat ut.
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I översiktsplanen finns tre större områden utpekade för vindbruk som berör förstudieområdet.
Observera att Område typ 1 syftar på den utbredning som riksintresse för vindbruk hade vid tiden
för översiktsplanens antagande i juni 2010. Källa: Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands
kommun 2010–2025.

De två förstnämnda vindbruksområdena i översiktsplanen ligger till stora
delar inom Natura 2000-området Bästeträsk. Det är svårt att bedöma möjligheterna att få tillstånd att uppföra vindkraftverk med de förutsättningar som
redan råder och om det skulle innebära någon ytterligare begränsning till
följd av en nationalpark i dessa områden.
När det gäller det tredje vindbruksområdet, Storugns med omnejd, omfattas endast en mindre del av förstudieområdet och den befintliga vindparken
inte alls. Det är alltid svårt att förutse effekter men en nationalpark torde inte
påverka möjligheterna att generationsväxla vindparken eller uppföra vindkraftverk i områden belägna utanför en nationalpark.
Energimyndighetens förstudie
I april 2018 presenterade Energimyndigheten en förstudie om hur Gotland
kan bli pilot i omställningen till ett hållbart energisystem i Sverige. Energi
myndighetens förstudie har dock ingen omedelbar påverkan på den nationella, regionala eller lokala fysiska planeringen. Energimyndighetens studier,
förslag eller eventuella kommande uppdrag tar inte över de planinstrument
som finns som det kommunala planmonopolet, kravet på tillståndsprövning
enligt miljöbalken med flera instrument.
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Kalkbrytning
• Hur kan en nationalpark påverka möjligheterna till kalkbrytning i
området?
• Vilka tillståndsprocesser pågår för täktverksamhet i området?

Det pågår prövningar enligt miljöbalken om ny och utökad storskalig
täktverksamhet i förstudieområdet. Båda prövningarna ligger hos
Mark- och miljööverdomstolen.
Ett gällande tillstånd till kalkbrytning enligt miljöbalken hindras
inte av ett kommande beslut om en nationalpark. I förstudieområdet
finns befintliga skydd och kända värden som påverkar möjligheten att
erhålla tillstånd till nya kalktäkter i området.

Pågående prövningar enligt miljöbalken
I förstudieområdet pågår två tillståndsprövningar enligt miljöbalken som
rör planerna på ny och utökad storskalig täktverksamhet. År 2006 fick
Nordkalk AB tillstånd för provbrytning på fastigheten Bunge Ducker 1:64
och år 2007 ansökte de om tillstånd för en ny kalkstenstäkt. År 2008 ansökte
SMA Mineral AB om utvidgad täktverksamhet vid sin befintliga kalktäkt på
fastigheten Bunge Stucks 1:368. Prövningarna har pågått under lång tid och
har genom åren tagits upp i olika instanser.
För närvarande ligger båda prövningarna hos Mark- och miljööverdomstolen. Domstolen har hållit huvudförhandlingar i maj 2018 och därefter kommer domstolens beslut. Preliminärt beslutsdatum är 11 september
2018. Dessa tillståndsprövningar innefattar tillstånd till miljöfarlig verksamhet (täktverksamhet) och vattenverksamhet (avledning av vatten) samt tillstånd i Natura 2000-område och bland annat artskyddsfrågor. Det är möjligt
att överklaga Mark- och miljööverdomstolens beslut till Högsta domstolen.
Konflikt mellan motstående intressen
I förstudieområdet finns flera olika riksintressen; för naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård och för mineral. Fyndigheter som innehåller värdefulla
ämnen eller material kan pekas ut som riksintressen. De två områdena med
pågående tillståndsprocesser för kalkbrytning ingår båda i riksintresse för
mineral. I och runt dessa områden finns höga naturvärden och här överlappar även riksintresse för mineral riksintresset för naturvård. Här finns en
inneboende konflikt mellan olika riksintressen som blir tydlig genom ansökan
om tillstånd för täktverksamhet. Överlappande och motstående riksintressen
är inget unikt för norra Gotland. När dessa ställs mot varandra kan de
prövas i domstol.
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I förstudieområdet överlappar riksintresset för mineral, blå områden i kartan, riksintresset för
naturvård, gröna områden i kartan. © Lantmäteriet, Naturvårdsverket, SGU.

Befintliga skydd och kända värden är vad som påverkar möjligheten att
erhålla tillstånd till nya kalktäkter i området.
I förstudieområdet ligger naturreservaten Bästeträsk, Bräntings haid,
Grodde, Horsan, Vitärtskällan, Mölnermyr och Hoburgsmyr samt delar av
naturreservatet Gotlandskusten. I de områden som är skyddade som naturreservat är täktverksamhet inte förenligt med reservatsföreskrifterna och
syftet med skyddet. Dispens från föreskrifterna kan sökas och prövas i så
fall av länsstyrelsen med möjlighet att överklaga.
Stora delar av förstudieområdet är Natura 2000: Bästeträsk, Mölnermyr,
Vitärtskällan, Stora Vikers och Hoburgsmyr. Här finns mycket höga naturvärden som är förtecknade i art- och habitatdirektivet. De arter och naturtyper som finns här är till en del unika för Sverige och Europa. Natura
2000-områden ska enligt både EU-lagstiftning och svensk lagstiftning skyddas från negativ påverkan och gynnsam bevarandestatus ska upprätthållas.
Vid täktverksamhet skadas markområden irreversibelt och många av de
ursprungliga naturtyperna kommer att förvinna för all tid.
”Bästeträsk, dess källflöden och källsjöar” har ett skydd enligt 8 § i
miljöskyddslagen och Hau träsk är ett vattenskyddsområde. Region Gotland
arbetar med att inrätta ett nytt vattenskyddsområde i avrinningsområdet till
Bästeträsk.
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Om kalkbrytning på mark som gränsar till skyddad natur kan förekomma
avgörs av om verksamheten bedöms påverka värdena i det skyddade området.
Miljöprövningar för Gotland sker antingen av miljöprövningsdelegationen
vid Länsstyrelsen i Stockholms län eller i Mark- och miljödomstolen.
Täktverksamhet och nationalpark, går det att förena
Naturvårdsverket bedömer att ny och utökad kalkbrytning i området inte går
att förena med bevarande av naturvärdena och de förväntningar på upplevelse
värden som en nationalpark står för. Naturvårdsverket bedömer att det går att
bilda en nationalpark i området med den nu befintliga och pågående täktverksamheten. Nordkalk AB bedriver verksamhet i Storugns och bryter sten
i Klinthagentäkten. SMA Mineral AB har verksamhet i Strå hamn och en
mindre verksamhet i täkten i Stucks som bygger på befintliga lager, där förekommer dock inte längre någon brytning.
Ett eventuellt beslut om nationalpark kommer inte att omfatta mark
där tillstånd till kalkbrytning finns och ett gällande tillstånd till kalkbrytning enligt miljöbalken hindras inte av ett eventuellt kommande beslut om
en nationalpark. Befintlig kalkbrytning, med gällande tillstånd, kommer inte
påverkas genom bildande av en nationalpark. Hur nära det kan vara mellan
en eventuell nationalpark och en pågående kalktäkt är inte möjligt att säga
i dagsläget. Det är en fråga som blir aktuell att arbeta med om en bildandeprocess startas. Vid förnyad tillståndsprövning när tidsbegränsade tillstånd
upphör kan täktverksamheten i området påverkas av att gynnsam bevarande
status ska upprätthållas inom de närliggande Natura 2000-områdena.

Karta över förstudieområdet med de två områdena som prövas i domstol markerade med rött. Nordkalk
AB:s område är det större och har transportbandets sträckning markerad. SMA AB:s område ligger intill
befintlig täkt. Natura 2000-områden är markerade med grönt. © Lantmäteriet, Naturvårdsverket.

2018-06-13
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Kommentarer från kalkbolagen
SMA Mineral AB, Nordkalk AB, IF Metall/LO och Unionen har fått utkastet
till rapporten Fördjupad förstudie nationalpark Bästeträsk för kännedom och
eventuella synpunkter. SMA Mineral AB och Nordkalk AB har kommit in med
synpunkter.
SMA Mineral AB framhåller att konflikten mellan bolagens intresse av
kalkbrytning och naturskydd i området inte beskrivs tillräckligt i förstudien.
Nordkalk AB anser att det är olämpligt att deras fastighet med pågående ansökan om täkttillstånd ingår i en förstudie.
I förstudieområdet finns riksintressen för mineral vilket båda bolagen framhåller som viktigt att ta hänsyn till liksom behovet av att belysa de negativa
konsekvenserna för mineralutvinning som ett ökat områdesskydd kan medföra.
Båda bolagen belyser även att de tidigare har avsatt arealer till staten och
avstått från verksamhet i förstudieområdet till förmån för naturskydd. Bolagen
framför även att de inte är negativa till naturskydd eller en nationalpark om det
är möjligt att förena med den verksamhet som de avser bedriva i området.

Besöksnäring
• Hur kan en nationalpark bidra genom att skapa mervärden för
näringslivet?
• Hur ser trender för naturturism ut och vilka är trenderna för besök i
nationalparker?
• Vilka arbetstillfällen kan nationalparker bidra med?
• Vad innehåller varumärket Sveriges nationalparker och vilka möjligheter
ger det i en gotländsk kontext?
• Hur kan en nationalpark bidra till besöksnäringen på norra Gotland?
• Vad är destinationsutveckling och hur har arbetet bedrivits i andra
kommuner?
• Hur skulle Gotland kunna arbeta med destinationsutveckling och vilka
synergier finns med pågående satsningar och projekt på Gotland?

Naturturism är en globalt växande trend och Sverige attraherar besökare i hög grad just på grund av vår unika natur som är tillgänglig för
alla. Naturen har en avgörande betydelse för svenskarnas val av resmål.
Nationalparker har potential att bidra till tillväxt och en hållbar
utveckling genom att de är lokalt förankrade, bidrar till ökad kunskap
och bevarande samtidigt som de förstärker platsers attraktivitet och
efterfrågan.
Varumärket Sveriges nationalparker skapar en gemensam identitet
för nationalparkerna. Guldstjärnan är symbolen och erbjudandet är
att skapa berikande upplevelser i Sveriges mest sevärda natur. För alla,
idag och imorgon.
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I Tillväxtprogram för Gotland 2016–2020 är besöksnäringen ett strategiskt område. Flera pågående projekt för att öka besöksnäringen på
Gotland har beröring med Förstudie nationalpark Bästeträsk.

Trender för naturturism och besök i nationalparker
Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar. Under år 2017
omsatte svensk turism 317 miljarder kronor och sysselsatte 175 800 personer.
Den totala turismkonsumtionen har ökat kraftfullt under en följd av år och
turistexporten, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, har haft
en ännu snabbare ökningstakt. Turismens exportvärde uppgick år 2017 till
134 miljarder kronor enligt Tillväxtverkets rapport Turismens årsbokslut 2017.
Näringen betyder mycket för storstäderna som attraktiva besöksmål likväl
som den spelar en stor roll för utveckling och livskraft i lands- och glesbygds
områden.
Intresset för Sverige och vår livsstil ökar och efterfrågan på natur- och kulturbaserade upplevelser växer. Den svenska naturen och unika upplevelser
kopplade till naturen är idag ett av våra starkaste attraktionsvärden. Sverige
har därför allt att vinna på att stärka och utveckla fler hållbara reseanledningar
inom detta område.

Efterfrågan på naturupplevelser ökar. Kajaktur på Bästeträsk. Foto: Magnus Martinsson.
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Naturturism är en globalt växande trend och Sverige attraherar besökare i
hög grad just på grund av vår unika och orörda natur som är tillgänglig för
alla. Även öppenhet, frihet och hållbarhet rankas högt. Naturen spelar även
en avgörande roll för svenskarnas val av resmål under stora delar av året.
I Sverige har ett flertal nationella och regionala initiativ tagits för att
utveckla fler naturnära upplevelser och stärka marknadsföringen av svensk
natur för en internationell marknad. Besöksnäringen utvecklar en egen strategi för naturturism och många turistföretag utvecklar nya naturbaserade
upplevelser. Tillväxtverket arbetar för att företag och destinationer ska bli
mer internationellt konkurrenskraftiga till exempel genom regeringsuppdrag
som Hållbar destinationsutveckling och nu senast Hållbar produktutveckling
med fokus på natur- och kulturturism. För att svara mot det ökade intresset för svensk naturturism har Visit Sweden fått extra resurser av regeringen
för att satsa på internationell marknadsföring av hållbara upplevelser i den
svenska naturen med fokus på hållbar natur- och ekoturism på landsbygden.
Visit Sweden genomförde år 2016 en förstudie där undersökningar och
analys visade att Sverige har en stor potential att öka antalet utländska besökare som vill uppleva hållbar naturturism. Visit Sweden identifierade specifikt
en attraktiv målgrupp ”naturfokuserade resenärer med fokus på segmentet
den nyfikna upptäckaren”. Under sin Sverigeresa vill målgruppen framförallt
uppleva naturen och landsbygden, resa runt i Sverige samt uppleva svensk
kultur vilket matchar väl med Sveriges erbjudande. Högst upp på listan över
vilka aktiviteter i svensk natur som lockar denna målgrupp ligger besök i
nationalpark eller naturrum, hela 80 procent av målgruppen anser detta.
Nationalpark är ett begrepp som skapar ett högt attraktionsvärde för en
plats, inte minst bland utländska besökare.
De globalt viktigaste trender som Visit Sweden pekar ut och som bedöms
påverka inkommande naturturism till Sverige är främst:
• semestern som en tid för personlig utveckling
• Soft-adventure – ökad efterfrågan på bekväma och tillrättalagda naturupplevelser
• längtan till naturen och äkta upplevelser i en alltmer stressad värld
• ökad insikt om vikten av en hälsosam livsstil.
Enligt Visit Sweden och de regionala turistorganisationerna stämmer även
trenderna väl överens med Sveriges naturturismerbjudande.
Konkurrensen inom naturturism är hård men den starka bilden av Sverige
som land och naturdestination innebär goda möjligheter för Sverige att positionera sig ytterligare på en global marknad.
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Vad är destinationsutveckling
Destinationen, förstått som målet för resan, är ett centralt begrepp i alla
diskussioner om utveckling av turism. Destinationen är platsen eller trakten
vi reser till. Många regioner arbetar aktivt med att utveckla attraktiviteten
i sin region och på sina platser. Attraktioner motiverar resandet till en viss
plats. Attraktionerna kan vara till exempel natur, klimat, kulturer och traditioner eller olika typer av anläggningar för aktiviteter.
För att utveckla en destination och öka turismen behöver näringslivet
och kommunen eller regionen samarbeta om gemensamma mål. Kunskapen
om besökarnas önskemål måste fördjupas och destinationens attraktioner
utforskas.
En nationalpark som är en del i ett större sammanhang kan skapa möjlig
heter för turismen. En nationalpark som är en av flera attraktioner för en
destination kan bidra till utvecklingen av helheten. Besökare reser ofta till en
destination för att uppleva helheten med till exempel flera olika naturupp
levelser, varav en kan vara nationalparken.
Bildandet av en nationalpark är ett separat projekt som leds av
Naturvårdsverket. Nationalparker bildas för att trygga naturens mångfald
och ge besökare möjlighet att uppleva och njuta av naturen. En bildande
process kan påbörjas oavsett om arbetet med ett eventuellt destinations
utvecklingsprojekt är aktuellt eller inte.
I kapitlet Dialog och lärande under avsnittet Studieresa kan du läsa mer
om projektet Destination Åsnen och om kommunerna Tingsryd, Alvesta och
Växjös arbete. Du kan också läsa om hur Simrishamns kommun arbetar med
Stenshuvuds nationalpark.
Besöksnäring och nationalparker
Pia Nilsson, Jönköping International Business School, drar slutsatsen i sin
litteraturöversikt Hur kan en nationalpark bidra till lokal och regional
utveckling? att nationalparker ger upphov till en rad positiva effekter som
kan spåras i den lokala ekonomin. Det finns exempel från Finland, Sverige
och Tyskland där man kan se ett tydligt samband mellan nationalparker och
förbättrade förutsättningar för lokal tillväxt via besökarnas konsumtion. De
effekter för sysselsättningen som kan relateras till nationalparker uppstår i
första hand inom servicesektorn och är kopplade till möjligheter för boende i
anslutning till parken, restauranger och annan konsumtionsbaserad verksamhet. Studier visar att lokalbefolkningen gynnas mest av besökarnas konsumtion. De besökare som väljer att övernatta i området visar sig även spendera
mer pengar, vilket indikerar att logimöjligheter är viktiga för de mervärden
som nationalparken ger upphov till.
Ett intressant perspektiv är det inflöde av besökare från andra regioner
och länder som en nationalpark attraherar. Studier visar att besökarna tillför
en extern inkomstkälla som bidrar till att förstärka det lokala och regionala
utbudet, en inkomstkälla som inte hade funnits utan nationalparken.
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Fågelskådning på Gotska Sandön, en av Sveriges nationalparker. Foto: Caroline Bernander.

En studie av ett representativt urval av naturturismföretag i Sverige visar att
det är en bransch som är både växande och i hög grad diversifierad. Företag
har ofta flera olika verksamheter som kombineras med varandra. Endast
20 procent av företagen hade hela sin omsättning inom naturturism. Studien
visar även att det är en bransch med stor variation över året och att det i hög
grad är månaderna juni till september som är viktigast.
Studier visar att de nationalparker som är del av en turiststrategi har
större ekonomiska effekter och fler besökare jämfört med om nationalparken
är den enda attraktionen i regionen. Det är med andra ord viktigt att parken
är förankrad i den lokala turismstrategin och att den marknadsförs som en
del i ett större sammanhang.
I nutida regionala tillväxtstrategier finns ett ökat fokus på betydelsen av
lokala entreprenörers och aktörers förmåga att identifiera innovativa sätt
att utveckla platsens egenskaper och möjligheter för tillväxt. Det innebär ett
ökat fokus på regionala skillnader och en större insikt om att det inte finns
en tillväxtstrategi som passar alla regioner. Tillväxtstrategier måste baseras
på regionspecifika egenskaper och anpassas för att lösa de utmaningar som
gäller för regionen ifråga.
Nationalparker är ett exempel på en platsbunden egenskap med
potential att aktivt bidra till en hållbar utveckling inom besöksnäringen.
Nationalparkerna bidrar till ökad kunskap om natur och miljö och möjliggör insatser för bevarande samtidigt som de bidrar till att förstärka platsers
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attraktivitet genom att locka boende, företag och besökare. Nationalparker
är oftast lokaliserade till landsbygden vilket gör att de har potential att aktivt
bidra till landsbygdens utveckling.
Förbättrad infrastruktur och ökad rörlighet har inneburit att människor
har större möjligheter vid val av bostadsort. För företag innebär en förbättrad infrastruktur och en ökad tillgänglighet möjlighet att använda lokala
varor och tjänster. I Sveriges strategi för regional tillväxt lyfts betydelsen av
den lokala nivån för att skapa attraktiva miljöer för boende och arbete.
Utöver de mätbara ekonomiska effekter som en nationalpark kan generera finns ytterligare effekter av mer emotionell och existentiell dimension
som kan skapa tillväxt genom att bidra till en attraktivare region. Studier
visar att rekreationsmöjligheter, friluftsliv och en rik naturmiljö uppfattas
som något positivt eftersom dessa bidrar till att stärka attraktiviteten. Den
naturupplevelse som en nationalpark tillhandahåller kan till viss del bli en
lokal kollektiv nyttighet, något som inte är direkt mätbart, men som tillfaller
alla invånare i en kommun eller region.
Varumärket Sveriges nationalparker
Ett gemensamt varumärke för Sveriges nationalparker har skapats som stärker marknadsföringen. Den gemensamma identiteten för Sveriges nationalparker sammanfattas med följande:
• Nationalparkerna ska gemensamt erbjuda och skapa berikande
upplevelser i Sveriges mest sevärda natur. För alla, idag och imorgon.
• Målbilden för varumärkesarbetet är att Sveriges nationalparker ska vara
den mest populära naturattraktionen i Europa. Genom världsledande
pedagogik i naturen.
• Naturupplevelser, kvalitet och kunskap är ledorden för varumärket
Sveriges nationalparker.
Den visuella identiteten består bland annat av logotypen guldstjärnan och
enhetlig utformning av skyltar, informationsmaterial och vägvisare.

Guldstjärnan, Sveriges nationalparkers logotyp.
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Gotska Sandöns nationalpark
Gotska Sandöns nationalpark ligger i Gotlands län. Gotska Sandön ligger
norr om Fårö och är Östersjöns ensligast belägna ö. Nationalparken har
cirka 4 000 besökare under ett år.
Enligt en undersökning som Naturvårdsverket genomförde sommaren
2014 spenderade besökarna i genomsnitt 2 936 kronor per person under sitt
besök. Det motsvarar omkring 11 miljoner kronor för samtliga besökare.
Enligt undersökningen är besökarna till Gotska Sandön villiga att betala mer
i samband med sitt besök i nationalparken. Betalningsviljan uppgår enligt
Naturvårdsverket till 16 miljoner kronor år 2014.
Turbåten till Gotska Sandön går från både Nynäshamn och Fårösund och
har en besättning på fyra personer. Cirka 80 procent av resenärerna väljer att
resa från Nynäshamn. Nationalparken genererar arbetstillfällen i Nynäshamn
genom de nationalparksbesökare som väljer att bo, äta och parkera bilen
här innan båtresan till parken. I Fårösund kan parkens besökare bidra till
mataffärer, caféer och restauranger. Båttrafiken med turbåten och resebokningen är offentligt upphandlade av länsstyrelsen. Gotska Sandöns reviderade skötselplan ger möjlighet att genomföra fler skötselåtgärder, till exempel
naturvårdsbränning och röjningar till vilka entreprenörer och konsulter kan
anlitas.
Naturreservaten på Gotland är välbesökta men exakta besökssiffror
saknas. Naturreservatet Stora Karlsö attraherar stora mängder besökare och
tar emot 11 000 besökare varje år under maj till september.

Stora Karlsö naturreservat med hamn och besöksanläggningar. Foto: Karolina Johansson.
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Pågående satsningar och initiativ på Gotland
Tillväxtprogram för Gotland 2016–2020 prioriterar hållbar tillväxt för stärkt
attraktionskraft. I Tillväxtprogrammet utpekas mat- och livsmedelsnäringen
samt besöksnäringen som strategiska områden för Gotlands utveckling. För
närvarande pågår en rad projekt som på ett eller annat sätt har beröring med
Förstudie nationalpark Bästeträsk. Följande projekt bedöms som särskilt
intressanta:
• Region Gotland driver ett projekt för att i samverkan med näringslivet ta
fram en besöksnäringsstrategi för Gotland. I förslaget betonas besök året
runt, tematisk turism och arbete med en ökande internationell turism.
I alla delar berörs naturen som reseanledning.
• Bungemuseet genomför en förstudie för att studera möjligheterna att
samla fler intressenter i Bunge och Fårösund till någon form av gemensam samlingsplats. Denna skulle också kunna vara en entré till en
eventuell nationalpark.
• Bläse Kalkbruksmuseum arbetar för att utveckla Bläse och museet som
besöksmål.
• Mat- och livsmedelsstrategin för Gotland arbetar med ett samordnat
genomförande av strategin. I gränslandet mellan mat och turism finns
hela skalan från djurbete och öppna landskap till närproducerade råvaror och matupplevelser. Gotland ingår i ett större projekt om internationell matturism till Sverige som leds av Visit Sweden.
• Projektet Klintkustleden som drivs av Skogsstyrelsen och länsstyrelsen syftar till att göra en vandringsled längs kusten mellan Visby och
Kappelshamn.
• Gotlands Förenade Besöksnäring har ett pågående projekt kring utvecklingen av kryssningsresandet till den nya kryssningskajen i Visby. För
att få en spridning av det ökade antalet dagbesökare krävs fler och mer
förädlade rundtursförslag.
• Uppsala Universitet – Campus Gotland bedriver projektet I Tjelvars
fotspår med syfte att utveckla former för upplevelsebaserad kultur- och
naturturism. Fokus ligger på Gothem på mellersta Gotland.
• Föreningen Närsholmen medverkar i ett transnationellt projekt Baltic
Wings som syftar till att stärka fågelskådningen som reseanledning till
Gotland.
• Kulturhistoriska besöksplatser. På Gotland är det lätt att uppleva kulturhistorien på plats ute i landskapet. Länsstyrelsen i Gotlands län arbetar
med att vårda och tillgängliggöra ett antal av dessa platser. Platserna röjs
och skyltas genom länsstyrelsens eller lokala krafters försorg.
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Ett destinationsutvecklingsprojekt på Gotland
Ett besök i en nationalpark kan vara ett komplement till andra besöksmål på
Gotland. Ett tydligt fokus på att erbjuda både nya och existerande aktörer
möjlighet att medverka i arbetet med utvecklingen av destinationen är viktigt.
Genom att bjuda in till dialog finns möjligheter för fler aktörer att bidra
i utvecklingen av besöksnäringen och naturturismen på Gotland. Redan nu
finns intressenter på norra Gotland som vill medverka i det fortsatta arbetet
med destinationsutveckling. Här är några exempel: Bläse Kalbruksmuseums
intresseförening, Bungemuseet AB, Gotland Sports Academy, Fish Your
Dream, Gotland Nature, Gotland Active Store och Gotlands Cykeluthyrning.

Bläse Kalkbruksmuseum är ett besöksmål i förstudieområdet. Foto: Magnus Martinsson.

För att nå framgång i arbetet med destinationsutveckling är följande faktorer
betydelsefulla:
• Bred inbjudan till aktörer både i och utanför det område som ska utvecklas.
Bygg på deltagarnas intresse och behov.
• Tidig medverkan i utvecklingsarbetet kring nationalparken – dialog, delaktighet
och samverkan. Förklara och tydliggör varumärket Sveriges nationalparker
samt vikten av samspelet mellan nationalparken och övriga aktörer.
• Tydlig koppling till övriga utvecklingsprocesser i området och andra projekt
kopplade till naturen på Gotland.
• Tydligt mål – en organisation som fortsätter driva projektets resultat vidare.
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Följande delar kan ingå i ett destinationsutvecklingsprojekt:
• kunskapsinhämtning och inspiration
• kurser, workshops och studiebesök för att höja kompetensen till exempel
om naturen
• samla alla intressenter runt en gemensam vision och målbild och arrangera
träffar för de som har ett intresse i området
• bygga nätverk med de som vill vara med i utvecklingen och främja sam
arbeten över hela Gotland
• utbildningar till företagen i att paketera och förädla tjänster och utbud,
marknadsföring och digital teknik
• affärsutveckling genom certifiering av deltagande företag
• kommunikationsinsatser
• samordning genom en projektledare med stort engagemang.
Besöksnäringen i förstudieområdet
Blå lagunen, ett nedlagt och vattenfyllt kalkbrott, ligger i naturreservatet
Bästeträsk och är i nuläget ett besöksmål med många besökare sommartid.
I förstudieområdet ligger även Bläse Kalkbruksmuseum. En del gårdar har
försäljning av bland annat lammskinn.
Idag finns ett utbud med service i huvudsak utanför förstudieområdet, som
boenden av olika slag, caféer, restauranger, museer, gårdsbutiker, aktivitetscenter
med uthyrning. I tätorterna Lärbro och Fårösund finns samhällsservice och affärer.

Blå lagunen, ett nedlagt kalkbrott, är ett besöksmål med många besökare sommartid.
Foto: Karolina Johansson.

61
Page 916 of 1221

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6843
Fördjupad förstudie nationalpark Bästeträsk

Försvarsmakten
Samarbetet med Försvarsmakten
• Hur kan Försvarsmakten påverkas av en nationalpark?
• Hur kan behoven hos Försvarsmakten samordnas med en eventuell
nationalpark?
• Hur fungerar samarbetet mellan Försvarsmakten och Naturvårdsverket?

I förstudieområdet finns ett riksintresse för totalförsvarets militära
del där Försvarsmakten inte vill bli begränsade i sin användning. Ett
samarbete med Försvarsmakten i en bildandeprocess är därför viktigt.
Försvarsmaktens deltagande i en referensgrupp är en möjlighet för att
belysa behov och eventuella konflikter så tidigt som möjligt.

Beskrivning av Försvarsmakten, dess riksintressen och Fortifikationsverket
Försvarsmakten är den sektorsmyndighet som redovisar områden av riks
intresse för totalförsvarets militära del, enligt förordningen (1988:896) om
hushållning med mark- och vattenresurser med mera. En sektorsmyndighet
har ett särskilt ansvar för tillsyn/översyn inom sitt område på central nivå
och är utsedd av regeringen.
I begreppet militär del ingår civila myndigheter som Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI), Försvarets radioanstalt (FRA) och Försvarets
materielverk (FMV) vars intressen Försvarsmakten företräder. Redovisningen
av riksintressen omfattar anläggningar med influensområden som
Försvarsmakten bedömer har betydelse ur planhänseende. Ett influensområde
är ett område inom vilket åtgärder som till exempel byggandet av nya bostäder kan påverkas av eller som i sin tur kan påverka verksamhet inom riksintresseområdet.
Fortifikationsverket är den myndighet som äger och förvaltar flertalet
av de fastigheter som Försvarsmakten nyttjar. De äger en fastighet i nordöstra delen av förstudieområdet, Fleringe Hau 1:32. Denna fastighet ingår i
ett riksintresseområde för totalförsvarets militära del, men riksintressets så
kallade influensområde sträcker sig även över en del av Naturvårdsverkets
angränsande fastighet, se kartan på nästa sida.
Ett influensområde är ett område där olika typer av åtgärder riskerar
att medföra skada på det värde som utgör riksintresse. Vilka åtgärder som
riskerar att medföra skada på riksintresset är beroende av vilken verksamhet
som Försvarsmakten bedriver på platsen. Det finns även ett stort militärt sjö
övningsområde i havet norr om förstudieområdet.
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Karta över riksintresse för totalförsvarets militära del. Lilla kartan visar sjöövningsområdet.
© Lantmäteriet, Försvarsmakten, Naturvårdsverket.

Försvarets behov och eventuella konflikter med en nationalpark
Försvarsmakten vill inte bli begränsade i användningen av sitt riksintresse
område. Eftersom verksamheten som bedrivs på platsen omfattas av sekretess är det inte möjligt att ge en generell beskrivning av vilka åtgärder som
riskerar att påverka Försvarsmakten. En nationalpark i området med nya
friluftsanläggningar, vandringsleder och en ökad besöksnäring skulle kunna
innebära konflikter med Försvarsmaktens intressen.
Det finns även behov för Försvarsmakten att kunna använda och underhålla vägar till och inom influensområdet, vilket skulle kunna komma i
konflikt med en eventuell nationalpark om inte undantag görs för detta i
nationalparksföreskrifterna.
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Det kan även finnas andra försvarsintressen inom förstudieområdet men
utanför influensområdet som kan behöva undantas från föreskrifterna.
Försvarsmakten kan även ha behov av att kunna nyttja havs- och kust
områden inom förstudieområdet varför det även är viktigt att föreskrifterna
inom de marina områdena inte kommer utgöra hinder för Försvarsmaktens
marina verksamhet. Det angränsande sjöövningsområdet behöver tas hänsyn
till i en kommande planering av en ny nationalpark. Verksamheten inom
sjöövningsområdet kan till exempel generera en del undervattensbuller vilket
eventuellt kan påverka även utanför övningsområdet.
Fortifikationsverkets fastighet har under lång tid nyttjats som skjutfält.
Försvarsmakten kan därför inte garantera att det inte finns oexploderad
ammunition inom fastigheten eller i vattenområdet utanför.
Liknande konfliktsituationer mellan olika intressen har tidigare funnits
i vissa naturreservat vilket då har gått att lösa genom undantag i reservats
föreskrifterna.
Samarbete mellan myndigheterna
Naturvårdsverket har idag ett väl fungerande samarbete med Fortifikations
verket genom regelbundna avstämningsmöten. Vid dessa möten diskuteras
bland annat vilka anspråk och behov myndigheterna har på varandras
markinnehav.
Naturvårdsverket har inget regelbundet samarbete med Försvarsmakten
utan kontakt har tagits vid behov. Om ett arbete med att bilda en nationalpark skulle påbörjas är båda myndigheterna angelägna om att Försvars
makten är involverad tidigt i processen så att de eventuella konfliktfrågor
som har identifierats ovan kan tas om hand. Samarbetet kan vara genom
att Försvarsmakten deltar i en referensgrupp. I en sådan bildandeprocess
behöver myndigheterna gemensamt diskutera lämplig avgränsning och vilka
möjligheter till undantag från föreskrifter som kan finnas inom en blivande
nationalpark.
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Dialog och lärande
Internationella åtaganden, nationella miljömål och lagstiftningen i miljöbalken utgör grunden för miljöarbetet i Sverige. Under den fördjupade
förstudien har länsstyrelsen informerat om på vilka sätt natur kan skyddas, hur skyddsformerna fungerar och tillämpas samt hur länsstyrelsen
arbetar med lokal delaktighet i skötseln av skyddad natur. En studieresa
och ett studiebesök arrangerades för politiker på Gotland. Studieresan
gick till nationalparkerna Stenshuvud och Åsnen. Studiebesöket på norra
Gotland hade temat Skötsel av skyddad natur och lokal delaktighet.

Mål för hållbar utveckling och biologisk mångfald
Sverige har antagit flera olika globala och nationella mål och strategier för att
vara delaktiga i byggandet av en hållbar värld. På 1980-talet introducerade
Brundtlandkommissionen begreppet hållbar utveckling. Kommissionen uttryckte
hållbar utveckling som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.
Agenda 2030 och globala hållbarhetsmålen
FN:s generalförsamling antog år 2015 de Globala målen för hållbar utveckling.
193 länder har varit delaktiga i framtagandet av målen. Globala målen och
Agenda 2030 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.
Sverige har höga ambitioner för att genomföra Agenda 2030 och uppfylla
Globala målen. Sverige har en handlingsplan för åren 2018–2020. Regeringen
har tillsatt en delegation som ska stödja och stimulera Sveriges genomförande
av Agenda 2030.

Globala mål för hållbar utveckling.
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Konventionen om biologisk mångfald och Sveriges miljömål
Konventionen om biologisk mångfald utvecklades inom FN och undertecknades i Rio år 1992. Målen för arbetet inom konventionen är bevarande och
hållbart nyttjande av biologisk mångfald samt att nyttan som uppstår vid
användandet av genetiska resurser ska fördelas rättvist.
Generationsmålet handlar om att hushålla med resurser, använda förnybar energi, bevara värdefull natur och kultur samt att vår tillväxt och konsumtion orsakar så små hälsoproblem som möjligt. Riksdagens definition
av generationsmålet är: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till
nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta,
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”
För att förtydliga vad Sverige strävar efter finns 16 nationella miljökvalitetsmål, som antogs i politisk enighet i riksdagen 1999. Miljökvalitetsmålen
beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till och
omfattar allt från frisk luft och god bebyggd miljö till levande skogar, myllrande våtmarker och rikt växt- och djurliv. I uppföljningen av miljökvalitetsmålen bedöms om dagens styrmedel och de åtgärder som görs före år 2020
är tillräckliga för att nå målen. Många insatser görs för att nå målen, ändå är
det få mål som bedöms kunna nås till år 2020.

Skyddad natur
Miljöbalken och dess olika skyddsformer ger verktyg för arbetet med att
bevara områden med höga naturvärden. För att Sverige ska klara internationella åtaganden och uppnå miljömålen behöver fler land- och vattenområden
långsiktigt formellt skydd, följande typer av områden räknas som formellt
långsiktiga skydd:
•
•
•
•
•
•
•

nationalparker
naturreservat
naturvårdsområden
biotopskyddsområden
Natura 2000-områden
våtmarker skyddade enligt våtmarkskonventionen
naturvårdsavtal med stöd av jordabalken.

Nationalpark
Varje nationalpark är unik och har därför sina egna föreskrifter för att bevara
naturvärdena. Varje nationalpark har även ett syfte som beskriver på vilket
sätt just den parken är viktig i Sveriges nät av nationalparker. Syftet med
nationalparken avgör vilka begränsningar som gäller. Det är föreskrifterna
som beskriver vad som är tillåtet och förbjudet i nationalparken. Syfte och
föreskrifter för en eventuell nationalpark i området runt Bästeträsk finns
ännu inte.
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Nationalparker definieras i 7 kap. 2 § om områdesskydd enligt miljöbalken:
2 § Ett mark- eller vattenområde som tillhör staten får efter riksdagens
medgivande av regeringen förklaras som nationalpark i syfte att bevara
ett större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga
tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick.
Naturreservat
Varje naturreservat är unikt och har därför sina egna föreskrifter för att
bevara naturmiljöerna. Varje naturreservat har även ett syfte som beskriver
på vilket sätt just detta naturreservat bildats och vad som ska skyddas. Syftet
med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller. Det är föreskrifterna som beskriver vad som är tillåtet och förbjudet i naturreservatet.
Naturreservat definieras i 7 kap. 4 § om områdesskydd enligt miljöbalken:
4 § Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen
förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda
och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för
friluftslivet.
Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också
förklaras som naturreservat.
Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av representativa naturmiljöer inom EU. Nät
verket omfattar värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som är
särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Syftet med Natura 2000 är
att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden inom gemenskapen
genom att alla länderna tar ett ansvar för att säkra sin del av det gemensamma arv som naturen är. Det svenska urvalet av Natura 2000-områden
är en viktig grund för att bevara ett representativt urval av naturmiljöer i
Sverige. I svensk lagstiftning finns dessa bestämmelser bland annat i miljöbalken och i förordning om områdesskydd enligt miljöbalken.
Nätverket Natura 2000 är inget skydd utan ett utpekande av natur
områden värda att bevara. Natura 2000-områden har ofta redan ett skydd
som naturreservat eller nationalpark. Ett område kan få ett sådant skydd
i efterhand. Gynnsam bevarandestatus är ett centralt begrepp för Natura
2000-områden. För Natura 2000-områden upprättas bevarandeplaner som
beskriver vad som ska bevakas för att bevarandestatusen ska anses gynnsam
för de livsmiljöer och arter som är utpekade.
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Natura 2000 definieras i 16 § i förordning (1998:1252) om områdesskydd
enligt miljöbalken:
Myndigheterna ska prioritera skyddsarbetet för de områden som har
förtecknats enligt Natura 2000. I fråga om sådana områden ska myndigheterna särskilt bevaka att en gynnsam bevarandestatus bibehålls eller
återställs för berörda livsmiljöer och arter. Särskild hänsyn ska tas till
prioriterade arter och prioriterade livsmiljötyper.
Med bevarandestatus för en livsmiljö avses summan av de faktorer
som påverkar en livsmiljö och dess typiska arter och som på lång sikt kan
påverka dess naturliga utbredning, struktur och funktion samt de typiska
arternas överlevnad på lång sikt. En livsmiljös bevarandestatus anses
gynnsam när
1.	dess naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde och de ytor
den täcker inom detta område är stabila eller ökande,
2.	den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är nödvändiga för att den ska kunna bibehållas på lång sikt finns och sannolikt
kommer att finnas under en överskådlig framtid, och
3. bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam.
Hur skiljer sig regleringen av markanvändning mellan naturreservat,
nationalparker och Natura 2000
Alla åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura
2000-område kräver ett särskilt tillstånd. Var verksamheten ligger geografiskt
har ingen betydelse utan det är hur den påverkar miljön i Natura 2000-området som är avgörande. Verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman
med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området är undantagna tillståndsplikten. Även verksamheter som har påbörjats
före den 1 juli 2001 är undantagna tillståndsplikt. Tillståndsplikten aktualiseras dock vid såväl nyanläggning som vid en ändring av en verksamhet.
För naturreservat och nationalparker är det istället de föreskrifter som
har beslutats för det enskilda området som reglerar vad som är tillåtet
respektive förbjudet. Föreskrifterna gäller bara inom respektive naturreservats eller nationalparks gränser och påverkar inte verksamheter som bedrivs
eller etableras utanför.
Många naturreservat och nationalparker är helt eller delvis även Natura
2000-område, då behöver både föreskrifterna för området och förbudet att
utan tillstånd bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande
sätt kan påverka miljön, beaktas.
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Friluftsliv och folkhälsa
Friluftsliv och Sveriges friluftsmål
Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet som företrädelsevis bedrivs utomhus
för att uppnå rekreation, miljöombyte och naturupplevelse utan något krav
på prestation eller tävling.
Friluftsliv ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är
utgångspunkten för de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

tillgänglig natur för alla
starkt engagemang och samverkan
allemansrätten
tillgång till natur för friluftsliv
attraktiv tätortsnära natur
hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
skyddade områden som resurs för friluftslivet
ett rikt friluftsliv i skolan
friluftsliv för god folkhälsa
god kunskap om friluftslivet.

Friluftsliv bygger i grunden på ett möte mellan människa och natur. I mötet
uppstår en upplevelse som är individuell och skapar värde på olika sätt, för
olika människor.
Folkhälsa
Det övergripande målet för folkhälsa i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. Särskilt angeläget är det
att hälsan förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa. När det
gäller friluftsliv och folkhälsa är, utöver den fysiska aktiviteten, själva ute
vistelsen i sig en hälsofrämjande faktor.
Skyddade områden som resurs för friluftslivet
Runt om i landet genomförs arbete för att öka möjligheterna till ett rikt
friluftsliv. Stora insatser görs för att informera om naturområden, anlägga
nya leder och nya vindskydd och på så sätt öka tillgängligheten till naturen.
Samtliga kommuner har någon typ av skyddat område som ger möjlighet
till naturvistelse. Sveriges nationalparker är attraktiva att besöka och många
åtgärder görs för att öka tillgängligheten. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete
kräver aktiva insatser av flera samhällsaktörer inom flera politiska områden.
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Skyddade områden görs tillgängliga och ger möjlighet till naturvistelse. Foto: Lena Almqvist.

Studieresa till nationalparker
Vår studieresa gick till Åsnens och Stenshuvuds nationalparker två dagar i
maj 2018. Deltagare på resan var förtroendevalda från Region Gotland och
tjänstepersoner från Region Gotland, Naturvårdsverket och länsstyrelsen.
På resan fick vi lyssna till människor som arbetar med både bildandeprocess,
skötsel och förvaltning. Vi fick ta del av inspirerande möten och berättelser
om hur viktigt det är att samverka och att bygga goda, personliga relationer.
Vi lyssnade till berättelser om möjligheter som kan uppstå genom samarbete
när den skyddade naturen är i fokus.
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Vid Trollbergets entré, Åsnens nationalpark. Foto: Jenny Lundahl.

Åsnens nationalpark
Åsnens nationalpark är Sveriges nyaste nationalpark och invigdes i maj
2018. Nationalparken sträcker sig över ett varierat landskap av sjöar, öar,
skog och våtmarker. Utblickarna över sjön ger känslan av vildmark med dess
obebyggda öar. Nationalparken ligger i Alvesta och Tingsryds kommuner
och på gränsen till Växjö kommun. Området omfattar 1 873 hektar varav
1 390 hektar vatten och 483 hektar öar och fastland. I nationalparksområdet
finns två entréer och flera besöksplatser med väderskydd, bryggor och markerade leder. Naturum finns i Huseby bruk två mil utanför parken. Turistbyrån
i Tingsryd har också information om nationalparken.
Naturvårdsverket tillsammans med Länsstyrelsen i Kronobergs län har
arbetat med bildandet av Åsnens nationalpark. Bildandeprocessen har skett
i nära samarbete med Åsnenområdets projekt för destinationsutveckling.
När Naturvårdsverket beskrev det här området som intressant för naturvården inleddes kommunernas arbete med att skaffa underlag om vad Åsnen är.
Kommunerna ställde sig frågorna: Vad kan vi göra av det här och hur vill vi
att andra ska uppfatta Åsnen? En majoritet av alla berörda var positiva inför
att tillsammans påbörja ett arbete med destinationsutveckling.
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Skyltarna kommer på plats i Åsnens nationalpark. Utsikt över sjön Åsnen. Foto: Karolina Johansson.

Destination Åsnen
I Växjö träffade vi Karin Nilsson, projektledare för Destination Åsnen.
Karin har arbetat sedan år 2010 för att utveckla Åsnenområdet. Destination
Småland, det regionala turistbolaget, var projektägare för en förstudie.
Syftet var att dels undersöka vad som erbjöds i området i form av boende och
aktiviteter och dels att skapa sig en bild av hur aktörerna i området tänkte
kring en framtida destinationsutveckling. En inbjudan skickades med brev
till alla som skulle kunna beröras av en nationalpark och därefter bildades en
referensgrupp och en varumärkesgrupp. I arbetet dracks många koppar kaffe
och frågan Vad är Åsnen för dig? svarades på.
Projektet Destination Åsnen startades år 2011 med finansiering från
Leader för att utveckla besöksnäringen och stärka Åsnenområdet som
en attraktiv destination i Småland, Sverige och Europa. En ansökan för
regionalt utvecklingsarbete år 2015 gav projektet ytterligare medel. Projektet
Samverkan Åsnen arbetade för att tydligt medvetandegöra Destination Åsnen
ur ett brett perspektiv och skapa en stark förankring i området bland såväl
företag som föreningar, organisationer och bofasta i området. LONA, lokala
naturvårdssatsningar, har bidragit med pengar till en naturguide på 296 sidor
för naturintresserade.
Åsnens nationalpark är huvudattraktionen som utvecklingen baseras
på. Därför genomsyras all affärs- och produktutveckling med hänsyn till
naturen. Arbetet ska utföras med innovativa metoder som kombinerar det
lokala, hållbara och unika med yttre samarbetspartners, stadens kompletterande utbud och spetskompetens. Devisen är Naturen på riktigt!
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Konkret ska arbetet ta avstamp i företagens faktiska behov. Företagen har
erbjudits utbildningar för att på så vis bli rustade att möta en global marknad och tillgodose den internationella besökarens behov. Det är förädlade
produkter och guidade produkter som efterfrågas internationellt.

Samverkan
Samverkan och förankring har varit viktigt och en framgångsfaktor för projektet. Vi kan olika saker. Hur kan vi hjälpa varandra? Alla måste spela med,
därför är det lokala värdskapet viktigt. Processen har varit lång och inkluderande. Att öka insikten hos både offentlighet och företag har varit en del av
arbetet. Alla som vill vara med har välkomnats och gemensamma kärnvärden
har arbetats fram. Viktigt för entreprenörerna var fokus på utveckling och
långsiktighet.
Idag samarbetar Växjö, Alvesta och Tingsryds kommuner med Region
Kronoberg för att Destination Åsnen ska bli regionens nästa exportmogna
destination och Sveriges ledande nationalparksdestination. De har arbetat med att samla näringen redan innan nationalparken invigdes. Med
en ökad kunskap inom natur, miljö och värdskap hos intressenterna skapade Åsnenområdet förutsättningar att utvecklas till en professionell
naturdestination.
Getnö gård
På Getnö gård träffade vi Ingrid Olsson, vd för familjeföretaget, och en av
de aktiva i bildandeprocessen. Ingrid har suttit med i referensgruppen och
hon har sålt mark till nationalparken. Föreskrifterna för jakt och fiske var
en knäckfråga för Ingrid i bildandeprocessen. Ingrid berättar om hur viktigt
det är att samarbeta – Vi är kollegor, inte konkurrenter här i Åsnenområdet.
Känslan av att det här är vår nationalpark och att bjuda in de som är intresserade är viktigt. Möten där alla får komma till tals har bidragit i arbetet
med destinationsutvecklingen.
Getnö gård riktar in sig mot utländska besökare och erbjuder en småskalig verksamhet med hög kvalitet och ett personligt bemötande. Den utbildning om foto, film och sociala medier som Destination Åsnen erbjudit har
bidragit till att utveckla företaget mot den internationella marknaden. Nya
gäster kommer ofta på rekommendation från någon som varit här tidigare.
Företaget har utvecklats under 50 år från jordbruk till besöksnäring med allt
fler långväga gäster från framförallt Tyskland, Holland och Danmark. De
är beredda att betala mer än svenska gäster för naturupplevelser. Ingrid vill
inrikta sig på sina internationella gäster och hålla verksamheten småskalig.
Getnö gård vill vara ett paradis för naturälskare och sportfiskare. De
vill värna om naturen för kommande generationer. Getnö gård erbjuder Oförglömliga Naturupplevelser – på naturens villkor! och konferenser,
camping, stugor och aktiviteter. De erbjuder guidade turer för att titta på
fågel, för att fiska och naturskola för barnen där de lär sig hur man uppträder
i naturen. Även de vuxna gästerna har önskat att få gå i naturskola.
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När Getnö gård firade 50-årsjubileum bjöd de sina stamgäster på sommarfest. Alla som kommit till gården under minst 15 års tid fick en inbjudan att
komma och plantera ett äppelträd. Nu kommer gästerna tillbaka för att ta
hand om sina träd.
Stenshuvuds nationalpark
Stenshuvuds nationalpark bildades år 1986 och ligger på Österlen i sydöstra
Skåne. Nationalparken är 400 hektar stor, varav cirka 80 hektar är hav. Det är
en till ytan mycket liten nationalpark. Hit kommer 500 000 besökare varje år
och antalet besökare ökar. Stenshuvuds nationalpark är en av Sveriges fyra mest
välbesökta nationalparker. Besökarna stannar från några timmar till en halv dag.
Området har sedan lång tid påverkats av bete och jordbruk. Odlingsrösen,
stengärdsgårdar och fornlämningar i området vittnar om människans närvaro
och påverkan i landskapet. Man behöver inte gå långt för att se mycket.
Landskapet är varierande med torra ängar, blöta ängar, rik lövskog, blöt
lövskog, sandstrand och klippstrand.

Trolsk lövsumpskog i Stenshuvuds nationalpark.
Foto: Jenny Lundahl.
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Skötsel och förvaltning
I Stenshuvuds nationalpark träffade vi Fredrik Ståhlberg, nationalparkschef
på Länsstyrelsen i Skåne län och Ida Lundqvist, naturumvärd på naturum
Stenshuvud. I Stenshuvud utför länsstyrelsens personal det mesta av skötseln.
Skötselplanen anger målet för skötseln och förvaltningen ser till att målet
nås. Nationalparken har ett skötselråd till vilket lokala föreningar och organisationer bjuds in. För länsstyrelsen är skötselrådet ett viktigt forum för
diskussioner och förankring. Skötselrådet träffas regelbundet och bjuder in
experter när så behövs. Nationalparken har funnits i 30 år och de boende i
trakten ser att arbetet fungerar, därför kan det vara svårt att få de att engagera sig i arbetet. Arbete med destinationsutveckling har påbörjats i skötselrådet. De önskar sprida besökarna över säsongen mer än idag.

Fantastiska vyer från en av Stenshuvuds tre utsiktspunkter. Foto: Fredrik Ståhlberg.

Besökarna vill tre saker: bada, se naturum och gå upp på berget. Besökarna
är duktiga på att göra rätt i nationalparken. Stora besöksmängder kräver
anläggningar som kan ta hand om besökarna. Förvaltningen städar kontinuerligt så att det alltid är rent i parken. Papperskorgar finns bara vid stranden och entréerna dit det går körvägar. Bygger länsstyrelsen en spång eller
underhåller en led så är det där besökarna rör sig. Kartorna visar tydligt var
lederna finns medan den omgivande naturen är översiktligt beskriven. Därför
rör sig besökarna sällan utanför de markerade lederna. Antalet parkeringsplatser begränsar hur många besökare parken kan ta emot samtidigt. Parken
tål inte så många fler besökare än den redan har utan att slitaget påverkar
naturens status.
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Det är viktigt att området hävdas med bete. Tidigare hade parken egna djur
men för förvaltningen är det effektivare att ta hjälp av lantbrukarna i trakten
med både betesdjur och maskiner. De markägare och arrendatorer som var
verksamma i området innan parken bildades är de som arrenderar marken
idag och har betesdjur. Stängsel längs med kusten hindrar djuren från att gå
på stranden i närheten av besökarna.
Nationalparken är arbetsplats för fiskare. Fiskarna har båtar och andra
anläggningar vid stranden och de kan försörja sig på fisket.
Den här mandatperioden har det beviljats mer medel till nationalparkerna
och fler åtgärder är möjliga att genomföra. –Ändå växer naturen ifrån oss,
säger Fredrik. Betesarealen i parken har ökat, det är bete i skogen som tillkommit. Alla förändringar som görs i parken kommuniceras till besökarna
via sociala medier och skyltar. När stora och gamla träd fälldes berättade förvaltningen med skyltar om varför träden fällts och när en sandblotta grävdes
informerades lokalbefolkning om varför en traktor körde i nationalparken.
Förvaltningen arbetar med att knyta ihop parken med befintliga naturreservat och att reda ut kvarvarande oklarheter om ägandeförhållanden.
Naturum Stenshuvud
Naturum är ett registrerat varumärke. För att vara ett certifierat naturum
måste ett visst antal guidningar erbjudas under en säsong. Naturum Stens
huvud har öppet för besökare april till oktober. Naturum erbjuder guidningar i nationalparken med olika teman som Småkryp – spaning för barn,
Fjärilsafari, Mossor, Gökotta, med mera. Guidning är alltid gratis för skolor,
för andra besökare tas en liten avgift ut. Svenska besökare är ovilliga att
betala för att se på naturen.
Naturum har ett samarbete med naturskolan i Simrishamns kommun.
Naturskolan har ett eget hus vid norra entrén. Kommunen och Kiviks
musteri investerade i en ombyggnad till naturskola i ett hus på musteriets
fastighet. Naturum erbjuder en heldag i nationalparken för eleverna i års
kurserna tre, sex och nio. Barnen får till exempel gå i kikarskola och lära
sig att skåda fåglar.
Svabesholms kungsgård
Anders Thuresson berättade om sin verksamhet på Svabesholms Kungsgård.
Kungsgården ligger nästan granne med nationalparken och gården har
brukats i två generationer. Familjen köpte gården när Domänverket sålde
sina fastigheter. Gården har utvecklats från konventionellt lantbruk till att
idag vara ett besöksnäringsföretag med flera olika verksamheter.
Svabesholms Kungsgård – er mötesplats för fest, glädje och gemenskap
– har som mål att gården ska vara levande året runt. ”Här står djuren och
naturen i fokus och här är en hållbar miljö högsta prioritet. Vår idé bygger
på det äkta mötet mellan besökaren och gårdens genuina miljö och dess
kringliggande natur.” står det på gårdens hemsida.
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På gården finns café och lantkök med lokalproducerad mat, en engelsk trädgård, samodling med Kiviksbor, festvåning för 100 personer, 50 bäddar året
runt, stall, ridhus och utomhusridbana, 40 till 50 biffkor som betar i bland
annat nationalparken och ett småföretagarhotell. Anders driver kiosken
i nationalparken. Anders vill utveckla säsongen oktober till april för de
svenska besökarna. Idag har Svabesholms Kungsgård 10 000 besökare och
6 000–7 000 gästnätter.

Anders Thuresson berättar om sin verksamhet på Svabesholms Kungsgård. Foto: Jenny Lundahl.

Samarbetet
Anders har en pågående dialog med Fredrik om skötseln. Dialogen är viktig
och det tar tid att bygga ett samarbete och att hitta rätt personer. Det är i den
dagliga tillsynen och den nära kontakten som samarbetet vuxit fram. Det är
Anders som söker de stöd som finns för sina betesdjur. Ansökningarna görs i
samråd med nationalparksförvaltningen om formuleringarna för hur skötseln
bör bedrivas.
Simrishamns kommun
Sofie Bredahl, utvecklingschef på kommunen berättade om hur kommunen
arbetar ur ett attraktivitets- och turistperspektiv. Naturum Stenshuvud är
viktigt för kommunen, både för besökare och för medborgarna. De känner
en stolthet för parken. Besökarna vill lära sig om naturen och är kunskapstörstande. Det är viktigt att anpassa utbudet i Stenshuvud till besökarnas
önskemål och att hänga med i tiden.
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Stenshuvud har cirka 15 procent utländska besökare och cirka 85 procent
svenska besökare. De internationella besökarna vill ofta se en nationalpark.
De söker en resa med besök på flera platser så vad som erbjuds i området
som helhet är viktigt. Merupplevelserna kommer från företagarna i området.
Besökarna lockas av den svenska kulturen och livsstilen. För lokalbefolkningen är parken ett välanvänt rekreationsområde och här finns ett lokalt
engagemang.
Kommunen vill underlätta samarbetet mellan företagarna och de erbjuder
coachning för att företagarna ska lära känna varandra liksom kompetensutveckling för att lära företagarna mer om utländska målgrupper och sociala
medier. Företagen behöver lära sig att ta betalt och att sälja förädlade produkter och paket med flera aktiviteter. Företagen behöver samverka istället
för att konkurrera.
En process är påbörjad för att skapa samarbeten med olika utbud i
en destinationsutveckling. Varje företag måste känna till hela utbudet och
varandras förmågor. Värdskapet är viktigt och det finns där människorna är.
Kommunen marknadsför inte Österlen i Sverige, det görs redan genom alla
tv-program. De investerar istället för att locka besökare från Tyskland och
Danmark. Det är inte vackra platser som säljer utan aktiviteter.
Simrishamns kommun arbetar aktivt för ett friskare och ett hållbart hav.
– Vi säljer den natur vi har nu, säger Sofie Bredahl. Det är den vi har och den
vi vill bevara istället för att exploatera. Nationalparken är en del i det utbudet.

Naturum Stenshuvud erbjuder
guidningar i nationalparken.
Foto: Karolina Johansson.
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Arbetslag i skogen
Johan Konche från Simrishamns kommun och Anders Persson från Skogsstyrelsen
berättar om hur de under många år och med olika finansiering samarbetat för
att slussa in långtidsarbetslösa och även nyanlända i arbetslivet. Anders från
Skogsstyrelsen leder flera arbetslag som arbetar i skyddad natur. Arbetslagen har
gjort fina upprustningar i naturreservat i Skåne. De arbetar med naturvårdande
åtgärder, stängsling, underhåll av leder, bänkar och bord. Deltagarna får utbildning för röjsåg och på vintern röjer de till exempel vresros. För de nyanlända
saknas ofta utbildning i svenska och ett samarbete med utbildningen svenska för
invandrare (SFI) vore önskvärt. Länsstyrelsen tar fram lämpliga arbetsuppgifter.
Skåne och Gotland har lång erfarenhet av den här typen av samarbetsprojekt.

Studiebesök i skyddad natur på norra Gotland
Länsstyrelsen arrangerade i april ett studiebesök till skyddad natur på
norra Gotland för gotländska politiker. För att visa och berätta om
varför lokal delaktighet är viktigt, hur det kan skapas och bidra i förvaltning och skötsel av skyddad natur. Vi besökte Hässleänget, Blå
lagunen och Dagghagen där vi fick träffa några av de personer som
på olika sätt bidrar i skötseln.

Till naturreservaten finns en skötselplan och det är den som styr vilken skötsel
som ska göras och hur i respektive område. Länsstyrelsen planerar, samordnar och utför enklare skötselåtgärder och underhåll. Upplägget för skötsel och
förvaltning ser olika ut för olika naturreservat beroende på förutsättningarna.
För skötseln anlitas många olika entreprenörer och leverantörer av en rad olika
tjänster.
Hässleänget
Hässleänget i Fleringe ligger i Bästeträsk naturreservat. Änget är gammal
gotländsk ängsmark och avviker en aning från många av de andra ängsmarkerna
på ön. Marken varierar i området, från helt torra partier, småkuperat och stenbundet till stora fuktiga områden och kärrmiljöer. En bäck rinner genom området.
Marken är mager och ekarna är lågvuxna men mycket gamla. Förutom ek finns
även en hel del ask och hassel i området. Hässleänget är mycket artrikt, kärlväxtfloran är rik och varierande och änget bjuder även på flera andra intressanta arter.
En mindre del av Hässleänget, ungefär tre hektar, sköts fortfarande på
traditionellt sätt med fagning på våren, slåtter på sommaren och efterbete på
sensommaren/hösten. Ängena är en kostnadskrävande naturtyp att sköta på traditionellt sätt, det krävs mycket handkraft och det är svårt att göra skötseln rationell. Flera olika leverantörer av tjänster är involverade och bidrar till skötseln i
det här änget.
79
Page 934 of 1221

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6843
Fördjupad förstudie nationalpark Bästeträsk

Under vintern har Graute gård anlitats för att underhålla stängsel och göra
röjningar. Röjningar av till exempel hassel kan behövas för att bibehålla de
öppna områdena i änget och hindra det från att växa igen.
På våren när vitsipporna blommar fagas änget. Marken förbereds
inför slåttern genom att de gamla torra löven räfsas ihop och grenar som
hamnat på marken plockas bort. Att faga ett änge är en stor arbetsinsats, i
Hässleänget är det Dalhem Idrottsförening som hjälps åt att faga änget i en
till två dagar.

Politikerna får höra om traditionell ängesskötsel i Hässleänget. Foto: Jenny Lundahl.

Hässleänget med sina karaktäristiska gamla och lågvuxna ekar. Foto: Karolina Johansson.
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På sommaren när höskallran blommat över är det tid för slåtter. Slåttern
innehåller många moment och mycket handkraft krävs för att slå, torka
och bärga höet. Trädrötter, stubbar, fornlämningar och sten är utmaningar i
arbetet. I Hässleänget anlitas Björn Jonsson till slåttern. Björn berättade om
de redskap han använder i slåttern. Små maskiner krävs för att ta sig fram
utan att skada naturen. I huvudsak används en mindre slåtterbalk till själva
slåttern och hästriva (äldre redskap för att räfsa ihop hö), fyrhjuling, traktor och rundbalspress används till de andra momenten. Det gäller att kunna
änget väl för att få till en effektiv slåtter och skona de maskiner som används.
14–15 dagar tar hela slåttern innan höet är bärgat. Björn sköter slåttern i fler
ängen på Gotland och kan nyttja sin maskinpark även på fler ställen.
Förr nyttjades alla tillgängliga foderresurser, så även höstens återväxt i
ängena. Ängena erbjöd ofta ett gott bete och ängena har formats av bland
annat långa tiders bete med framför allt nöt. Carl-Johan och Johannes
Bergbohm som driver en gård i Rute med lamm och nöt fanns på plats
och berättade. Bergbohms har även marker och betesdjur i närheten av
Hässleänget och förra säsongen var det deras djur som stod för efterbetet.
Sex dikor med kalv betade i änget under två månader, förutom daglig tillsyn
behövde vatten köras till djuren eftersom det varit en väldigt torr säsong.
Betet har fungerat bra och djuren har gjort ett fint jobb i änget. Betet behövs
i skötseln och betesdjuren behöver även fungera ihop med besökare till området. Som besökare är det viktigt att respektera djuren och se till att grindar
hålls stängda.
På frågan hur de ställer sig till en nationalpark i området svarar
Bergbohms att de är positiva till en nationalpark eftersom det innebär mer
pengar till området, som exempelvis kan gå till stängsel. De utrycker också
en oro för hur det planerade vattenskyddsområdet för Bästeträsk kommer
att påverka möjligheten till bete intill träsket.
Blå lagunen
Omgivningarna på Ar präglas av den kalkindustri som bedrivits i området.
Blå lagunen är ett vattenfyllt gammalt kalkbrott och ligger inom naturreservatet Bästeträsk. När naturreservatet bildades år 2001 var kalkbrottet r elativt
okänt för besökare men har med åren blivit ett attraktivt besöksmål som
varje sommar lockar tusentals badsugna besökare.
Lösningar för skötsel och förvaltning runt Blå lagunen har fått anpassats
och ändrats allt eftersom förutsättningarna ändrats och besökstrycket snabbt
har ökat. En parkeringsplats, tillfartsväg, toaletter och soptunnor har anordnats för att möta behoven men också för att minska belastningen på den
omgivande naturen. Under en säsong anlitas flera aktörer för skötseln:
Region Gotland tömmer sopor och latrin, en vaktmästare ser till platsen,
entreprenörer anlitas för underhåll av tillfartsvägen och för kioskverksam
heten och för organisering av parkeringen har upphandlingar gjorts.
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Ordföranden i P18 idrottsklubb berättade om hur de sköter parkeringen
under sommaren. Tre lag delar på säsongen och fyra personer åt gången finns
på plats för att dirigera fordon till lediga parkeringsplatser och ta betalt. Som
mest kan de ha 100 bilar parkerade samtidigt, men ändå är det under högsäsongen inte ovanligt att parkeringen är full och många parkerar då istället på
andra olämpliga ställen, vilket är ett problem för framkomligheten i området.
Från och med midsommar finns klubben på plats vid Blå lagunen, de får ta
30 kronor per parkerad bil och uppdraget ger ett bra ekonomiskt tillskott till
föreningens verksamhet.
Restaurang Utsikten driver kioskverksamheten och har sommartid en
mobil kioskvagn på plats. De säljer kaffe, glass, smörgåsar, armpuffar och
annat som badgästerna efterfrågar. De har ett sommarteam om fem personer
och minst två personer arbetar samtidigt i kiosken. Säsongen är beroende
av vädret men varar vanligtvis från midsommar till augusti. I kiosken finns
en hjärtstartare och personalen har fått utbildning i första hjälpen för att
stärka säkerheten vid badplatsen och kunna hjälpa till vid en nödsituation. Restaurang Utsikten har sin huvudsakliga verksamhet i Fårösund och
för ägarna Anna Olofsson och Martin Stuxgren är sommarkiosken ett bra
komplement till sin andra verksamhet.
Skötsel vid Blå lagunen handlar mest om att möta besökarnas behov
och mindre om skötsel för att upprätthålla naturvärden. Upphandling av
parkering och kioskverksamheten ger arrendeintäkter som täcker en del av
de kostnader länsstyrelsen har för sop- och latrinhämtning sommartid och
för att hålla området runt Blå lagunen och besöksanläggningarna i ordning.
Blå lagunen har potential och området både kan och behöver utvecklas. Det
behövs ett helhetsgrepp för området för att bättre möta de behov som finns
och hitta långsiktiga lösningar.
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Blå lagunen är sommartid ett populärt besöksmål. Foto: Jenny Lundahl.
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Dagghagen och Hammarsänget
Naturreservatet Dagghagen i Lärbro är en äldre barrdominerad sumpskog
med relativt stort inslag av lövträd. Skogen har karaktär av naturskog.
I naturreservatet ligger Hammarsänget som är ett klassiskt Gotlandsänge.
Änget som domineras av ek är välhävdat och har en ovanligt artrik örtflora
och många fornlämningar. I änget finns två skyltade leder för besökare och
ett tillgänglighetsanpassat dass. Hammarsänget är drygt fem hektar stort och
är därmed ett av Gotlands största hävdade ängen. Det sköts på traditionellt
vis med fagning, slåtter och efterbete. Lärbro Hembygdsförening, Lärbro
skola, Gotlands Brukshästförening och Gotland skog & miljö berättade om
hur de engageras i skötseln av naturreservatet och änget.
Lärbro Hembygdsförening är huvudansvarig för skötseln av den hävdade
delen av naturreservatet, Hammarsänget. De underhåller också tillfartsvägen,
vandringslederna och dasset. Skötseln av Hammarsänget har en lång tradition i socknen. Hembygdsföreningen engagerar och anlitar sockenbor, Lärbro
skola, Lärbro idrottsförening och flera av socknens företagare för att hjälpa
till med skötseln av änget.
Drygt 100 elever, lärare och föräldrar från Lärbro skola fagar änget. Det
brukar vara en fin och uppskattad vårdag där alla hjälps åt. Eleverna är duktiga och ju större del de hinner desto mer pengar till klasskassan. Skolan står
för buss till änget och Hembygdsföreningen bjuder på korv. Lärbro idrottsförening har också en del av det stora änget som de fagar. Att faga ett änge
ger ett bra tillfälle för friskvård, lära sig mer om sin hembygd och den gotländska naturen och kulturen, det borde fler göra!
Gotland skog & miljö (GSM) är ett socialt företag som utför uppdrag
inom skog och miljö. De har som övergripande mål att integrera personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. GSM utför enklare arbeten som
stängsling och röjning. Företaget har ett ramavtal med länsstyrelsen och anlitas för skötsel i flera av Gotlands naturreservat.
I Dagghagens ohävdade delar har en del gran huggits bort för att gynna
gamla lövträd. De fällda träden har sedan Gotlands Brukshästförening dragit
ut ur skogen med sina brukshästar. Brukshästarna är duktiga på att dra ut
virke ur tät skog och är väldigt skonsamma att använda sig av i känsliga
områden. För Gotlands Brukshästförening ger arbetet i naturreservatet en
möjlighet att träna och att arbeta praktiskt med hästarna, hästarna är dessutom en trevlig arbetskamrat.
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I Hammarsänget samverkar flera aktörer kring skötseln. Foto: Karolina Johansson.

De gotländska ängena är betydelsefulla i det gotländska natur- och kulturlandskapet och har en lång tradition. Arealen ängsmark har minskat drastiskt
och idag har vi kvar cirka en procent av den ängsareal som fanns på 1700talet. Ängena ligger idag spridda som små frimärken i landskapet.
Det traditionella sättet att bruka eller hävda ett änge innebär att det
fagas på våren, slås på sommaren och efterbetas med djur på sensommaren.
Ängena har formats av långa tiders fagning, slåtter och bete med framför allt
nötkreatur. Ängenas skötsel är svår att rationalisera och det krävs till största
delen handkraft i arbetet. Det innebär att ängen är en kostnadskrävande
naturtyp.
Olika naturtyper behöver olika former av skötsel. Arbetssätt som är
skonsamma mot naturen behövs vid skötsel av skyddade områden, men
det är inte alltid det behöver ske med lie eller häst. Rationella metoder med
större skogsmaskiner som skördare kan också användas beroende på vilket
resultat som önskas.
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Förstudie nationalpark Bästeträsk omfattar ett stort, r elativt
opåverkat område på norra Gotland med flera sällsynta
naturtyper sammanlänkade i ett funktionellt ekosystem.
Bästeträsk är ett prioriterat område för nationalparksbildning
enligt Naturvårdsverkets Nationalparksplan för Sverige.
En första förstudie för bildandet av nationalpark
Bästeträsk genomfördes under 2016–2017 och redovisades
i en rapport som publicerades i oktober 2017 (rapport 6785).
Den här rapporten utgör en fortsättning och en
fördjupad förstudie. Den fördjupade förstudien reder ut
förutsättningarna för ökade vattenuttag ur Bästeträsk och
belyser den viktiga frågan om hur betesmarken kan nyttjas i
området. Rapporten ger också svar på hur avgränsningen av
en eventuell nationalpark går till och den ger en bild av hur
en nationalpark kan bidra till tillväxt och hållbar utveckling
inom besöksnäringen på norra Gotland.
Den fördjupade förstudien utgör tillsammans med den
tidigare rapporten ett underlag för att kunna gå vidare och ta
ställning i nationalparksfrågan.
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Förfrågan angående en eventuell nationalpark i Bästeträsk
Området kring Bästeträsk på norra Gotland är ett unikt område med mycket
höga naturvärden och upplevelsevärden. Området har de kvaliteter som krävs för
att kunna utses till nationalpark och har sedan 2008 runnits i den svenska
nationalparksplanen1.
En förstudie har nyligen genomförts för att utreda förutsättningarna för att bilda
en nationalpark i Bästeträskområdet. Naturvårdsverket, Havs- och
vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland har alla varit
delaktiga i arbetet som resulterat i två förstudierapporter2.
Målsättningen efter att förstudien nu har avslutats är att de fyra myndigheterna
tar ställning till om ett nationalparksprojekt med syftet att bilda en nationalpark i
området ska inledas. En förutsättning för att inleda ett nationalparksprojekt är att
alla fyra myndigheterna ställer sig positiva till detta.
I ett projekt för att bilda en nationalpark behöver alla fyra parter vara delaktiga.
Hur ett sådant projekt utformas, organiseras och går till beskrivs översiktligt i
den fördjupade förstudierapporten samt i bifogad broschyr. Ett projekt av den
här typen tar vanligtvis mer än fem år att genomföra.
Alla fyra parter förväntas avsätta personella resurser för att delta i olika delar av
projektet. Det första steget vid en eventuell uppstart är att gemensamt ta fram en
projektplan. Det kan vara lämpligt att Region Gotland parallellt med
1

Naturvårdsverket 2008. Nationalparksplan för Sverige. Långsiktig plan.
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-12694.pdf?pid=2671
2
De två förstudierapporterna finns att ladda ner via denna länk. Där finns även fem korta filer
som sammanfattar förstudiearbetet.
https://www.lanssryrelsen.se/gotland/besok-och-upptack/nationalparker/forstudie-nationalparkbastetrask.html
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bildandeprojektet arbetar med någon form av destinationsutveckling eller
liknande för att ta tillvara de möjligheter en nationalpark innebär.
Naturvårdsverket ställer sig positiv till att gå vidare med att bilda en
nationalpark i Bästeträsk och efterfrågar ett besked om hur ni ställer sig till att
inleda ett projekt för att bilda en nationalpark i området.
Vi ser fram emot ert svar så snart som möjligt, dock senast den 5 februari 2019.

För Naturvårdsverket

Claes Svedfindh
Avdelningschef

Gisela Norberg
Handläggare

Sändlista:
Havs- och vattenmyndigheten,
Box 11 930, 404 39 Göteborg
havochvatten@havochvatten. se
Länsstyrelsen i Gotlands län,
621 85 VISBY
gotland@lansstyrelsen.se
Region Gotland,
621 81 Visby
regiongotland@gotland. se
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Regionstyrelsen

Ert ärendenr:

Naturvårdsverket

NV-04905-16

106 48 Stockholm

Nationalpark Bästeträsk
Naturvårdsverket har i skrivelse daterad 3 december 2018 efterfrågat besked
kring hur Region Gotland ställer sig till att medverka i ett nationalparksprojekt
i Bästeträskområdet, där syftet är att en nationalpark ska bildas i området.
Som en förutsättning för att inleda ett nationalparksprojekt anges att alla fyra
myndigheterna som ingått i arbetet med förstudien ställer sig positiva till en
fortsättning.
Regionstyrelsen fattade 28 februari 2019 beslutet att Region Gotland ser
positivt på att det bildas en nationalpark i Bästeträskområdet på norra Gotland
(fastigheterna Bunge Ducker 1:64 och Bunge Stucks 1:368 tills vidare
undantagna, se nedan) och att Region Gotland därför gärna ingår i ett projekt
för bildande tillsammans med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten
och Länsstyrelsen i Gotlands län. Vissa personella resurser inom Region
Gotland kommer att avsättas för detta.
Region Gotland ser mycket positivt på de möjligheter till
destinationsutveckling för norra Gotland som förstudierna pekar på och
instämmer i att detta är ett lokalt ansvar att utveckla och finna finansiering för.
Naturvårdsverket anger vidare att ett projekt av den här typen vanligtvis tar
mer än fem år att genomföra. Därmed utgår Region Gotland från att
nationalparksprojektet kommer att bedrivas i en process som inte kommer
kunna anses ha otillbörlig inverkan på pågående rättsliga prövningar av
täktärenden i området på fastigheterna Bunge Ducker 1:64 och Bunge Stucks
1:368 eller på bildandeprocessen av vattenskyddsområdet kring Bästeträsk.
Med vänlig hälsning

Eva Nypelius
ordförande

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
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REGU § 2

Nationalpark Bästeträsk

RS 2018/1262

REGUs beslut

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Dialogen mellan Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i
Gotlands län och Region Gotland kring möjligheterna att inrätta en nationalpark i
Bästeträskområdet på norra Gotland har pågått sedan våren 2016.
En förutsättning för en fortsatt process är att alla fyra myndigheterna ställer sig
positiva till att ett nationalparksprojekt med syftet att bilda en nationalpark i området
inleds. Om så blir fallet, inleds en förberedelsefas, som resulterar i ett färdigt förslag
som skickas på remiss till berörda aktörer. Beslut att inrätta en nationalpark tas
slutligen av riksdagen.
De förstudier som genomförts 2016î2018 har haft ambitionen att så långt som
möjligt besvara de många frågeställningarna kring ägande- och nyttjanderätt.
Förstudierna i sin helhet utgör denna tjänsteskrivelses beslutsunderlag. Det ligger
dock i sakens natur att alla frågor inte kan besvaras i detalj innan en bildandeprocess
formellt startar.
För en långsiktigt positiv och hållbar utveckling på norra Gotland är den samlade
bedömningen att det finns stöd i såväl miljöprogram, översiktsplan, regionalt
utvecklingsprogram, tillväxtprogram samt den ännu inte antagna regionala
besöksnäringsstrategin för beslutet att gå vidare i nationalparksprocessen och aktivt
medverka till att en nationalpark bildas i Bästeträskområdet.
Bedömning

Inledningsvis kan konstateras att bildandet av en nationalpark i hög grad är både en
lokal och en nationell fråga. I propositionen ”En samlad naturvårdspolitik” (SFS
2001/02:173) som ledde fram till den andra, reviderade svenska nationalparksplanen
uttryckte regeringen att ”Det är angeläget att Naturvårdsverket i det fortsatta arbetet
fäster vikt vid såväl områdenas nationella betydelse från bevarandesynpunkt som
deras möjligheter att som besöksmål ge nytta åt lokalsamhället.”
Det är därför Naturvårdsverket betonar att den gemensamma dialogen och
samarbete mellan nationell och lokal nivå är så viktigt. Bildandet av en nationalpark
ger nästan undantagslöst upphov till en mängd frågeställningar kring ägande- och
nyttjanderätt. En bra dialog leder därför till att nationalparkerna får en bättre
utformning.
Området kring Bästeträsk på norra Gotland är inget undantag. Förutom att området
ur naturvårdssynpunkt är unikt – inte bara nationellt utan även i ett europeiskt
perspektiv – har området bland annat betydelse för boende och de areella näringarna,
6 (14)
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den kommunala vattenförsörjningen, mineralindustrin, försvaret, forskningen,
besöksnäring och för rekreation, jakt- och fiske.
Förstudierna har haft ambitionen att så långt som möjligt besvara många av dessa
frågeställningar, vilka accentuerades av regionstyrelsens beslut § 199. Som tidigare
framhållits, och som förstudierna också pekar på i ett par fall, ligger det dock i sakens
natur att alla frågor inte kan besvaras i detalj innan en bildandeprocess formellt
startar.
Det är först i en sådan process som markfrågor, gränsdragningar, föreskrifter, skötsel
med mera steg för steg kan arbetas fram till slutgiltiga förslag. Som redan nämnts
skickas också det samlade förslaget på remiss till berörda aktörer, som då har
möjlighet att komma med synpunkter. Under hela denna bildadeprocess – och även i
många fall även efter – har markägarna i området en central roll. Marken måste
visserligen övergå i statlig ägo, men många markägare fortsätter via avtal att utnyttja
sina tidigare marker för exempelvis betesdrift. En övervägande del av markägarna i
området är positiva till inrättandet av en nationalpark.
Bland de frågor som är svåra att besvara finns de som är beroende av framtida
rättsliga prövningar, exempelvis när det gäller kalkbrytning eller framtida vattenuttag.
I de fallen går det inte att göra utfästelser. Däremot kan man så långt som möjligt
underlätta ett önskvärt framtida nyttjande av någon resurs genom att vid
bildandeprocessen planera för detta. En förutsättning är att resursutnyttjandet inte på
ett avgörande sätt hotar de värden man vill skydda med nationalparken.
Att göra en kortfattad syntes av de två förstudierapporterna är svårt, de biläggs i
stället i sin helhet. När det handlar om att utnyttja naturen i orört skick eller i
exploaterat skick, som ändå får sägas vara en central del i frågeställningen, vill
regionstyrelseförvaltningen hänvisa till ett antal av regionfullmäktige antagna
program och planer.
I Miljöprogram för Region Gotland ska en av strategierna för att nå det övergripande
målet ”Naturen brukas hållbart; ekosystemtjänsterna värnas och biologisk mångfald
bevaras” vara att Region Gotland ska
”Bidra till att biologisk mångfald på ön bevaras. I beslut och planer ge förutsättningar
för att Gotlands många särpräglade naturtyper, som betade strandängar, hällmarker,
hävdade ängen med flera, bevaras nu och till kommande generationer. En
förutsättning för att behålla den biologiska mångfalden på många av dessa marker är
livskraftiga lantbruk och betesdjur över hela ön.”
Bästeträskområdet ingår i den svenska nationalparksplanen. Det innebär att området
på nationell nivå valts ut som unikt, representativt för den landskapstyp man vill
skydda och därmed synnerligen skyddsvärt. Av det följer också att de naturtyper som
ingår i området och framför allt kombinationen av dem sammantaget är det mest
skyddsvärda området på den gotländska huvudön. En stor del av ytan inom
förstudieområdet är därför redan idag skyddad i olika former. Ett förstärkt skydd i
form av en nationalpark ligger väl i linje med miljöprogrammets mål.
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Det andra perspektivet är översiktsplanering och regional utveckling. I Region
Gotlands översiktsplan 2010î2025 är stora delar av förstudieområdet markerat som
värdeområde för turism (förutom alla de riksintressen som också överlappar varandra
i området). Området innehåller ett tiotal besöksplatser för natur eller kultur. Området
kring Ar och Blå Lagunen är utpekat som turistzon/utredningsområde för
turismverksamhet och är dessutom klassat som området för ekoturism.
I Region Gotlands utvecklingsprogram Vision 2025 diskuteras konflikter som
uppstår när naturvårdens intresse av att bevara miljöer som är viktiga för den
biologiska mångfalden ställs mot exploateringsintressen av olika slag. Kalkbrytning,
vattentäkter och vindkraft nämns som tre exempel. Bästeträskområdet har varit eller
är aktuellt för alla dessa tre och har analyserats i den fördjupade förstudien. Kort kan
sägas att
Region Gotland har vattendom för att utnyttja Bästeträsk som vattentäkt för den
kommunala vattenförsörjningen samt forskningsstationen Ar. En nationalpark ändrar
inte eller upphäver vattendomar och vattenuttaget kommer därför få fortsätta.
Tillståndsansökan för kalkbrytning i området har prövats juridiskt och fått avslag i
Mark- och miljööverdomstolen. Domen är överklagad till Högsta domstolen, men
HD har i skrivande stund inte meddelat om man kommer ge prövningstillstånd eller
inte. I en annan process kom Högsta Förvaltningsdomstolen fram till att regeringen
handlade rätt när man föreslog nya och utvidgade Natura 2000-områden i
Bästeträskområdet samtidigt som det pågick juridiska processer kring två
brytningstillstånd i området.
När det gäller vindkraft finns inom förstudieområdet idag inga riksintresseområden
för vindbruk. Möjligheterna att generationsväxla befintlig vindkraftspark i anslutning
till förstudieområdet eller att uppföra vindkraftverk utanför området påverkas
troligen inte av ett beslut om nationalpark.
Under samma punkt pekar utvecklingsprogrammet på ett önskvärt skifte för
Gotlands utveckling och en väg att nå de övergripande målen om hållbar utveckling.
Detta skifte från materiell konsumtion till upplevelser är på många sätt en ”motor” i
den gotländska besöksnäringen:
”En hållbar livsstil är en utmaning i fråga om ändrade konsumtionsvanor, minskad
miljöpåverkan och effektivare energianvändning. Det kräver kunskap och
engagemang hos enskilda individer. På Gotland finns en stor potential i lokala
mervärden. Om vi lyckas att inom så vitt skilda områden som till exempel kultur-,
mat-, design-, landsbygds- och naturupplevelser öka utbud och efterfrågan i stället
för att öka materiell konsumtion så får vi också en miljömässigt hållbar utveckling.”
Bästeträskområdet, nationellt och internationellt marknadsfört med nationalparksstatus, kan erbjuda samtliga dessa upplevelser plus ytterligare ett antal inom ett och
samma område. Trots att Gotland har mängder med målpunkter som lämpar sig för
besöks- och upplevelseturism, utmärker sig området även med gotländska mått.
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I den regionala besöksnäringsstrategin för Gotland, som i slutet på januari föreslås
godkännas av regionstyrelsen för antagande i regionfullmäktige, konstateras under
rubriken ”strategiska mål för att nå målbilden” att ökad exportmognad främst ska ske
genom att tre tydliga tematiska områden utvecklas. Två av dessa områden skulle
direkt gynnas av etableringen av en lättbesökt nationalpark på ön. Det är
”Utvecklade outdoor-upplevelser med hög konkurrenskraft som dragare samt
Profilerande natur- och kulturupplevelser med högt internationellt attraktionsvärde”
Besöksnäringen är utvald som ett av Gotlands styrkeområden i ”Tillväxtprogram för
Gotland 2016-2020” och i det statliga näringslivspaketet ”Hållbara Gotland”.
Deltagande i ett gemensamt projekt i syfte att bilda nationalparken
Som Naturvårdsverket påpekar i sin skrivelse förväntas alla fyra parter avsätta
personella resurser för att delta i olika delar av arbetet med bildandeprojektet. Verket
skriver också att det kan vara lämpligt att Region Gotland parallellt med
bildandeprojektet också arbetar med någon form av destinationsutveckling eller
liknande för att ta tillvara de möjligheter en nationalpark innebär.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den första delen av åtagandet kan klaras
inom befintlig ram. Avdelningen för regional utveckling bör fortsatt vara Region
Gotlands part i det arbetet med stöd av andra funktioner inom Region Gotland när
så är motiverat.
Den andra delen, destinationsutvecklingen av området, kan möjligtvis initieras av
Region Gotland, men bör sedan drivas externt av de aktörer/intressenter som på ett
eller annat sätt kommer bli direkt eller indirekt berörda av en nationalpark och
därmed har ett egenintresse av att utveckla de nya möjligheter en nationalpark skulle
medföra. Olika former av bidrag till lokala utvecklingsprojekt kan användas som
finansiering. Arbetet kan och bör synkroniseras med relevanta redan befintliga
utvecklingsprojekt på området, speciellt de som rör norra Gotland, se exempel på s.
59 i den fördjupade förstudien.
För en långsiktigt positiv och hållbar utveckling på norra Gotland är den samlade
bedömningen att det finns stöd i såväl miljöprogram, översiktsplan, regionalt
utvecklingsprogram, tillväxtprogram, samt den ännu inte antagna regionala
besöksnäringsstrategin, för ett beslut att gå vidare i nationalparksprocessen och aktivt
medverka till att en nationalpark bildas i Bästeträskområdet.
Eftersom ledtiderna för en nationalpark är långa, kan Naturvårdsverket av resursskäl
inte arbeta med för många nationalparksprojekt runt om i landet samtidigt.
Bedömningen från förvaltningen är därför att det tidsfönster som nu existerar för
denna process är öppet just nu. Men största sannolikhet kommer tillfället inte
återkomma på många år.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Jonas Nilsson, ekostrateg, regionstyrelseförvaltningen.
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Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-01-29

Regionalt utvecklingsutskott överlämnar ärendet till regionstyrelsen utan eget
yttrande.
Beslutsunderlag

RS 2018/1262 Fördjupad förstudie inför ett eventuellt nationalparksbildande i
Bästeträskområdet Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-16 med
bilagor.
Förfrågan angående en eventuell nationalpark i Bästeträsk. Naturvårdsverket
skrivelse NV-04905-16, 2018-12-03
Förstudie nationalpark Bästeträsk. Naturvårdsverket rapport 6785, oktober 2017.
Fördjupad förstudie nationalpark Bästeträsk. Naturvårdsverket rapport 6843,
september 2018.
Skickas till
Naturvårdsverket
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/1286
22 januari 2019

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Burgsviks hamn –upphävande av tidigare beslut samt beslut
om nytt köpekontrakt med betalningsvillkor

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar följande i frågan kring försäljning av Burgsviks hamn



Regionstyrelsens upphäver punkt 3 i beslut RS§228, 2018-08-30 med
lydelse: ”Regionstyrelsen godkänner köpekontrakt och beslutar att till
Burgsviken Utveckling AB försälja fastigheten Öja Burgsvikshamn 1:1 för
en köpeskilling av 500 000 kr och med villkor som stipuleras i av parterna
upprättat och överenskommet köpekontrakt.”



Regionstyrelsen godkänner bilagt reviderat köpekontrakt och beslutar att
till Burgsviken Utveckling AB försälja fastigheten Öja Burgsvikshamn 1:1
för en köpeskilling av 500 000 kr med ändrade villkor rörande betalning
och skuldebrev, samt i övrigt med villkor som stipuleras i av parterna
upprättat och överenskommet köpekontrakt.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2014-12-17 att utse Burgsviken Utveckling AB som
vinnare i markanvisningstävlingen och att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
i dialog med företaget arbeta för att ta fram avtal mellan parterna.
Förvaltningen har tidigare via en oberoende värdering av Öja Burgsvikshamn 1:1
fastställt att marknadsvärdet för den aktuella fastigheten med nuvarande användning
är 500 000 kr. Till detta ska läggas värdet för de eventuella byggrätter som kan
komma att tillskapas, 2 500 kr/kvm för bostäder och 1 500 kr/kvm för lokaler.
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Region Gotland
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/1286

Burgsvikshamn 1:1

I juni 2018 beslutade regionstyrelsen att förklara det tidigare beslutet från 2014 att
utse Burgsviken Utveckling AB som vinnare av tävlingen, som inte längre gällande
samt att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till
förnyad försäljningsprocess.
Den 30 augusti beslutade regionstyrelsen att godkänna exploateringsavtal och
köpekontrakt med utvecklingsbolaget på oförändrade villkor utifrån den tidigare
försäljningsprocessen efter genomförd markanvisningstävling 2014.
Efter dialog med aktören har parterna nu enats om att föreslå en förändring i
betalningsvillkoren när det gäller affären, Burgsviken Utveckling AB föreslås få
möjlighet att finansiera köpet med ett räntefritt lån på fem år som ställs ut av Region
Gotland. Som säkerhet för lånet ställer bolaget ut ett skuldebrev samt överlämnar en
bankgaranti på lånesumman.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att grunderna för affären är oförändrade,
men att den nya finansieringslösningen innebär att ett reviderat köpekontrakt måste
tecknas mellan partnerna, samtidigt som det gamla annulleras. Överenskommet och
beslutat exploateringsavtal ska fortsatt gälla.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår nu att regionstyrelsen beslutar att godkänna
reviderat köpekontrakt som villkoras av att köparen utfärdar och inkommer med
skuldebrev samt bankgaranti inom stipulerad tidsram.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/1286

Upprättade avtal möjliggör genomförande av en försäljning av fastigheten med
tillträde 1 april 2019.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Exploateringsavtal (redan beslutad handling)
Bilaga 2. Köpekontrakt (reviderad handling)
Bilaga 3. Skuldebrev (ny handling)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall

Regiondirektör

Skickas till
TKF Mark och stadsmiljö
TKF Hamnavd
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 54

Burgsviks hamn, nya betalningsvillkor

RS 2018/1286

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Punkt 3 i regionstyrelsens beslut, 2018-08-30, § 228, med lydelse: ”regionstyrelsen
godkänner köpekontrakt och beslutar att till Burgsviken Utveckling AB försälja
fastigheten Öja Burgsvikshamn 1:1 för en köpeskilling av 500 000 kr och med
villkor som stipuleras i av parterna upprättat och överenskommet köpekontrakt.”
upphävs.
x Reviderat köpekontrakt och beslutar att till Burgsviken Utveckling AB försälja
fastigheten Öja Burgsvikshamn 1:1 för en köpeskilling av 500 000 kr med ändrade
villkor rörande betalning och skuldebrev, samt i övrigt med villkor som stipuleras i
av parterna upprättat och överenskommet köpekontrakt godkänns.
x

Regionstyrelsen beslutade 2014-12-17 att utse Burgsviken Utveckling AB som
vinnare i markanvisningstävlingen och att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
i dialog med företaget arbeta för att ta fram avtal mellan parterna.
Förvaltningen har tidigare via en oberoende värdering av Öja Burgsvikshamn 1:1
fastställt att marknadsvärdet för den aktuella fastigheten med nuvarande användning
är 500 000 kr. Till detta ska läggas värdet för de eventuella byggrätter som kan
komma att tillskapas, 2 500 kr/kvm för bostäder och 1 500 kr/kvm för lokaler.
I juni 2018 beslutade regionstyrelsen att förklara det tidigare beslutet från 2014 att
utse Burgsviken Utveckling AB som vinnare av tävlingen, som inte längre gällande
samt att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till
förnyad försäljningsprocess.
Den 30 augusti beslutade regionstyrelsen att godkänna exploateringsavtal och
köpekontrakt med utvecklingsbolaget på oförändrade villkor utifrån den tidigare
försäljningsprocessen efter genomförd markanvisningstävling 2014.
Efter dialog med aktören har parterna nu enats om att föreslå en förändring i
betalningsvillkoren när det gäller affären, Burgsviken Utveckling AB föreslås få
möjlighet att finansiera köpet med ett räntefritt lån på fem år som ställs ut av Region
Gotland. Som säkerhet för lånet ställer bolaget ut ett skuldebrev samt överlämnar en
bankgaranti på lånesumman.
Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att grunderna för affären är oförändrade,
men att den nya finansieringslösningen innebär att ett reviderat köpekontrakt måste
tecknas mellan partnerna, samtidigt som det gamla annulleras. Överenskommet och
beslutat exploateringsavtal ska fortsatt gälla.
forts
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 54 forts
RS 2018/1286

Regionstyrelseförvaltningen föreslår nu att regionstyrelsen beslutar att godkänna
reviderat köpekontrakt som villkoras av att köparen utfärdar och inkommer med
skuldebrev samt bankgaranti inom stipulerad tidsram.
Upprättade avtal möjliggör genomförande av en försäljning av fastigheten med
tillträde 1 april 2019.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-22
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2018/1244
12 december 2018

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Industrimarksinventering Roma, Hemse och Slite
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämndens förfrågan anses besvarad i enlighet med exploateringsgruppens (EXG) rekommendation.

Ärendebeskrivning

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.
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.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 20xx/xxxx

Bedömning

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.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Byggnadsnämnden
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INDUSTRIMARKSINVENTERING
ROMA, HEMSE & SLITE

Page 970 of 1221

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planenheten
Besöksadress: SBF, Graip 4, 621 81 Visby
Tfn: 0498-269000 vxl
E-post: sbfplan@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se/byggabo
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BESLUT

SYFTE

Kommunstyrelsen beslutade 2010-07-23 att behovet av planlagd mark för olika
typer av industriell verksamhet ska klarläggas.

Syftet med inventeringen av industrimark är att se över Region Gotlands mark
med industriändamål på öns tre största tätorter; Roma, Hemse och Slite.
Inventeringen syftar även till att se vilken utvecklingspotential som finns på
tätorterna. Detta material ska fungera som diskussionsunderlag till lokalisering
av framtida etableringar av olika karaktär och skala.





Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att inleda planläggning
av ny mark för industriell verksamhet och övriga större tätorter på sätt
som föreslås i ledningskontorets utredning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska se till att den planlagda
industrimark som kommunen förfogar över inte utnyttjas för andra
ändamål.
Ledningskontoret får i uppdrag att se till att kommunens bestånd av
ledig planlagd industrimark, uppgifter om markpriser, infrastruktur
m.fl. uppgifter marknadsförs och informeras om.

Underlaget syftar till att redovisa:






Detaljplanelagd industrimark.
Detaljplanelagd industrimark där Region Gotland är markägare.
Detaljplanelagd industrimark inom vattenskyddsområde där Region
Gotland är markägare.
Planläggningsmöjligheter på mark som ägs av Region Gotland samt
privatägd mark.
Mark med Region Gotland som markägare med detaljplanelagd
industriändamål där infrastrukturinvesteringar krävs för att etablera
industri.

SLITE

ROMA

HEMSE

4
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Inventering: Industrimark Visby (2015)
En inventering över Visbys planlagda industriområden i förhållande till
vattenskyddsområden gjordes 2015. Framför allt innehöll inventeringen
befintlig industrimark med redan etablerad industri och diskussion om
nyetablering inom dessa.

Översiktsplan, Bygg Gotland 2010-2025
Översiktsplanen för Gotland vann laga kraft 2010-07-15 och syftar till att på
ett övergripande plan sammanfatta kommunens intentioner avseende hur
mark- och vattenområden bör användas.
För Gotlands utveckling är det angeläget för kommunen att ha en god
planberedskap för industriändamål. Förutom befintlig mark finns behov att på
sikt utreda ytterligare markområden, i första hand för miljöförstörande industri.
Detta kräver studier i, ofta, motstående intressen, så som riksintressen,
vattenskydd, bostadsbebyggelse, infrastruktur, jordbruk eller turism samt den
enskilda platsens övriga förutsättningar. I det fortsatta arbetet med fördjupade
översiktsplaner för utpekade serviceorter i översiktsplanen ska inventering av
industrimark fortgå. Både som granskning av potential hos befintlig
markanvändning, säkerställandet av pågående icke-planlagda verksamheter
samt möjliga nya verksamhetsområden.

Idag sker även industriell verksamhet på platser som inte är planlagda,
exempelvis f.d. Roma Sockerbruk. I översiktsplanen efterfrågas att redan
ianspråktagen mark särskilt bör studeras vid fördjupad planering eller tematiska
tillägg.
Bygg Gotland redovisar övergripande samtliga befintliga industriområden på
ön. Bygg Gotland om industriområden i Visby och övriga Gotland:







För att möta ett eventuellt framtida behov är det nödvändigt att mark
reserveras för industriändamål i den fortsatta fysiska planeringen.
På grund av Gotlands känsliga grundvattentillgångar måste
näringslivsutvecklingen hanteras utifrån varje områdes
förutsättningar.
Gotlands vattenskyddsområden är avgörande för var industrimark
kan föreslås.
Möjlighet att expandera industrimark finns längs kusten samt söderut
men företräde ges bostäder och friluftsliv.
Långsiktigt bör kommunen finna ytterligare industrimark i närheten
av Visby.
Industrimark kan erbjudas i Gotlands serviceorter vilket kan fungera
som ett led i att bevara den inomregionala balansen av industri på
Gotland.

En inventering visar att det sammanlagt finns dryga 4,6 km2 planlagd mark för
industriell verksamhet. Varav drygt hälften, 2,6 km2, är planlagd mark för
industriändamål och resterande mark för småindustri, handel och kontor.
Störst andel av denna mark är belägen i Visby, följt av Slite, där cementindustrin
utgör en stor andel och är öns enda planlagda storindustri. Beteckningarna småoch storindustri används inte längre vilket förklaras senare i avsnittet angående
planbestämmelser.
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HÅLLBAR UTVECKLING
Gotlands målsättning är att bli ett hållbart samhälle och strategier har utvecklats
för hur målet ska nås. Målet omfattar ekologiska, sociala och ekonomiska
förutsättningar för att nå ett hållbart samhälle. Region Gotland har utvecklat
fyra strategier för ekologisk hållbarhet som fokuserar på vatten och energi som
två grundläggande pelare i öns hållbarhetsutveckling:





Grundvattnet och våra insjöar ger en säker och hållbar
dricksvattenförsörjning över hela Gotland, året runt.
Grundvattentäkterna ska vara tjänliga.
Östersjön är ett levande innanhav med rent vatten, säker och
miljöanpassad fartygstrafik och flora och fauna i balans.
Energianvändningen på Gotland ska baseras på en hög andel lokala
förnybara energislag och även bidra till näringslivets utveckling och
tillväxt.
Energiförsörjningen ska vara klimatneutral och kännetecknas av
högsta möjliga effektivitet och hushållning.

Utveckling av öns industriändamål ska ske i förenlighet med de uppsatta
hållbarhetsmålen för att minimera negativ klimatpåverkan. Krav måste ställas
på respektive slag av industriändamålsetablering när det gäller
energiförsörjning, energianvändning, utsläpp, vattenhantering- och
vattenförsörjning. De sociala värdena ska beaktas vid etablering och
nylokalisering där bland annat hänsyn ska tas till det rörliga friluftslivet för att
bevara och stärka rekreativa värden. Det är av stor vikt att nyetablering
strategiskt placeras utifrån befintliga förutsättningar, till exempel i närhet av
busshållplats, samhällsservice och befintlig infrastruktur. Detta för att stärka
tätorterna och främja en effektiv markanvändning.
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PLANBESTÄMMELSER
Detaljplanebestämmelser som reglerar olika slags industriändamål har ändrats
och preciserats med tiden. Tidigare har det funnits flera olika preciseringar så
som små- och storindustri. Vid ändring av plan- och bygglagen 2015
reviderades detta och i dagsläget gäller J (industri), J# (industri med precisering)
samt Z (verksamheter) för olika typer av industriändamål på kvartersmark.
(Boverket:2017).
J industri
Förklaring (från Boverket, kunskapsbanken):
Industri är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för
områden avsedda för all slags produktion, lagring och annan hantering av varor.
Även användningarna som laboratorier, lager och tekniska anläggningar inryms
i användningsslaget industri. Vidare inräknas de kontor, vaktmästarebostäder,
personalutrymmen med mera som behövs för industriverksamheten.
Kontorsdelen bör uppta mindre än hälften av den byggda bruksarean inom en
industrifastighet, annars bör beteckningen vara kontor eller en kombination av
de båda användningsslagen. Personalbutiker kan också förekomma i mindre
omfattning.

Z verksamheter
Verksamheter är en generell användningsbestämmelse som tillåter en bred
användning. Här ingår olika typer av ytkrävande verksamheter som har en
begränsad omgivningspåverkan. Det ingår lokaler för serviceverksamheter,
tillverkning, lager och verkstäder. Det kan till exempel vara fordonsservice,
bilprovning eller liknande. Även verksamheter med behov av lokaler för
material eller utrustning så som el- och byggföretag eller företag som erbjuder
hushållsnära tjänster ingår. Handel med varor som produceras inom området
kan ingå i användningen. Det handlar då framför allt om partihandel. I mindre
utsträckning får även försäljning till enskilda förekomma med varor som
producerats i området. Handel med skrymmande varor ingår också i
användningen. Utbildningar med behov av stort utrymme eller med viss
omgivningspåverkan, som utbildningar inom bygg- eller fordonsteknik kan
också inrymmas i användningen. I användningen ingår även komplement till
verksamheten, så som parkering och kontor.
Z#
Förklaring (från Boverket, kunskapsbanken):
Annan verksamhet är avsett att användas då ingen angiven precisering i
katalogen för användningslaget Verksamheter är tillämpbar.

J#

Tidigare preciseringar

Bestämmelseformulering:

Tidigare preciseringar för småindustrianvändning så som Jb, Jm och Js gäller
utifrån befintliga och aktuella detaljplaner men används inte vid ny
planläggning.

-

Laboratorium
Lager
Logistik
Processindustri
Upplag

Endast J med bestämmelseformulering industri gäller. Tidigare formuleringar
för bland annat massindustri, industri och lager med skyddsavstånd 50 m och
småindustri och hantverk gäller utifrån befintliga och aktuella detaljplaner men
används inte vid ny planläggning.
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Industriområdens karaktärer med respektive riktvärde för
skyddsavstånd enligt Boverkets allmänna råd för planering av
arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet (Boverket:2004).
För att översätta dagens användningar för industri, (J, J#, Z och Z#), så ingår
industrikvarter och småindustri i Z och Z# beroende på precisering, och
industri och storindustri i J och J# beroende på precisering.

Anmälnings- eller tillståndspliktig
verksamhet
Verksamheter av olika slag ges olika tillstånds- och anmälningsplikt beroende
på beskaffenhet av verksamhet om de bedriver miljöfarlig verksamhet. Till
dessa behövs tillstånd för att bedriva verksamheten eller anmäla verksamheten
innan det anläggs, byggs eller kan börja drivas. Verksamheter bedöms och delas
in i dessa klasser utifrån storlek och hur pass miljöförstörande de är. Dessa
regleras i miljöprövningsförordningen (SFS:2018:1460).

U = småskalig industri - minst miljörisk, ej anmälningspliktig
C = medelstor – medelhög miljörisk (t.ex. bensinmack eller textiltvätteri).
B = industri - hög miljörisk (t.ex. värmekraftverk eller hantering av träeller textilvaror).
A = storindustri - störst miljörisk (t.ex. flygplatser, kärnkraftverk eller
kalkbrytning och förädling).

A- & B-anläggningar är tillståndspliktiga
C-anläggningar är anmälningspliktiga
U-anläggningar är övriga där det inte krävs anmälningsplikt

Anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet regleras inte detaljplan.
Detaljplanen kan reglera om omfattningen av verksamheten i form av
byggrätt samt karaktär i form av planbestämmelser (J, J#, Z och Z#).
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EXPLOATERING PÅ JORDBRUKSMARK
Av Gotlands landyta används cirka 70% till jord- och skogsbruk. Ekologisk
produktion bedrivs på drygt 19% av jordbruksarealen. Åkermark på Gotland
är av varierande karaktär och därmed bördighet. All jordbruksmark är ett
kulturlandskap som är nödvändig för öns jordbruksföretag samt de mindre
småbruk som överlever på en blandning av jordbruk och landskapsvård,
yrkesarbete och andra binäringar.
Enligt Region Gotlands nu gällande översiktsplan Bygg Gotland 2010-2025 bör
bebyggelse på god åkermark undvikas. Bebyggelse på annan jordbruksmark ska
ske med varsamhet och utformas så att landskapets karaktär inte går förlorad.
Vid lokaliseringsprövningar av ny bebyggelse, både bostäder och verksamheter,
ska jordbrukets, vindkraftens och turistnäringens intressen särskilt beaktas.

Åkermarken i ett hållbarhetsperspektiv

Den svenska jordbruksmarkens utbredning har förändrats mycket.
Minskningen beror bland annat på jordbrukets effektivisering och
rationalisering under 1900-talet. Många av de mindre enheterna slogs samman
med andra gårdar, övergavs eller planterades med skog. Men också
tätortsexpansion i form av bebyggelse och vägar orsakar nedgång i
jordbruksmark nationellt. Utifrån ett långsiktigt perspektiv bör
jordbruksmarken ses som en resurs som berör framtida generationers
matförsörjning. Jordbruksmarken bör därför bevaras från exploatering för att
tillgodose eventuella framtida behov av en svensk matproduktion. Det är
också viktigt vad gäller sysselsättning och utifrån ett globalt rättviseperspektiv.
Jordbruksmarken är idag, enligt Miljöbalkens 3 kapitel 4§, av nationell betydelse
men den är inte utpekad som riksintresse. Det innebär att det är av stor vikt att
vid planläggning av mark ta hänsyn till bevarande av jordbruksmark.

Miljöbalken

Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Denna bestämmelse ska kommunerna tillämpa vid planläggning och i ärenden
om bygglov eller förhandsbesked enligt plan- och bygglagen. Enligt plan- och
bygglagen ska kommunerna samråda med bl.a. länsstyrelserna om sina planer
och länsstyrelserna har enligt lagstiftningen ett rådgivande ansvar.
Översiktsplan Bygg Gotland utgår från 16 stycken nationella miljökvalitetsmål.
Ett av dem berör vikten av att bevara jordbruksmark:

Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Gotlands jord- och skogsbruk i siffror (Gotland: 2007)










Åkermark 2016, ha 85 787
varav ekologiskt odlad, ha 20 884
Betesmark 2016, ha 26 024
Skogsmark, ha 125 000
Produktionsvärde på vegetabilier, mkr (2013) 823
Produktionsvärde på djur (kött), mkr (2013) 379
Produktionsvärde på animalieprodukter mkr (2013) 553
(animalieprodukter ägg, mjölk)
Jordbruksföretag 2016, antal 1 415
Sysselsatta inom jordbruket, antal personer (2013) 3 510 (varav
män 2 024, varav kvinnor 1 486)
Antal skogsägare, antal personer 4 124 (varav män 2 529, varav
kvinnor 1 595)
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Gradering av åkermarken på Gotland utifrån kartmaterial från 1971
Gotlands åkermark graderas från klass 1 till 5 på en skala till 10. Den bästa
åkermarken (klass 5) finns på de norra delarna av mellersta Gotland, i närheten
av Roma. De lägsta klasserna återfinns längst söder och norrut på ön
(Jordbruketisiffror: 2013).
Roma = Klass 5
Slite = Klass 2
Hemse = Klass 4
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INVENTERING
Roma, Hemse och Slite har idag planlagd industrimark. Slite har störst andel
tack vare storindustrin Cementa som är den 6:e största arbetsplatsen på
Gotland.
Befintlig planlagd industrimark
Romakloster:


Småindustri 62 978 kvm

Befintlig planlagd industrimark
Hemse:



Industri 162 296 kvm
Småindustri 27 111 kvm

Befintlig planlagd industrimark
Slite:





Storindustri 803 895 kvm
Industri 10 772 kvm
Småindustri 32 030 kvm
Småindustri/bostadsändamål 92 706 kvm

Mark i regional ägo

STORA ARBETSGIVARE PÅ GOTLAND 2016 (Gotland: 2017)
Antal tillsvidareanställda och vikarier längre än 3 mån .
Arbetsgivare
Region Gotland
Svenska Spel
Försäkringskassan
PayEx Finance AB
Samhall AB
Cementa AB
Uppsala Universitet Campus Gotland
Polismyndigheten
Gotlands Slagteri AB
Riksantikvarieämbetet
Gotlands Bilfrakt
Gotlands Hemtjänster AB
COOP Gotland Ekonomisk förening
Länsstyrelsen i Gotlands län
Postnord Sverige AB
ICA MAXI/Brukets Livs AB
Skatteverket
Nybergs Entreprenad

Antal anställda cirka
6 543
425
375
375
275
240
225
175
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

Alla arbetsgivare ovan förutom Cementa AB är baserade i Visbyområdet.

Roma: 89 ha
Hemse: 177 ha
Slite: 221 ha
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ROMA
Roma är serviceort för mellersta och östra delen av Gotland med faciliteter
som livsmedelsbutiker, vårdcentral, bibliotek och Lövsta utbildning- och
landbrukscentrum. Här finns även skola och flera företag inom detaljhandeln.
Under 18- och 1900-talet var Roma av stor betydelse på grund av
järnvägsknuten mellan de fyra väderstrecken av den gotländska järnvägen.
Knutpunkten kom i sin tur att bli beroende av sockerbruket som anlades i
Roma samhälle i Björke socken. Det nedlagda bruket är idag en viktig del av
samhället som har från sockertillverkning gått över till snus- och
whiskytillverkning.
Tätorten har växt fram längs med väg 143. Roma är uppdelat i den norra delen
kring Lövsta lantbrukscentrum och kyrkan med främst villabebyggelse. De
södra delarna av tätorten är etablerade kring sockerbruket, skolan, service och
livsmedelsbutikerna. Bebyggelsen består främst av villor och låga flerfamiljshus.
Roma ligger ca 2 mil från Visby. Busslinjerna 11, 13 och 14 trafikerar Roma
dagligen.
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Detaljplaner med industriändamål i Roma
09-ROM-281 – småindustriändamål
09-ROM-292 – tidigare småindustriändamål (ej gällande)
09-ROM-293 – småindustriändmål

09-ROM-281
Byggnadsplan från 1968 med planlagda områden för småindustri. Ett av de
planlagda områdena för småindustri ersattes av handel, kontor och lager 1980
i detaljplan 09-ROM-458. I dagsläget huserar COOP, Gårdsservice och ICA.
Det återstår ett område för småindustri strax söder om ovan nämnda
handelsområde där det idag finns en bensinmack och bilservice. Region
Gotland äger Norrgårdagatan samt fastigheten vid korsningen
Visbyvägen/Lokstallsgatan.
Materialtrafikändamål Område
09-ROM-281

Visbyvägen

Småindustriändamål

Område

09-ROM-281

Visbyvägen

Pågående användning (källa
eniro)
Visbyvägen 39:
Statoil 1-2-3 automat
Service Center Roma AB
INGO
Pågående användning (källa
eniro)
Lokstallsgatan 2:
Gotlands kommun

09-ROM-292
Småindustrianvändningen gäller inte längre. Denna ersattes 1970 vid
Visbyvägen med handel- och kontorsändamål 1989 i detaljplan 09-ROM-458.
I dagsläget huserar Coop, OKQ8, Gårdsservice och Ica. Region Gotland äger
gatu- och parkmark i området.
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09-ROM-293
Delar av småindustrianvändningen gäller inte längre. Denna ersattes 1970 vid
Visbyvägen med handel- och kontorsändamål 1989 i detaljplan 09-ROM-458.
I dagsläget huserar Coop, OKQ8, Gårdsservice och Ica.
Småindustrianvändningen som resterar är vid Lokstallsgatan och används i
dagsläget av blandade småindustriverksamheter.
Region Gotland äger Lokstallsgatan och skogsdungen som skiljer
verksamhetsområdet vid lokstallsgatan och handelsområdet vid ICA,
Gårdsservice och Coop.
Småindustriändamål
09-ROM-293

Område

Pågående användning (källa
eniro)
Lokstallsgatan Lokstallsgatan 2:
Gotlands kommun
Lokstallsgatan 6:
Alvar Hallgren Bygg AB
Alvar Hallgren Förvaltnings AB
Storms Maskinservice AB
Benny Hallgren Bygg AB
Ks Roma Fastigheter AB
D.A Hallgrenbolagen AB
Åminne Restaurang AB
Ravla AB
Grovkonsult Gotland AB
Lokstallsgatan 8:
Roma Grus AB
J Holbergs Åkeri AB
Br. Lindby Fastigheter AB
Visbyvägen 49:
Distriktsveterinärerna
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Diskussion – utvecklingspotential av
industriändamål på utvalda platser i Roma
Tre stycken ytor är med för diskussion för industriändamålsutveckling i detta
kapitel. Ytorna är valda på grund av olika förutsättningar som gör att de är av
intresse att se över. Bland annat läge i tätorten, om platsen ligger intill befintlig
infrastruktur, markägoförhållanden och tidigare användning av området.

I Roma diskuteras:
1.
2.
3.

Intill f.d. sockerbruket och Varplösa vattenpark, ca 3,3 ha (ca 17 ha
med sockerbruket och Varplöse inkluderat.
Sydost om tågstationen, ca 10 ha (inkluderat en damm)
Öster om Lokstallsgatan på jordbruksmark, ca 15 ha

Till höger: Orangea områden visar utvecklingsområdena för diskussion i
Roma. De alla ligger i södra delarna av Roma tätort.

1

2
3
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Intill f.d. sockerbruket och Varplöse vattenpark
Det f.d. sockerbruket och f.d. Varplöse vattenpark är inte inom detaljplanelagt
området. Detaljplaneläggning av området kan fungera som ett verktyg för att
säkerställa den befintliga industrianvändningen och i samband med detta
tillskapa ytor för ytterligare industriändamål. För utökning av industriändamål
föreslås området intill det f.d. sockerbruket respektive intill f.d. Varplöse
vattenpark, det som inte är vattenområden. Området har direkt anslutning till
sockerbruksområdet som används för industriändamål idag.
Infrastruktur
Infrastruktursatsningar krävs i form av påkoppling från sockerbruksområdet
alternativt att stärka traktorvägen som ansluter till Björkevägen.
Markförhållanden
Markförhållandena omfattas av lerig moränlera och/eller morän samt fyllning
av okänt underlag. Lerig mark lämpar sig särskilt för industriändamål i
jämförelse med sand eller grus där föroreningarna enklare tränger igenom.
Utfyllnadsmarken består förmodligen av massor som grävts upp för att skapa
kylningsbassängerna till sockerbrukets tidigare verksamhet.
Enligt sårbarhetskartan ligger området inom sårbarhetsklass 3 av 1-5 där 1 är
mest sårbart. Detta på grund av att berggrunden är överlagrad av tjockare
jordtäcke med liten genomsläpplighet.
Till höger: Orange markering visar området som diskuteras. Gul markering
visar sockerbruksområdet och Varplöse vattenpark. Busshållplatsens läge,
Roma sockersilos, är markerad.
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Föreslagna vattenskyddsområden
Området ligger delvis inom föreslaget vattenskyddsområde i sekundär
skyddszon. Vattenskyddsområdet är föreslaget, men inte fastställt. Vid
vattenskyddsområde kan verksamheter åläggas skyddsåtgärder för att minimera
risker på grundvattnet. Till exempel täta ytor och omhändertagande av
dagvatten.
Markägoförhållanden
Marken ägs av Sockerbruket i Roma AB. Region Gotland äger ingen mark inom
området.
Naturvärden
Inga noterade i naturvärdeskartan.

För- och nackdelar med industriändamålsutveckling på platsen
+ Pendlingsavstånd till Visby
+ Närhet till busshållplats Roma sockersilos
+ Intill industriområde (sockersområdet)
+ Avskilt från samhället men i nära anslutning
+ Inte jordbruksmark
+ Lerig mark
- Delvis inom föreslaget vattenskyddsområde, sekundär skyddszon
- Ej detaljplanelagt
- Privat ägo
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Bild 1: Området med sockerbruket i bakgrunden.
Bild 2: Varplöse vattenpark.
Bild 3: Hög.
Bild 4: Infart till området väster ifrån.
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Sydost om tågstationen
Området ligger i samhällets östra delar i närheten av Roma äldreboende och
flerfamiljshus på järnvägsgatan. De södra delarna av området är hårdgjorda
och används av idag av Roma grus. I området och runtom finns
bevattningsdammar vilka har rekreativa värden för boende i tätorten.
Infrastruktur
Infrastruktur finns i form av Björkstigen som övergår till grusväg efter Roma
tågstation.
Markägoförhållanden
Marken ägs av Klosterfastigheter Gotland AB. Region Gotland äger ingen
mark inom området.
Markföhållanden
Markförhållandena omfattas av lera och silt. Lerig mark lämpar sig särskilt för
industriändamål i jämförelse med sand eller grus där föroreningar enklare
tränger igenom.
Enligt sårbarhetskartan ligger omådet på sårbarhetsklass 5 av 1-5 där 1 är mest
sårbart. Detta på grund av att berggrunden är överlagrad av tjockare jordtäcke
som i sin tur överlagrats av bleke och/eller organiska jordarter så som torv eller
gyttja.
Till höger: Orange markering visar områdets som diskuteras.
Busshållplatsens läge, Roma Pressbyrån, är markerad.
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Föreslagna vattenskyddsområden
Området ligger inom föreslaget vattenskyddsområde, till viss del i primär
skyddszon och till större delarna i sekundär skyddszon. Vattenskyddet är
föreslaget men inte fastställt. Vid vattenskyddsområde kan
industriverksamheter åläggas skyddsåtgärder för att minimera risker på
grundvattnet. Den primära skyddszonen skulle vid etablering åläggas mer
skyddsåtgärder än den sekundära. Till exempel täta ytor och
omhändertagande av dagvatten. Utifrån vattenskyddssynpunkt är det mindre
bra att etablera industrimark på området, verksamheten skulle du åläggas
skyddsåtgärder för att inte påverka grundvattnet. Området är och andra sidan
inte på jordbruksmark.
Naturvärden
Inga noterade i naturvärdeskartan.

För- och nackdelar med industriändamålsutveckling på platsen
+ Pendlingsavstånd till Visby
+ Närhet till busshållplats Roma pressbyrån
+ Delvis avskilt från samhället men i nära anslutning
+ Inte jordbruksmark
+ I närheten av befintlig småindustriverksamhet
+ Lerig mark
- Inom föreslaget vattenskyddsområde, primär och sekundär skyddszon
- Ej detaljplanelagt
- Privat ägo
- Intill bevattningsdammar
20
Page 989 of 1221

Bild 1: Infart till området
Bild 2: Infart och grindar till området.
Bild 3: Områdets södra delar som används av Roma grus.
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Öster om lokstallsgatan
Området är jordbruksmark som idag brukas. Intill området ligger
småindustriområdet vid lokstallsgatan där flera verksamheter är etablerade.
Eftersom området är jordbruksmark är det olämpligt att exploatera. Enligt 3
kap. 4§ miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar om det inte kan ske genom att annan mark tas i
anspråk på ett tillfredställande sätt från allmän synpunkt.
Infrastruktur
Infrastruktur finns i områdets utkanter, lokstallsgatan. Vid etablering av
industriändamål skulle infrastruktursatsningar krävas i form av påkoppling från
lokstallsgatan på jordbruksmark.
Markägoförhållanden
Region Gotland är markägare.
Markföhållanden
Markförhållandena omfattas av lera och silt. Lerig mark lämpar sig särskilt för
industriändamål i jämförelse med sand eller grus där föroreningar enklare
tränger igenom.
Enligt sårbarhetskartan ligger omådet på sårbarhetsklass 5 av 1-5 där 1 är mest
sårbart. Detta på grund av att berggrunden är överlagrad av tjockare jordtäcke
som i sin tur överlagrats av bleke och/eller organiska jordarter så som torv eller
gyttja.
Föreslagna vattenskyddsområden
Området ingår inte inom det föreslagna vattenskyddsområdet.
Till höger: Orange markering visar området som diskuteras. Busshållplatsens
läge, Roma Hammaren, är markerad.
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Naturvärden
Inga noterade i naturvärdeskartan. I linje med områdets östra delar går ett
vattendrag som kräver hänsyn vid exploatering.

För- och nackdelar med industriändamålsutveckling på platsen
+ Pendlingsavstånd till Visby
+ Närhet till busshållplats Hammaren
+ Avskilt från bostadsområden men i närheten
+ Region Gotland är markägare
+ Inte inom föreslaget vattenskyddsområde
+ Lerig mark
- Åkermark som brukas
- Ej detaljplanelagt
- Intill bevattningsdammar
- Intill värdefullt vattendrag
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Bild 1: Området med befintligt småindustriområde i bakgrunden.
Bild 2: Lokstallsgatan med området till vänster.
Bild 3: Vy över området med Lokstallsgatan i förgrunden.
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HEMSE
Hemse samhälle har sitt ursprung i det läge där vägarna mellan Klintehamn och
Ronehamn mötte vägen mellan Burgsvik och Visby. Hemse blev 1978
slutstation för Gotlands första järnväg. Tätorten har sedan dess växt upp längs
storgatans båda sidor som än idag utgör samhällets centrum, några hundra
meter norr om den medeltida kyrkan. Strax nedanför Hemse kyrka ligger en av
Gotlands folkhögskolor som utgör en viktig del av kulturlivet runtom tätorten
och på ön. Hemses samhällsservice är unik på Gotland på grund av att den är
samlad och inte utspridd. Det finns även ett bredd utbud av butiker.
Föreningslivet är aktivt där idrotten intar en särställning, men där också Hemse
hembygdsförening gör stora insatser.
Hemse ligger 5 mil söder om Visby och trafikeras dagligen av busslinjerna 10,
11 och 12.
Hemse omfattas inte av något vattenskyddsområde, varken befintligt eller
föreslaget. Vid Hemse vårdcentral finns en krisvattentäkt som är en reserv vid
krissituationer. Söder om Hemse, Södra Ringome i Alva socken, finns ett
vattenskyddsområde med primär och sekundär skyddszon.
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Detaljplaner med industriändamål, Hemse
Stadsplan 1921-1922 (09-HES-1A) – Industriändamål kv. Korpen, Kalkonen,
Svalan och Papegojan.
Stadsplan 1937 (09-HES-102) – Industriändamål på kv. Korpen och
Kalkonen är ersatt med bostadsändamål.
09-HEM-472 – Industriändamål kv. Grisslan, Påfågeln, Kodings, Papegojan
och Kalkonen. Kv. Kalkonen har outnyttjat industriändamål.
09-HEM-480 – Småindustriändamål kv. Hackspetten, Råkan, delar av Skatan
samt området som idag kallas Tärnan.
09-HEM-498 – Industriändamål
09-HEM-776 - Industriändamål
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Stadsplan 1921-1922 (09-HES-1A)
Stadsplan upprättad 1921-1922 anger industrikvarter: Kv, Korpen, kv.
Kalkonen, kv. Svalan och kv. Papegojan.
Stadsplan 1937 (09-HES-102)
Denna ändring av 1921-1922:s stadsplan ersätter kv. Korpens industriändamål
med bostadstadsändamål och delas upp i kv. Korpen och Trasten. Även kv.
Kalkonen ersätts med bostadsändamål.
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09-HEM-472
Ändring och utvidgning av stadsplanen 1971. Kv. Kalkonen återfår
industriändamålanvändning. Industriändamål utökas även till kv. Grisslan,
Påfågeln och Kodings. Kv. Papegojan bryts upp.

Utsnitt av den gällande stadsplaneändringen 09-HEM-472 med kv.
Svalan, Papegojan och Påfågeln markerade:

Generalplanen föreslår att storgatan ska upphöra som genomfartsled och en
förbifartsled ska passera öster om Hemse, alltså intill denna plan.
Förbifartsleden realiserades inte, men förberedelser för den genomfördes. I
östra delen av denna plan uppfördes en bensinmack som var tänkt att ligga vid
angöringen av förbifartsleden.
Industriändamål

Område

09-HEM-472

Ronevägen

Pågående användning (källa
eniro)
Ronevägen 9:
Lantmännen Maskin AB
Granngården
OKQ8 Hemse automat

Kv. Svalan, Påfågeln och Papegojan är de kvarter som kvarstår som planlagd
industrimark från stadsplanen 1921-1922. Påfågeln och Papegojan ingår i plan
09-HEM-472 där:






Kvarteret Svalan inte är utbyggd med industriändamål. Området
består av en kulle som skiljer Hemsebadet från småindustriområdet.
Kvarteret ägs av Region Gotland. Området ligger precis söder om
Hemsebadet.
Kvarteret Papegojan omfattas av allmän plats för väg och
grönområde, prickmark som ej får bebyggas samt en liten del
byggrätt för industriändamål i det sydöstra hörnet.
Kvarteret Påfågeln ligger strax nordost om bensinmacken OKQ8
och är inte utbyggd. Marken ägs av Region Gotland.
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09-HEM-480

Hansa Husdjur/MO
Sten &markbutiken i Hemse
AB
Väg & Byggnadsgrus på
Gotland
Ronevägen 22:
Nya Siltbergs Smide AB
Siltbergs Smide AB
Stabbgårdsgatan 5:
Heart of Sweden AB
Stabbgårdsgatan 3:
Ryggakuten
Stånga Myrs Dikningsförening
AB
L Winfeldt & J Möller HB
Burgstein Wind AB
Kjaer & Thykier HB
Greifenstein Wind AB
Ludmilla Wind AB
Gotlands Revisionsbyrå AB
Skatboet AB
Mästermyrs
vattenledningsförening
Leinetal Windkraft AB
Schou & Christensen HB
LRF consult
Edze Agra Bv filial i Sverige

Denna ändring och utvidgning av stadsplan vann laga kraft 1974. I ändringen
övergick Kv. Hackspetten, Råkan och delar av Skatan till småindustriändamål
från bostadsändamål. Söder om idrottsplatsen utökades stadsplanen med
industriändamål och området kallas idag för Tärnan. Markeringar för en
eventuell framtida förbifartsled förbi Hemse finns med i planen.
Förbifartsleden har inte genomförts.
Kodingsgatan, Färgerigatan, Kantzargatan och Stabbgårdsgatan och
fastigheten där posten och PostNord finns idag ägs av Region Gotland. Kilen
mellan villaområdet vid Stabbgårdsgatan och verksamhetsområdet Tärnan ägs
av Region Gotland. Resterande områden utöver ovan nämnda är privatägda.

Industriändamål

Område

09-HEM-480

Tärnan

Pågående användning
(källa eniro)
Färgerigatan:
Hemse Jutlandia AB
Kodingsgatan 6:
Posten Hemse
PostNord Företagscenter
Kodingsgatan 8:
Lhh fastigheter AB
Gotlandsgummifabrik AB

Småindustriändamål Område
09-HEM-480

Pågående användning (källa
eniro)
Kantzargatan,
Färgerigatan 1:
Stabbgårdsgatan Arbetslöshetskassan Alfa
& Ronevägen
Kantzargatan 4 & 5:
Djurklinikerna
Kantzargatan 6:
Ladan Hemse
Papijjon Sweden AB
Djurklinikerna i Hemse
Kantzargatan 9:
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09-HEM-498
Detta är en utvidgning av stadsplanen som avser industriändamål vid
Färgerigatan.
Det har funnits förslag om att utöka industriområdet söder om gummifabriken.
Området är undantaget från denna detaljplan enligt beslut från länsstyrelsen på
grund av att förslaget innebar att god jordbruksmark skulle behöva tas i
anspråk. Länsstyrelsen konstaterade att oexploaterad mark för industriändamål
fanns tillgänglig inom ändring av stadsplan 1971 (09-HEM-472).
Region Gotland är inte markägare till området som är planlagt med
industriändamål. Region Gotland är markägare till jordbruksmarken där
förslaget för industriändamål avslogs 1981.

Industriändamål

Område

09-HEM-498

Färgerigatan

Pågående användning
(källa eniro)
Färgerigatan 1A:
Caverion
Färgerigatan 1B:
Hemse bil & däck AB

09-HEM-776
F.d. fastighet för järnvägsändamål ersätts med industriändamål 1990.

Industriändamål

Område

09-HEM-776

Bangårdsgatan

Pågående användning
(källa eniro)
Bangårdsgatan 2:
Euroswed International 3
M. G AB
O’vrira
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Diskussion – utvecklingspotential av
industriändamål på utvalda platser i Hemse

1

Tre stycken ytor är med för diskussion för industriändamålsutveckling i detta
kapitel. Ytorna är valda på grund av olika förutsättningar som gör att de är av
intresse att se över. Bland annat läge i tätorten, om platsen ligger intill befintlig
infrastruktur, markägoförhållanden och tidigare användning av området.
Hemse omfattas inte av något vattenskyddsområde, varken befintligt eller
föreslaget. Vid Hemse vårdcentral finns en krisvattentäkt som är en reserv vid
krissituationer. Söder om Hemse, Södra Ringome i Alva socken, finns ett
vattenskyddsområde med primär och sekundär skyddszon.

4
1.
2.
3.
4.
5.

2

5

I Hemse diskuteras områdena:
Vid återvinningscentralen, ca 5,9 ha
Kalkonen 13. Ca 0,9 i befintlig detaljplan.
Öster om småindustriområdet kv.Tärnan, ca 5,6 ha
Norr om värmeverket, ca 1 ha
Asarve, ca 2,7 ha

3

Till höger: Orangea områden visar utvecklingsområdena för diskussion i
Hemse.
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Hemse vid återvinningscentralen, deponi
Området är olämpligt för exploatering eftersom det är en deponi och därmed
inte konstruerad att bebygga. Möjligheten att bebygga deponier är kraftigt
begränsade enligt Statens geologiska institut. Det finns exempel där deponier
har bebyggts med exempelvis en solcellsanläggning, men det går inte att
generellt säga att sådana lösningar är möjliga (SGI:2017). Området ligger norr
om Hemse tätort, ca 300 meter från väg 142. Till området går en mindre
asfalterad väg. Till busshållplats Myrungs är det ca 3 km och 2 km till hållplats
Hemse norra.
Vattenskyddsområden
Området omfattas inte av något vattenskydd.
Markägoförhållanden
Region Gotland är markägare.
Naturvärden
Inga noterade i naturvärdeskartan.
För- och nackdelar med industriändamålsutveckling på platsen
+ Närhet till väg 142
+ Region Gotland markägare
+ Intill återvinningsstation
+ Inte jordbruksmark
+ Inte inom vattenskyddsområde
- Deponi
- Ej detaljplanelagt
- Sandig mark omkring
32
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Infarten till området.
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Kalkonen 13
Området är detaljplanelagt med industriändamål och är inte fullt utbyggt.
Formen på området är utformat för att ta hänsyn till en föreslagen
förbifartsled öster om Hemse som inte har realiserats.
Infrastruktur
Infrastruktur finns i områdets utkanter. Vid exploatering av området skulle
infrastruktursatsningar krävas med påkoppling från Ronevägen och nyttja
samma infart som OKQ8.
Markägoförhållanden
Region Gotland är markägare. Regionen äger även oexploaterad mark runtom
det detaljplanelagda området.
Markföhållanden
Markförhållandena omfattas av omväxlande jord, sedimentär berggrund.
Enligt sårbarhetskartan ligger omådet på sårbarhetsklass 1 av 1-5 där 1 är mest
sårbart. Detta på grund av att området består av berggrund i dagen respektive
mark som är överlagrad av ett tunt jordtäcke som är tunnare än 1 m. Detta
innebär att etablering av industriändamål på platsen skulle kräva åtgärder på
fastigheten för att minimera risker för föroreningar. Till exempel täta ytor och
hantering av dagvatten.
Vattenskyddsområden
Området omfattas inte av något vattenskydd.
Till höger: Orange markering visar området som diskuteras. Busshållplatsens
läge, Hemse busstation, är markerad.
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Naturvärden
Marken är alvarmark som bedöms hållas fri från bebyggelse, alternativt kräver
hänsyn vid exploatering.

För- och nackdelar med industriändamålsutveckling på platsen
+ Planlagt för industriändamål
+ Nära Ronevägen
+ Region Gotland är markägare
+ Intill befintligt småindustriområde
+ Inte inom vattenskyddsområde
+ Nära Hemse busstation
+ Vall/kulle som skärmar av skolan och Hemsebadet från området
- Alvarmark
- Nära skola och Hemsebadet
- Sårbarhetsklass 1
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Bild 1: En gång- och cykelbana går igenom området. I bakgrunden syns
kullen som skiljer området från Hemsebadet och skolan.
Bild 2: Vy från angränsande kulle över området.
Bild 3: Angöring till området och intilliggande bensinmack.
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Öster om småindustriområdet kv. Tärnan
Området är jordbruksmark som idag brukas. Intill området ligger
småindustriområdet kv.Tärnan där flera verksamheter är etablerade.
Eftersom området är jordbruksmark är det olämpligt att exploatera. Enligt 3
kap. 4§ miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar om det inte kan ske genom att annan mark tas i
anspråk på ett tillfredställande sätt från allmän synpunkt.
Infrastruktur
Intill området går Ronevägen, Färgerigatan och Kodingsgatan. Vid
exploatering av området skulle infrastruktursatsningar krävas med vägar inom
området med påkoppling från Kodingsgatan, Färgerigatan och/eller
Ronevägen.
Markägoförhållanden
Region Gotland är markägare.
Markföhållanden
Enligt sårbarhetskartan ligger omådet på sårbarhetsklass 1 av 1-5 där 1 är mest
sårbart. Detta på grund av att området består av berggrund i dagen respektive
mark som är överlagrad av ett tunt jordtäcke som är tunnare än 1 m. Detta
innebär att etablering av industriändamål på platsen skulle kräva åtgärder på
fastigheten för att minimera risker för föroreningar. Till exempel täta ytor och
hantering av dagvatten.
Vattenskyddsområden
Området omfattas inte av något vattenskydd.
Till höger: Orange markering visar området som diskuteras.
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Naturvärden
Marken är alvarmark som bedöms hållas fri från bebyggelse, alternativt kräver
hänsyn vid exploatering.

För- och nackdelar med industriändamålsutveckling på platsen
+ Intill Ronevägen, Kodingsgatan och Färgerivägen
+ Region Gotland markägare
+ Intill befintligt småindustriområde
+ Inte inom vattenskyddsområde
- Alvarmark
- Åkermark som brukas
- Sårbarhetsklass 1
- Ca 900 m till närmsta busshållplats
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Bild 1: Intilliggande småindustriområde.
Bild 2: Området.
Bild 3: Området sett från Kodingsgatan.
Bild 4: Intilliggande småindustriområde.
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Norr om värmeverket
Området är en öppen grönyta som inte brukas för jordbruk och ligger intill
värmeverket i Hemse. Det ligger bostäder med ett avstånd på ungefär 90 meter
från området. Emellan bostäderna ligger Smissgatan och ett grönområde med
en tät trädridå.
Infrastruktur
Intill området går Fardhemsvägen och Smissgatan. Vid exploatering av
området skulle infrastruktursatsningar krävas med vägar inom området med
påkoppling från Smissgatan.
Markägoförhållanden
Region Gotland är markägare.
Markföhållanden
Enligt sårbarhetskartan ligger omådet på sårbarhetsklass 3 respektive 4 av 1-5
där 1 är mest sårbart. Där marken är av sårbarhetsklass 3 består berggrunden
av överlagrat jordtäcke, tjockare än 1 meter, av morän, moränlera eller lera. Där
marken är av sårbarhetsklass 4 är det dessutom områden som är överlagrad av
ett jordtäcke med stor genomsläpplighet, så som sand eller grus, ovanpå
grunden av morän, moränlera eller lera. Markslagen i området har liten
genomsläpplighet och därmed mer passande för industriändamål än
genomsläppliga markslag så som sand eller grus.
Vattenskyddsområden
Området är inom krisvattentäkt runtom Hemse vårdcentral som är beredd
som reservtäkt vid krissituation.
Till höger: Orange markering visar området som diskuteras.
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Naturvärden
Generellt biotopskydd på grund av ett öppet dike som utgör ett mindre
vattenområde som är livsmiljö för hotade djur- eller växtarter och därmed
viktiga för den biologiska mångfalden. Exploatering av platser kräver hänsyn
och dispens från det generella biotopskyddet från Länsstyrelsen.

För- och nackdelar med industriändamålsutveckling på platsen
+ Intill Fardhemsvägen och Smissgatan
+ Region Gotland markägare
+ Intill befintligt småindustriområde (värmeverk)
+ Nära busshållplats Hemse vårdcentral
+ Avskilt från samhället men i nära anslutning
- Generellt biotopskydd
- Inom krisvattentäkt
- Närhet av bostäder + grönområde och Smissgatan skiljer områdena
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Bild 1: Området i förgrunden och värmeverket i bakgrunden.
Bild 2: Värmeverket som angränsar till området.
Bild 3: Grönområdet som skiljer området från bostadsområdet.
Bild 4: Området sett från söder.
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Asarve
Området är ett vildvuxet grönområde som ligger intill Hemse vårdcentral.
Området är reglerat i detaljplan 09-HEM-491som allmänt ändamål. I
planbeskrivningen anges att området är en reserv vid behov att utöka
vårdcentralens utrymmen.
Infrastruktur
Intill området går Vismyrsgatan och Smissgatan. Vid exploatering av området
skulle infrastruktursatsningar krävas med vägar inom området med påkoppling
från Smissgatan.
Markägoförhållanden
Region Gotland är markägare.
Markföhållanden
Enligt sårbarhetskartan ligger omådet på sårbarhetsklass 3 av 1-5 där 1 är mest
sårbart. Berggrunden består av överlagrat jordtäcke, tjockare än 1 meter, av
morän, moränlera eller lera. Detta markslag har liten genomsläpplighet och
därmed mer passande för industriändamål än genomsläppliga markslag så som
sand eller grus.
Vattenskyddsområden
Området är inom krisvattentäkt runtom Hemse vårdcentral som är beredd
som reservtäkt vid krissituation.
Naturvärden
Inga noterade i naturvärdeskartan.
Till höger: Orange markering visar området som diskuteras.
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För- och nackdelar med industriändamålsutveckling på platsen
+ Intill Fardhemsvägen och Smissgatan
+ Region Gotland markägare
+ Intill befintligt småindustriområde (värmeverk)
+ Nära busshållplats Hemse vårdcentral
+ Avskilt från samhället men i nära anslutning
- Generellt biotopskydd
- Inom krisvattentäkt
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Bild 1: Området fotat från Fardhemsävgen med Vismyrsgatan till vänster.
Vårdcentralen kan skymtas till höger.
Bild 2: Området till vänster och Vismyrsgatan till höger.
Bild 3: Gångväg i området.
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SLITE
Slite är norra Gotlands självklara centralort. Slites läge och potential upptäcktes
på 1390-talet då hamnen växte på grund av sitt strategiska läge. Berggrunden
med den siluriska kalkstenen har bidragit till industriutvecklingen på norra
Gotland. Som industriort är Slite idag ensam om cementframställningen på ön,
men historiskt sett har det även producerats cement i både Rute och i Visby. I
Visby redan 1885 och i Slite 1919. Cementa är idag Gotlands 6e största
arbetsplats som sysselsätter ca 240 personer. Förutom själva fabriken finns det
många arbetstillfällen genom de servicefunktioner som finns på orten. Med sin
goda hamn har Slite länge varit en intressant plats att utveckla och förvalta.
Slite ligger 3,7 mil från Visby och trafikeras dagligen av busslinjerna 20, 22 och
61.
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Detaljplaner med industriändamål, Slite
09-OTH-486 - Stadsplan. Småindustri samt bostads- och
storindustriändamål.
09-OTH-520 – Ändring av stadsplan som innefattar industriändamål.
09-OTH-521 – Bland annat industriändamål.
09-OTH-593 – Industriändamål, kontorslokaler till industriverksamhet och
skyddsområde för industri.
09-OTH-600 - Bland annat industriändamål.
09-OTH-622 - Småindustriändamål.
09-OTH-633 - Hamnändamål.
Till höger: Röd markering visar detaljplaner som innehåller industriändamål.
Grå markering visar outnyttjad detaljplanelagd industriändamål.
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09-OTH-486
Stadsplan över norra Slite som bland annat avser användningarna småindustri,
bostads- och storindustriändamål. Storindustriändamål avser de delar som
ingår i Cementas industriområde. Marken inom planområdet ägs delvis av
Region Gotland, främst gator och gaturum samt fastigheter i planområdets
ytterkanter.
Område 1 – Avser småindustri- och bostadsändamål och är utbyggt med
plåtslageriverksamhet.
Område 2 – Avser småindustri- och bostadsändamål och är endast bebyggt i
de norra delarna med GISAB och Slite värme & vatten AB.
Område 3 – Avser småindustri- och bostadsändamål. I de östra delarna är
räddningstjänsten lokaliserade. Skogsområdet mot Solklintsvägen har byggrätt
för småindustriändamål som inte är utbyggt.
Område 4 – Avser småindustri- och bostadsändamål och är fullt utbyggt.
Området mitt emot område 4, väster om Lärbrovägen, avser enligt denna
detaljplan bostadsändamål. Detta område diskuteras som potentiell yta för
industriändamål i detta kapitel. Området är det rödmarkerade längst norrut:
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Industri- och
bostadsändamål
09-OTH-486

Område

Industri- och
bostadsändamål
09-OTH-486

Område

Industri- och
bostadsändamål
09-OTH-486

Industri- och
bostadsändamål
09-OTH-486

Område 1
Solklintsvägen

Pågående användning
(källa eniro)
Solklintesvägen 101:
Slite Plåtslageri

Pågående användning
(källa eniro)
Område 2
Solklintsvägen 99:
Solklintsvägen GISAB
Solklintsvägen 97:
Slite Vatten & Värme AB
Område
Pågående användning
(källa eniro)
Område 3
Lärbrovägen 3:
Räddningstjäns Gotlands kommun
ten
Region Gotland
FALCK
Område
Område 4
Österby

Pågående användning
(källa eniro)
Lärbrovägen 20:
Östra Gotlands Schakt, AB
Kaffebryggarn AB
Gotlands Gräv O Schakt AB

gatorna i området och några fastigheter, övervägande del fastigheter är i privat
ägo. De områden som är planlagda med industriändamål är idag utbyggda.

Industriändamål Område
09-OTH-520

Storgatan

Industri- och
bostadsändamål
09-OTH-520

Område
Storgatan/
Vinstigen

Pågående användning (källa
eniro)
Storgatan 102:
OKQ8
Gahms
Pågående användning (källa
eniro)
Vinstigen 8:
Bogrens snickeri
Vinstigen 4:
Enholmens el och maskinteknik
AB
EMAB el och maskinteknik AB

09-OTH-521
Detaljplanen avser utöver industriändamål; friluftsbad, allmänt ändamål,
bostads-, handels- och parkeringsändamål.
Stora delar av planområdet är inom regionens ägo, främst området närmast
kusten. Området som avser industriändamål ingår även i detaljplan 09-OTH600 (området söder om den södra piren, idag Slite stenhuggeri).

Industriändamål Område
09-OTH-520
Detta är en ändring av stadsplanen som utöver industriändmål avser; bostads-,
och handelsändamål, allmänt ändamål och samlingslokaler. Regionen äger

09-OTH-521

Pågående användning
(källa eniro)
Kronbrunnsgatan Kronbrunnsgatan 6:
Slite stenhuggeri AB
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09-OTH-593

09-OTH-600

Detaljplanen omfattar cementas industriområde och avser användningarna;
industri, kontorslokaler för industri, skyddsområde för industri som inte får
bebyggas och bostäder. Endast vägområden inom planområdet ägs av Region
Gotland (Storgatan, Skolgatan och Solklintsvägen).

Detaljplanen avser utöver industriändamål; handel, hamn, småbåtshamn och
allmänt ändamål. Planområdet är främst inom regional ägo. Området som avser
handel i de västra och sydöstra delarna av hamnen är inte i regionens ägo.
Industriändamålsanvändningen är fullt utbyggd.

Industriändamål Område
09-OTH-593

Cementa

Pågående användning (källa
eniro)
Skolgatan 6:
Cementa AB
Svensk industribränslehantering
AB
Orica Sweden AB Gotland/Visby
Sst Slitskyddsteknik
Skeppargatan 1:
Cementa Research
Cementa AB
Storgatan 95:
Cell4hair AB
Slite Intresseförening
Slite Utvecklings AB
Närsfiber Ekonomisk Förening

Industriändamål Område
09-OTH-600

Pågående användning
(källa eniro)
Kronbrunnsgatan Kronbrunnsgatan 6:
Slite stenhuggeri AB

09-OTH-622
Detaljplanen avser småindustri. Tidigare har byggnaden använts som
gymnastiksal till intilliggande skola. Denna detaljplan tillåter ändring av
användning till småindustri på grund av att gymnastiksalen kom att användas
för segelsömnad. Marken ägs av Region Gotland.

Småindustriändamål Område
09-OTH-622

Pågående användning
(källa eniro)
Östervallagatan Kronbrunnsgatan 6:
Slite stenhuggeri AB

09-OTH-633
Detaljplanen med hamnändamål. Piren är inom regionens ägo, inte övrigt
hamnområde.

Småindustriändamål Område
09-OTH-633

Hamnen

Pågående användning
(källa eniro)
Kronbrunnsgatan 8:
Kustbevakningen
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Diskussion – utvecklingspotential av
industriändamål på utvalda platser i Slite
Fyra stycken ytor är med för diskussion för industriändamålsutveckling i detta
kapitel. Ytorna är valda på grund av olika förutsättningar som gör att de är av
intresse att se över. Bland annat läge i tätorten, om platsen ligger intill befintlig
infrastruktur, markägoförhållanden och tidigare användning av området.

1

Slite omfattas inte av något vattenskyddsområde. Vattenskyddsföreskrifter
finns för fastigheter i Othem socken, norr om Slite.

2

I Slite diskuteras områdena:
1.
2.
3.
4.

Väster om Österby, ca 8,5 ha
Intill räddningstjänsten, ca 0,7 ha
Rörupplaget, ca 4,5 ha
Närs – sydvästra hörnet, ca 1,8 ha.

4

Till höger: Orangea områden visar utvecklingsområdena för diskussion i
Slite.

3
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Väster om Österby
Området ligger jämte småindustriområdet vid Österby och Lärbroväg (147).
Delar av området är planlagt för bostadsändamål. Utveckling av
industriändamål på området förespråkas på grund av läget intill väg 147 samt
på grund av det befintliga småindustriområdet intill.
Infrastruktur
Etablering av industriändamål skulle kräva infrastruktursatsningar med
påkoppling från Lärbrovägen samt infrastruktur inom området.
Markägoförhållanden
Marken ägs av Region Gotland och är delvis detaljplanelagd för
bostadsändamål (stadsplan 09-OTH-486) närmast vägen.
Markföhållanden
Enligt sårbarhetskartan ligger omådet på sårbarhetsklass 3 av 1-5 där 1 är mest
sårbart. Berggrunden består av överlagrat jordtäcke, tjockare än 1 meter, av
morän, moränlera eller lera. Detta markslag har liten genomsläpplighet och
därmed mer passande för industriändamål än genomsläppliga markslag så som
sand eller grus.
Vattenskyddsområden
Området omfattas inte av något vattenskydd. Väster om området ligger ett
vattenskyddsområde som omfattas av vattenskyddsföreskrifter.
Naturvärden
Inga noterade i naturvärdeskartan.
Till höger: Orange markering visar området som diskuteras. Gul markering
visar området som är detaljplanelagt för bostadsändamål. Busshållplats
Österby korset finns markerad norr om området. Väster om området syns
vattenskyddsområdet.
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För- och nackdelar med industriändamålsutveckling på platsen
+ Intill Lärbrovägen (väg 147)
+ Region Gotland markägare
+ Intill befintligt småindustriområde
+ Inte inom vattenskyddsområde
+ Avskilt från samhället men i nära anslutning
+ Nära busshållplats Österby korset
+ Markförhållanden med liten genomsläpplighet
- Delvis detaljplanelagt för bostadsändamål
- I närheten av villaområde
En mer rimlig utbyggnad av bostadsändamål förespråkas snarare öster om
Lärbroväg (147) och Österby småindustriområde. Området är det
rödmarkerade till höger:
Läget för bostäder blir då längre bort från den stora vägen, närmre havet och
befintligt villaområde där infrastruktur finns att koppla på från Gevärvägen
samt Kråsvägen. Bostadsbebyggelse på den redan planlagda platsen skulle
snarare bidra med en utglesning av samhället och mindre lämpliga
förutsättningar för bostäder intill Lärbrovägen (väg 147) och
småindustriområdet Österby. Lämpligt industriändamål är liknande omfattning
och karaktär som de verksamheter som finns i befintliga småindustriområdet
Österby. Detta främst för att ta hänsyn till bostadsområdet söder om det
utpekade området. Med dagens planbestämmelser skulle därför Z,
verksamhetsändamål, matcha småindustrikaraktären som Österby har i
dagsläget. Eftersom det utpekade området ligger intill villabebyggelse bör
åtgärder göras för att minimera negativ påverkan på villaområdet så som buller,
lukt samt utsikt. Exempelvis med säkerhetsavstånd där vegetation sparas, vallar,
varsam placering av verksamheter.
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Bild 1: Intilliggande småindustriområde.
Bild 2: Intilliggande småindustriområde.
Bild 3: Området med Lärbrovägen i förgrunden.
Bild 4: Området till vänster, Lärbrovägen i mitten och befintligt
småindustriormåde till höger.
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Intill räddningstjänsten
Området är ett mindre skogsparti öster om Solklintsvägen (väg 147). Området
är detaljplanelagt för småindustri- och bostadsändamål i samma plan som
räddningstjänstens verksamhet. Området har inte bebyggts.
Infrastruktur
Etablering av industriändamål skulle kräva infrastruktursatsningar i form av
påkoppling från Solklintsvägen och infrastruktur inom området. Mark skulle
behöva hårdgöras och träd skulle behöva fällas.
Markägoförhållanden
Marken ägs av Region Gotland och är delvis detaljplanelagd för
bostadsändamål (stadsplan 09-OTH-486) närmast vägen.
Markföhållanden
Enligt sårbarhetskartan ligger omådet på sårbarhetsklass 4 av 1-5 där 1 är mest
sårbart. Berggrunden består av överlagrat jordtäcke, tjockare än 1 meter, av
morän, morönlera eller lera. Ovanpå detta är en överlagring av sand och/eller
grus som har stor genomsläpplighet. Allt som allt har detta markslag har liten
genomsläpplighet och därmed mer passande för industriändamål än
uteslutande genomsläppliga markslag så som sand eller grus. På grund att det
översta lagret är av mer genomsläpplig karaktär är det av vikt ställa krav på
dagvattenhantering vid industriändamål.
Vattenskyddsområden
Området omfattas inte av något vattenskydd.
Naturvärden
Inga noterade i naturvärdeskartan.
Till höger: Orange markering visar området som diskuteras. Busshållplatsens
läge, Slite Nors, finns markerad strax söder om området.
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För- och nackdelar med industriändamålsutveckling på platsen
+ Intill Solklintsvägen/Lärbrovägen (väg 147)
+ Region Gotland markägare
+ Intill småindustriområde (räddningstjänsten)
+ Planlagt med småindustriändamål
+ - Liten yta
- Idag fungerar skogspartiet som ett insynsskydd för räddningstjänstens
verksamheter. Vid exploatering av området skulle detta förtas och
omkringliggande villabebyggelse inte omgärdas av vegetation på samma sätt
som idag.
- I direkt anslutning till bostäder
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Området sett från Solklintsvägen, väg 147.

57
Page 1026 of 1221

Rörupplaget
Området är en hårdgjord, i dagsläget utan användning, stängslat område som
skapades för att lagra rör för gasledningsutveckling i Östersjön som
stationerades i Slite hamn.
Intill området ligger Slite växthus, utan direktförsäljning. Området runtom
rörupplagsområdet används i sport- och rekreationssyfte. Det finns
motionsspår, fotbollsplaner och mountainbikespår som är officiell
träningsanläggning för svenska cykelförbundet. Väster om planen ligger en
höjd vilket gör att planen upplevs avskild från sport- och motionsområdet.
Området är inte detaljplanelagt. För att säkerställa industrianvändning på
rörupplagsområdet bör planläggning genomföras med hänsyn till sport- och
rekreation i närområdet. Hänsyn till bostadsområdet öster om planen bör tas
genom att hålla befintligt avstånd samt höjdmässigt ta hänsyn till villaområdets
närhet.
Infrastruktur
Infrastruktur till och i området finns vilken har lagt med syfte att kunna bära
rör och lastning till och från området.
Markägoförhållanden
Region Gotland är markägare.
Markföhållanden
Marken består av fyllning av okänt underlag vilket är den hårdgjorda ytan.
Enligt sårbarhetskartan ligger omådet på sårbarhetsklass 3 av 1-5 där 1 är mest
sårbart. Berggrunden består av överlagrat jordtäcke, tjockare än 1 meter, av
morän, moränlera eller lera. Detta markslag har liten genomsläpplighet och
därmed mer passande för industriändamål än genomsläppliga markslag så som
sand eller grus.
Till höger: Orange markering visar området som diskuteras.
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Vattenskyddsområden
Området omfattas inte av något vattenskydd.
Naturvärden
Inga noterade i naturvärdeskartan.

För- och nackdelar med industriändamålsutveckling på platsen
+ Region Gotland markägare
+ VA-anslutning finns
+ Infrastruktur finns
+ Marken är redan i anspråkstagen och står outnyttjad
+ Avskilt läge men i närhet till samhället
+ Nära busshållplats Vandrarhemmet
- Intill motions- och rekreationsområde

Bild 1: Området sett från den intillggande höjden. Cementa syns i
bakgrunde.
Bild 2: Området sett från den intillggande höjden.
Bild 3: Infart och grindarna till området.
Bild 4: Området sett från den intillggande höjden. Cementa syns i
bakgrunde.
Bild 5: Området sett från den intillggande höjden. Stigen är del av
mountainbikespåret.
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Närs, sydvästra hörnet
Området är ett skogsparti väster om Solklintsvägen (väg 147), norr om västra
brottet och söder om utbyggt småindustriområde där GISAB och Slite vatten
& värme finns. Området är detaljplanelagt för småindustri- och
bostadsändamål i samma plan som GISAB och Slite vatten & värme men har
inte bebyggts.
Lämpligt industriändamål är liknande omfattning och karaktär som de
verksamheter som finns i de norra delarna av området. Detta främst för att ta
hänsyn till bostadsområdet öster om det utpekade området och att den gällande
användningen avser småskaligt industriändamål av mindre störande karaktär (Z
i dagens planbeteckningssystem). Eftersom det utpekade området ligger intill
villabebyggelse bör åtgärder göras för att minimera negativ påverkan på
villaområdet så som buller, lukt samt utsikt. Exempelvis med säkerhetsavstånd
där vegetation sparas, vallar, varsam placering av verksamheter.
Infrastruktur
Etablering av industriändamål skulle kräva infrastruktursatsningar i form av
påkoppling från Solklintsvägen och infrastruktur inom området. Mark skulle
behöva hårdgöras och träd skulle behöva fällas.
Markägoförhållanden
Region Gotland är markägare.
Markföhållanden
Enligt sårbarhetskartan ligger omådet på sårbarhetsklass 3 av 1-5 där 1 är mest
sårbart. Berggrunden består av överlagrat jordtäcke, tjockare än 1 meter, av
morän, moränlera eller lera. Detta markslag har liten genomsläpplighet och
därmed mer passande för industriändamål än genomsläppliga markslag så som
sand eller grus.
Till höger: Orange markering visar området som diskuteras. Busshållplats
Paul Fries väg finns markerad.
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Vattenskyddsområden
Området omfattas inte av något vattenskydd.
Naturvärden
Inga noterade i naturvärdeskartan.

För- och nackdelar med industriändamålsutveckling på platsen
+ Region Gotland markägare
+ Planlagd för småindustriändamål
+ Avskilt läge men i närhet till samhället
+ I direkt anslutning till busshållplats Paul Fries väg
- Intill bostadsområde
Bild: På bilden är området väster om Solklintsvägen.
Bildkälla: Google.se/maps.[Hämtad 2018-09-18]
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SUMMERING

SUMMERING
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Outnyttjad detaljplanelagd industrimark

Roma

Detaljplanelagd industrimark inom vattenskyddsområde
där Region Gotland är markägare

Ingen outnyttjad detaljplanelagd industrimark finns tillgänglig.

Roma

Hemse

Ingen outnyttjad detaljplanelagd industrimark inom vattenskyddsområde som
ägs av Region Gotland.



Delar av Kalkonen 13 (09-HEM-472)

Slite



Intill räddningstjänsten (09-OTH-486)
Närs – sydvästra hörnet (09-OTH-486)

Outnyttjad detaljplanelagd industrimark där Region
Gotland är markägare

Hemse
Ingen outnyttjad detaljplanelagd industrimark inom vattenskyddsområde som
ägs av Region Gotland.

Slite
Ingen outnyttjad detaljplanelagd industrimark inom vattenskyddsområde som
ägs av Region Gotland.

Roma
Ingen outnyttjad detaljplanelagd industrimark där Region Gotland är
markägare finns tillgänglig.

Hemse


Delar av Kalkonen 13 (09-HEM-472)

Slite



Intill räddningstjänsten (09-OTH-486)
Närs – sydvästra hörnet (09-OTH-486)
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Planläggningsmöjligheter på mark som ägs av Region
Gotland samt privatägd mark

Roma




Roma
Intill f.d. sockerbruket och Varplösa vattenpark (privatägd mark)
Sydost om tågstationen (privatägd mark)
Öster om Lokstallsgatan på jordbruksmark (regionägd mark)

Hemse


Öster om småindustriområdet kv.Tärnan på jordbruksmark
(regionägd mark)

Slite



Mark med Region Gotland som markägare med
detaljplanelagd industriändamål där
infrastrukturinvesteringar krävs för att etablera industri

Väster om Österby (regionägd mark). Planändring från
bostadsändamål krävs och planläggning av större område.
Rörupplaget (regionägd mark).

Ingen outnyttjad detaljplanelagd industrimark där Region Gotland är
markägare finns tillgänglig.

Hemse


Delar av Kalkonen 13 (09-HEM-472)

Slite



Intill räddningstjänsten (09-OTH-486)
Närs – sydvästra hörnet (09-OTH-486)

Det enda området som inte kräver någon form av infrastruktursatsning
är rörupplaget i Slite vilken inte är detaljplanelagd men ägs av Region
Gotland.
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Prioritering av lämpliga ytor för framtida industriändamål

Roma
1. Intill f.d. sockerbruket och Varplöse vattenpark.
+ Inte jordbruksmark
+ I anspråkstagen mark
+ Intill industriområde
- Inte regionägd mark
2. Öster om Lokstallsgatan.
+ Regionägd mark
+ Intill småindustriområde
- Jordbruksmark
3. Sydost om tågstationen.
- Inom föreslaget vattenskyddsområde, sekundär skyddszon
- Inte regionägd mark

Hemse
1. Kalkonen 13
+ Detaljplanelagd med industriändamål
+ Regionägd mark
+ Intill småindustriområde
- Alvarmark
2. Öster om kv. Tärnan
+ Regionägd mark
+Intill småindustriområde
-Jordbruksmark
Norr om värmeverket
+ Intill värmeverk
+ Regionägd mark
- Krisvattentäkt
3. Asarve
+ Regionägd mark
- Krisvattentäkt
- I direkt anslutning till vårdboende och vårdcentral
4. Deponi (helt uteslutet p.g.a. deponi)
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Slite
1. Rörupplaget
+ I anspråkstagen mark
+ Regionägd mark
+ Infrastruktur finns
- Inte detaljplanelagd
2. Närs, sydvästra hörnet
+ Regionägd mark
+ Detaljplanelagd med småindustriändamål
+ Intill industri
- Närhet till bostäder
3. Väster om Österby
+ Regionägd mark
+ Intill småindustriområde
- Närhet till bostäder
- Delvis planlagd för bostadsändamål
4. Intill räddningstjänsten
+ Detaljplanelagd för industriändamål
+ Regionägd mark
+ Intill småindustriområde
- Närhet till bostäder
- Buffertzon mellan bostäder och småindustriområde idag
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-01-29

RS AU § 43

Industrimarksinventering Roma, Hemse och
Slite

RS 2018/1244

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

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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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-01-29

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

12 (14)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/456
30 januari 2019

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Genomförandeavtal, tomträttsavtal och köpekontrakt
Gothem Kyrkebinge 1:55 (Åminne camping)
Förslag till beslut

Förslag till beslut i regionstyrelsen


att godkänna upprättat genomförandeavtal (markanvisning) för fastigheten
Gothem Kyrkebinge 1:55 med Åminne Fritid & Havsbad AB.



att godkänna ändring av tomträttsavtal avseende del av fastigheten Gothem
Kyrkebinge 1:55.

Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige


att godkänna upprättat köpekontrakt avseende överlåtelse av del av
fastigheten Gothem Kyrkebinge 1:55 till Åminne Fritid & Havsbad AB för
en köpeskilling av 8 000 000 kr.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2010-02-25 § 25 att godkänna avtal om option av friköp
av tomträtten upplåten i Gothem Kyrkebinge 1:55 under förutsättning att
planändringar vidtas i syfte att förhindra att området styckas i flera fastigheter.
Regionfullmäktige beslutade 2018-10-22, § 13 att anta ett förslag till detaljplan för
Gothem Kyrkebinge 1:55 (Åminne camping), daterat 2016-05-25, rev 2017-04-05.
Beslutet vann laga kraft 2018-12-06.
Ärendebeskrivning

Antagen detaljplan omfattar inte hela fastigheten som idag är upplåten till Åminne
Fritid & Havsbad. Genomförandeavtalet reglerar därför både överlåtelse av del av
Gothem Kyrkebinge 1:55 och ändring av tomträttsavtal.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en upprustning/utveckling av turist- och
campingverksamheten. Planen medger en delning av det område som överlåts i fyra
fastigheter för att i framtiden kunna utveckla en turistzon. Denna möjlighet har inte
1 (3)
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/456

bedömts stå i konflikt med regionstyrelsens intention enligt beslut om friköp enligt
ovan.
Genomförandeavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Överlåtelse av del av Gothem Kyrkebinge 1:55

-

Tillträde till samt skötsel av badstrand

-

Fastighetsbildningsåtgärder

- Ändring av tomträttsavtal
Köpekontraktet reglerar i huvudsak följande:
-

Tillträde och köpets fullbordande är villkorade av att regionfullmäktige
godkänner köpekontraktet och att fastighetsbildningen vinner laga kraft

-

Fastighetsbildningsåtgärder för genomförande av antagen detaljplan bl a ska
servitut bildas som ger allmänheten rätt att använda befintlig väg och
parkeringsplatser samt gångväg till och från friluftsbaden.

Del av Gothem Kyrkebinge 1:55 som överlåts till
Åmmine Camping & Havsbad
Ett uppdaterat värdeutlåtande avseende ersättning vid friköp av del av Gothem
Kyrkebinge 1:55 ligger till grund för överenskommen köpeskilling om 8 000 000 kr.
Ändring av tomträttsavtalet regerar i huvudsak följande:
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/456

-

Avtalets giltighet är villkorat av att regionstyrelsen godkänner
tomträttsavtalet och att fastighetsbildningen vinner laga kraft

-

Allmänhetens rätt att fritt nyttja badstranden och använda befintlig bro över
ån samt nyttja toaletter på tomträttshavarens anläggning så länge den håller
öppet för säsongen.

-

Ny avgäld om 20 000 kr/år. Tomträttsavgälden ska regleras om byggnad/er
uppförs inom tomträtten.

Kvarvarande del av Gothem Kyrkebinge 1:55 som fortsatt ska upplåtas
med tomträtt till nuvarande tomträttshavare
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att föreliggande genomförandeavtal,
köpekontrakt och ändring av tomträttsavtal är upprättande i enlighet med gällande
riktlinjer samt regionstyrelsens beslut om option för friköp av tomträtt 2010-02-25
och förvaltningen föreslår således att regionstyrelsen beslutar att
-

att godkänna upprättade genomförandeavtal (markanvisning) och
köpekontrakt samt besluta om ändring av tomträttsavtal, för fastigheten
Gothem Kyrkebinge 1:55 med Åminne Fritid & Havsbad AB

Beslutsunderlag
Bilaga 1 Genomförandeavtal
Bilaga 2 Köpekontrakt
Bilaga 3 Ändring av tomträttsavtal

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till
TKF/Mark och Stadsmiljö
SBF/Planenheten
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 55

Försäljning av Gothem Kyrkebinge 1:55

RS 2017/456

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Upprättat genomförandeavtal (markanvisning) för fastigheten Gothem Kyrkebinge
1:55 med Åminne Fritid & Havsbad AB godkänns.
x Ändring av tomträttsavtal avseende del av fastigheten Gothem Kyrkebinge 1:55
godkänns.
x

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Upprättat köpekontrakt avseende överlåtelse av del av fastigheten Gothem
Kyrkebinge 1:55 till Åminne Fritid & Havsbad AB för en köpeskilling av
8 000 000 kr godkänns.

Kommunstyrelsen beslutade 2010-02-25 § 25 att godkänna avtal om option av friköp
av tomträtten upplåten i Gothem Kyrkebinge 1:55 under förutsättning att planändringar vidtas i syfte att förhindra att området styckas i flera fastigheter.
Regionfullmäktige beslutade 2018-10-22, § 13 att anta ett förslag till detaljplan för
Gothem Kyrkebinge 1:55 (Åminne camping), daterat 2016-05-25, rev 2017-04-05.
Beslutet vann laga kraft 2018-12-06.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att föreliggande genomförandeavtal,
köpekontrakt och ändring av tomträttsavtal är upprättande i enlighet med gällande
riktlinjer samt regionstyrelsens beslut om option för friköp av tomträtt 2010-02-25
och förvaltningen föreslår således att regionstyrelsen beslutar att godkänna
upprättade genomförandeavtal (markanvisning) och köpekontrakt samt besluta om
ändring av tomträttsavtal, för fastigheten Gothem Kyrkebinge 1:55 med Åminne
Fritid & Havsbad AB.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-30
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/151
30 januari 2019

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Försäljning av Visby Snäckgärdet 1:28 m.fl.
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra en försäljningsprocess
av del av fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 m. fl. Ärendet ska återkomma till
regionstyrelsen för slutligt godkännande.

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för Visby Snäckgärdet 1:28 m. fl. (Snäck camping) antogs av regionfullmäktige 2017-05-15 § 53 och vann laga kraft 2018-06-28. Planens syfte är att
stärka turismen genom att ge möjlighet till en utökning av antalet turisbäddar på
Gotland i form av stugor, tält och husvagnar/husbilar. Planområdet omfattar
fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 samt del av Visby Snäckgärdet 1:29. Området kan
komma att delas in i upp till åtta fastigheter vilka kan upplåtas till lämpliga
exploatörer.
Utöver kostnader för framtagande av detaljplanen kommer regionen i samband med
genomförandet av planen att ha kostnader för utbyggnad av vatten- och spillvattennätet, fastighetsbildning mm. Intäkterna från en fastighetsförsäljning bedöms överstiga regionens kostnader.
Försäljningsprocessen är planerad att genomföras av en extern rådgivare med stöd av
en projektgrupp bestående av tjänstepersoner från RSF, TKF samt SBF.
Försäljningsprocessen får utvisa ifall området ska försäljas till en eller flera aktörer.
Bedömning

I enlighet med regionens riktlinjer för försäljning av mark ska marken förädlas innan
försäljning ska genomföras. Detaljplanen för området har vunnit laga kraft och
därmed har kriterierna inför en försäljning uppfyllts.
En förutsättning, för de flesta aktörer, för att investera och utveckla området för
turism är att marken upplåts med äganderätt i en eller flera delar. Enligt regionstyrelseförvaltningen är en försäljning av området därför en förutsättning för att
säkerställa ett genomförande i enlighet med gällande detaljplan.
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Regionstyrelseförvaltningen
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 56

Försäljning av Visby Snäckgärdet 1:28 m.fl.

RS 2019/151

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra en försäljningsprocess av
del av fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 m. fl. Ärendet ska återkomma till regionstyrelsen för slutligt godkännande.

Detaljplanen för Visby Snäckgärdet 1:28 m. fl. (Snäck camping) antogs av regionfullmäktige 2017-05-15 § 53 och vann laga kraft 2018-06-28. Planens syfte är att
stärka turismen genom att ge möjlighet till en utökning av antalet turisbäddar på
Gotland i form av stugor, tält och husvagnar/husbilar. Planområdet omfattar
fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 samt del av Visby Snäckgärdet 1:29. Området kan
komma att delas in i upp till åtta fastigheter vilka kan upplåtas till lämpliga
exploatörer.
Utöver kostnader för framtagande av detaljplanen kommer regionen i samband med
genomförandet av planen att ha kostnader för utbyggnad av vatten- och spillvattennätet, fastighetsbildning mm. Intäkterna från en fastighetsförsäljning bedöms överstiga regionens kostnader.
Försäljningsprocessen är planerad att genomföras av en extern rådgivare med stöd av
en projektgrupp bestående av tjänstepersoner från RSF, TKF samt SBF.
Försäljningsprocessen får utvisa ifall området ska försäljas till en eller flera aktörer.
I enlighet med regionens riktlinjer för försäljning av mark ska marken förädlas innan
försäljning ska genomföras. Detaljplanen för området har vunnit laga kraft och
därmed har kriterierna inför en försäljning uppfyllts.
En förutsättning, för de flesta aktörer, för att investera och utveckla området för
turism är att marken upplåts med äganderätt i en eller flera delar. Enligt regionstyrelseförvaltningen är en försäljning av området därför en förutsättning för att
säkerställa ett genomförande i enlighet med gällande detaljplan.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-30
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/152
28 januari 2019

Anna Adler

Regionstyrelsen

Köpekontrakt försäljning Klinte Valle 1:137

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att


godkänna köpekontrakt avseende överlåtelse av fastigheten Klinte Valle 1:137
till Barbro Johansson för en köpeskilling om 10 000 kronor.

Sammanfattning

Fastigheten Klinte Valle 1:137 är 182 kvadratmeter och bilades genom avstyckning
1931 för järnvägsändamål. För området finns byggnadsplan från 1936. Enligt
gällande plan ligger fastigheten inom kvartersmark för bostadsändamål som inte får
bebyggas, endast en marginell del får bebyggas med uthus.
Väster om fastigheten finns en gång- och cykelväg, i övrigt omgärdas fastigheten av
Klinte Valle 1:185. Fastigheten är idag obebyggd.
Ägare av angränsade bostadsfastighet Klinte Valle 1:185, Barbro Johansson, har visat
intresse för att införliva Klinte Valle 1:137 i sin fastighet. Med anledning av gällande
byggnadsplan och fastighetens storlek kan Klinte Valle 1:137 inte utgöra en egen
bostadsfastighet utan endast som en del till en annan intilliggande bostadsfastighet.
Någon framtida strategisk användning av fastigheten bedöms inte finnas.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland
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Ärende RS 2019/xxxx

Fastighetens läge i förhållande till Klinte Valle 1:185

Köpekontraktet reglerar i huvudsak följande:
- Tillträde och köpets fullbordande är villkorade av att regionstyrelsen
godkänner köpekontraktet.
-

Köpeskillingen är baserad på taxeringsvärdesmodellen som anpassats efter
prisutvecklingen för småhus på Gotland vilket i sin tur har resulterat i en total
köpeskilling om 10 000 kronor.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att föreliggande köpekontrakt är
upprättat i enlighet med gällande riktlinjer och förvaltningen föreslår därför att
regionstyrelsen beslutar enligt följande:
-

att godkänna upprättat köpekontrakt för fastigheten Klinte Valle 1:137med
Barbro Johansson.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 Köpekontrakt

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TKF Mark och stadsmiljö
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 57

Köpekontrakt försäljning Klinte Valle 1:137

RS 2019/152

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Köpekontrakt avseende överlåtelse av fastigheten Klinte Valle 1:137 till Barbro
Johansson för en köpeskilling om 10 000 kronor godkänns.

Fastigheten Klinte Valle 1:137 är 182 kvadratmeter och bilades genom avstyckning
1931 för järnvägsändamål. För området finns byggnadsplan från 1936. Enligt
gällande plan ligger fastigheten inom kvartersmark för bostadsändamål som inte får
bebyggas, endast en marginell del får bebyggas med uthus.
Väster om fastigheten finns en gång- och cykelväg, i övrigt omgärdas fastigheten av
Klinte Valle 1:185. Fastigheten är idag obebyggd.
Ägare av angränsade bostadsfastighet Klinte Valle 1:185, Barbro Johansson, har visat
intresse för att införliva Klinte Valle 1:137 i sin fastighet. Med anledning av gällande
byggnadsplan och fastighetens storlek kan Klinte Valle 1:137 inte utgöra en egen
bostadsfastighet utan endast som en del till en annan intilliggande bostadsfastighet.
Någon framtida strategisk användning av fastigheten bedöms inte finnas.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att föreliggande köpekontrakt är upprättat i enlighet med gällande riktlinjer och förvaltningen föreslår därför att regionstyrelsen beslut att godkänna upprättat köpekontrakt för fastigheten Klinte Valle
1:137 med Barbro Johansson.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-28
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/1266
31 januari 2019

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Överenskommelse om inreglering av åkermark på
fastigheterna Roma Diskarve 1:9, 1:10 samt 1:16
Regionstyrelsen förslag till beslut i regionfullmäktige

•

att godkänna föreliggande överenskommelse avseende fastighetsreglering av
fastigheterna Roma Diskarve 1:9, 1:10 samt 1:16, som ägs av Bror Sture
Svensson, till Roma Lövsta 2:2, som ägs av Region Gotland. Överenskommen
ersättning uppgår till 4 950 000 kronor.

•

att medel för att genomföra fastighetsregleringen anvisas ur eget kapital

Sammanfattning

Huvudinriktningen på skoljordbruket på Gotland Grönt Centrum AB (GGC) är
ekologisk mjölkproduktion med drygt 80 mjölkkor. Under hela sommarhalvåret, dvs
april – september, går mjölkkorna ute på betesfållor. Mer än hälften av dessa
betesfållor ligger på fastigheterna Roma Diskarve 1:9, 1:10 samt 1:16. För att GGC
ska kunna fortsätta med ekologisk mjölkproduktion finns ett behov av att säkerställa
ett långsiktigt nyttjande av åkermarken inom Roma Diskarve.
GGC har sedan många år tillbaka arrenderat åkermarken på fastigheterna Roma
Diskarve 1:9, 1:10 samt 1:16. Markarealen omfattar totalt cirka 37 ha. Markägaren vill
nu avyttra marken och GGC har därför fått frågan ifall det finns ett intresse att
förvärva. För GGC är det nödvändigt att ha ett fungerande skoljordbruk. Antalet
gymnasieelever som läser Naturbruk på GGC har ökat från 40 st. 2015 till 75 st.
2018. Alla elever får arbete efter avslutade studier. Genom ett förvärv av marken
säkras verksamhetens förutsättningar långsiktigt.
Ärendebeskrivning

Sedan 1 januari 2015 äger LRF, Region Gotland och Hushållningssällskapet
Gotland GGC. GGC är ett driftsbolag som skall driva jordbruket, gården och
lantbruksutbildningarna på Lövsta. GGC har ingen möjlighet att förvärva marken.
Detta innebär att regionen förvärvar marken för att därefter arrendera ut marken till
GGC.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/1266

Då fastigheterna ligger i anslutning till regionens fastighet Roma Lövsta 2:2, som
också nyttjas av GGC, bedöms det som ändamålsenligt att reglera in de tre fastig
heterna i regionens fastighet. Ytterst är det Lantmäteriverket som beslutar om
fastighetsregleringen och dess lämplighet. En fastighetsreglering innebär att regionen
ikläder sig ansvaret för kostnaderna förenat med detta samtidigt som regionen inte
behöver betala lagfartskostnad, i detta fall 210 375 kronor.
För att fastställa en köpeskilling har regionen liksom säljaren låtit utföra var sin
oberoende värdering. De båda värderingarna resulterade i två marknadsvärden om
4,4 mnkr respektive 5,5 mnkr. Snittet utav de båda värderingarna uppgår till
4,95 mnkr som utgör den köpeskilling som parterna enats om.
Överenskommet arrende som efter fastighetsregleringen ska upprättas mellan
regionen och GGC uppgår till 3 500 kr/ha vilket summeras till totalt 130 000 kr/år.
Arrendet motsvarar en årlig avkastning på investeringen om 2,6 procent vilket
bedöms vara marknadsmässigt. Regionens internränta uppgår för närvarande till
1,5 procent.
Bedömning

Genom en överenskommelse om fastighetsreglering av fastigheterna Roma Diskarve
1:9, 1:10 och 1:16 till Roma Lövsta 2:2 och därefter ett arrende med GGC säkras en
långsiktighet för ekologisk mjölkproduktion inom ramen för GGC’s verksamhet som
skoljordbruk. Marken ligger i ett av Gotlands bästa jordbruksområden och den
marknadsmässiga arrendeavgiften ger en avkastning på investerade medel som överstiger regionens nu gällande internränta. Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför
att regionstyrelsen godkänner föreliggande överenskommelse avseende fastighetsreglering för beslut i regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Överenskommelse om fastighetsreglering
Värdebedömning Fastighetsbyrån
Värdebedömning LRF Konsult

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
TKF / Mark och stadsmiljö
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ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING
Mellan Bror Sture Svensson (pers. nr. 380727-3218), Roma Diskarve 125,
622 54 Romakloster, nedan kallad Fastighetsägaren, och Region Gotland
(org. nr. 212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad Regionen, har följande
överenskommelse träffats.
§1
Överlåtelse/
överföring

§2
Ersättning

Fastighetsägaren överlåter till Regionen fastigheterna
Gotland Roma Diskarve 1:9, 1:10 samt 1:16. Området,
som framgår av karta bilaga 1, överförs genom
fastighetsreglering till Regionens fastighet Gotland
Roma Lövsta 2:2. Marken utgörs av jordbruksmark.

Parterna är överens om en ersättning om 4 950 000
kronor för överlåtelsen av berört markområde.
Ersättningen ska betalas senast 14 dagar efter att
fastighetsbildningen vunnit laga kraft.
Om fastighetsbildningen inte har vunnit laga kraft senast
den 1 februari 2020, skall dock ersättning betalas på
följande sätt:
Regionen delbetalar den 1 februari 2020

1.350.000 kr

Regionen slutbetalar kontant senast
14 dagar efter att fastighetsbildningen
har vunnit laga kraft

3.600.000 kr

Summa:

4.950.000 kr

Ersättningen betalas till Bror Sture Svensson bankkonto
7173-25-01688, med angivande av vad betalningen
avser. Om betalning inte har skett inom avtalad tidpunkt
utgår dröjsmålsränta i enlighet med gällande regler för
dröjsmålsränta.
§3
Tillträde

§4
Ansökan om
fastighetsbildning

Formellt tillträde till området ska ske så snart
fastighetsbildningsförrättningen har vunnit laga kraft.

Ansökan om fastighetsbildning i överensstämmelse
med denna överenskommelse biträdes härmed av
parterna. Regionen svarar för fastighetsbildningskostnaderna.
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§5
Upplåtelser,
servitut

Fastigheterna Gotland Roma Diskarve 1:9, 1:10 samt
1:16 är upplåtna med arrende till Gotland Grönt
Centrum. Fastighetsägaren förbinder sig härmed att låta
gällande arrendeavtal, se bilaga 2, förlängas fram till
Tillträdet.
Fastighetsägaren upplyser att området, så vitt han
känner till, därutöver inte belastas av några
inteckningar, servitut, övriga arrenden, nyttjanderätter,
andra rättigheter eller bestämmelser i övrigt annat än
vad som framgår av det officiella fastighetsregistret.
Om sådan framkommer i övrigt i samband med genomförd fastighetsbildningsförrättning får det hanteras inom
ramen för förrättningen eller i särskild ordning.
Eventuella kostnader för hanteringen regleras särskilt.

§6
Markföroreningar

Fastighetsägaren upplyser härmed, så vitt han känner
till, att han inte har någon information om förekomst av
ev. markföroreningar. Ansvaret för ev. markförorening o
dyl följer gällande miljölagstiftning.

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar varav
parterna tagit var sitt.

Visby den

/

2019

Ägare till Gotland Roma Diskarve 1:9, 1:10 och 1:16 genom fullmakt

---------------------------------------Pernilla Wessberg

Visby den

/

----------------------------------Magnus Svensson

2019

För Region Gotland – ägare till Gotland Roma Lövsta 2:2

---------------------------------------Eva Nypelius

---------------------------------------Peter Lindvall
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Bilaga 1 1(2)

Roma Diskarve 1:9

Roma Diskarve 1:10
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Bilaga 1 2(2)

Roma Diskarve 1:16

Roma Lövsta 2:2

Page 1073 of 1221

Page 1074 of 1221

Page 1075 of 1221

Page 1076 of 1221

Page 1077 of 1221

Page 1078 of 1221

Page 1079 of 1221

Page 1080 of 1221

Page 1081 of 1221

Page 1082 of 1221

Page 1083 of 1221

Page 1084 of 1221

Page 1085 of 1221

Page 1086 of 1221

Page 1087 of 1221

Page 1088 of 1221

Page 1089 of 1221

Page 1090 of 1221

Page 1091 of 1221

Page 1092 of 1221

Page 1093 of 1221

Page 1094 of 1221

Page 1095 of 1221

Page 1096 of 1221

Page 1097 of 1221

Page 1098 of 1221

Page 1099 of 1221

Page 1100 of 1221

Page 1101 of 1221

Page 1102 of 1221

Page 1103 of 1221

Page 1104 of 1221

Page 1105 of 1221

Page 1106 of 1221

Page 1107 of 1221

Page 1108 of 1221

Page 1109 of 1221

Page 1110 of 1221

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 58

Förvärv av åkermark Roma Diskarve

RS 2018/1266

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
x

Överenskommelse avseende fastighetsreglering av fastigheterna Roma Diskarve
1:9, 1:10 samt 1:16, som ägs av Bror Sture Svensson, till Roma Lövsta 2:2, som ägs
av Region Gotland godkänns. Överenskommen ersättning uppgår till 4 950 000
kronor.

Huvudinriktningen på skoljordbruket på Gotland Grönt Centrum AB (GGC) är
ekologisk mjölkproduktion med drygt 80 mjölkkor. Under hela sommarhalvåret, dvs
april – september, går mjölkkorna ute på betesfållor. Mer än hälften av dessa
betesfållor ligger på fastigheterna Roma Diskarve 1:9, 1:10 samt 1:16. För att GGC
ska kunna fortsätta med ekologisk mjölkproduktion finns ett behov av att säkerställa
ett långsiktigt nyttjande av åkermarken inom Roma Diskarve.
GGC har sedan många år tillbaka arrenderat åkermarken på fastigheterna Roma
Diskarve 1:9, 1:10 samt 1:16. Markarealen omfattar totalt cirka 37 ha. Markägaren vill
nu avyttra marken och GGC har därför fått frågan ifall det finns ett intresse att
förvärva. För GGC är det nödvändigt att ha ett fungerande skoljordbruk. Antalet
gymnasieelever som läser Naturbruk på GGC har ökat från 40 st. 2015 till 75 st.
2018. Alla elever får arbete efter avslutade studier. Genom ett förvärv av marken
säkras verksamhetens förutsättningar långsiktigt.
Genom en överenskommelse om fastighetsreglering av fastigheterna Roma Diskarve
1:9, 1:10 och 1:16 till Roma Lövsta 2:2 och därefter ett arrende med GGC säkras en
långsiktighet för ekologisk mjölkproduktion inom ramen för GGC’s verksamhet som
skoljordbruk. Marken ligger i ett av Gotlands bästa jordbruksområden och den
marknadsmässiga arrendeavgiften ger en avkastning på investerade medel som
överstiger regionens nu gällande internränta. Regionstyrelseförvaltningen föreslår
därför att regionstyrelsen godkänner föreliggande överenskommelse avseende
fastighetsreglering för beslut i regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-31
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2018/1311
30 januari 2019

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Exploateringsavtal Västerhejde Annex 1:1
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med
Prästlönetillgångar i Visby Stift, org nr 834002-0547, under förutsättning att
detaljplanen för del av Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2) vinner laga kraft.

Ärendebeskrivning

Till grund för avtalet ligger förslag till detaljplan för del av Västerhejde Annex 1:1
(skifte 2). Exploateringsområdet motsvarar detaljplaneområdet.
Detaljplanen syftar till att på privat mark komplettera befintlig bebyggelsegrupp med
ytterligare tomter för bostäder. Förslaget omfattar 9 tomter placerade kring befintlig
väg och en tillkommande vägslinga. Planområdet ligger söder om Visby och Visborg
i norra delen av Västerhejde, i närhet till väg 562 mot Stenkumla, se karta nedan.

Detaljplanen har varit utställd för granskning och granskningstiden för planförslaget
har gått ut. Detaljplanen förväntas att antas av byggnadsnämnden under våren.
Exploatören avser att bilda 9 småhustomter som efter genomförd fastighetsreglering
avyttras. Exploatören ansöker om och bekostar all fastighetsbildning inom
1 (2)
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fastigheten och bildande av samfällighet för gator, grönområden och VA.
Exploatören har kostnadsansvar för samtliga arbeten och åtgärder som erfordras för
detaljplanens genomförande inklusive lokalgatans angöring till länsväg 562.
Byggande av färskvattenanläggning inklusive vattenledningar fram till
fastighetsgränserna utförs och bekostas av Exploatören. För varje tomt anlägger
Exploatören infiltrationsanläggning för BDT-vattnet. Toalettavlopp löses med slutna
tankar för respektive tomt alternativt en gemensam tank. Ledningar för VA och
dagvatten ska utföras enligt Region Gotlands projekterings- och
anläggningsanvisningar. Dagvattnet ska omhändertas lokalt och för att underlätta
infiltration ska gata, vändplan, mötesplatser och stigar inte asfalteras. En
gemensamhetsanläggning ska bildas för VA, dagvatten, gata och övrig allmän
platsmark. Region Gotland blir därmed inte huvudman för allmän platsmark. Då
området ligger inom Visby vattenskyddsområde ska ritningar med höjder skickas till
Region Gotlands VA-avdelning för synpunkter innan VA-systemet byggs.
Exploateringsavtalet får inte överlåtas på annan utan godkännande av regionen. Om
så ändå sker har regionen rätt att av exploatören utkräva de merkostnader som
regionen åsamkas vid ett genomförande av detaljplanen.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att exploateringsavtalet upprättat
mellan Region Gotland och Prästlönetillgångar i Visby Stift kan godkännas med
förbehållet att detaljplanen vinner laga kraft.
Beslutsunderlag

Exploateringsavtal del av Västerhejde Annex 1:1 daterat den 10 december 2018.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TKF
SBF
Prästlönetillgångar i Visby stift
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 59

Exploateringsavtal Västerhejde Annex 1:1

RS 2018/1311

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Upprättat förslag till exploateringsavtal med Prästlönetillgångar i Visby Stift, org nr
834002-0547, godkänns under förutsättning att detaljplanen för del av Västerhejde
Annex 1:1 (skifte 2) vinner laga kraft.

Till grund för avtalet ligger förslag till detaljplan för del av Västerhejde Annex 1:1
(skifte 2). Exploateringsområdet motsvarar detaljplaneområdet.
Detaljplanen syftar till att på privat mark komplettera befintlig bebyggelsegrupp med
ytterligare tomter för bostäder. Förslaget omfattar 9 tomter placerade kring befintlig
väg och en tillkommande vägslinga. Planområdet ligger söder om Visby och Visborg
i norra delen av Västerhejde, i närhet till väg 562 mot Stenkumla.
Detaljplanen har varit utställd för granskning och granskningstiden för planförslaget
har gått ut. Detaljplanen förväntas att antas av byggnadsnämnden under våren.
Exploatören avser att bilda 9 småhustomter som efter genomförd fastighetsreglering
avyttras. Exploatören ansöker om och bekostar all fastighetsbildning inom fastigheten och bildande av samfällighet för gator, grönområden och VA. Exploatören har
kostnadsansvar för samtliga arbeten och åtgärder som erfordras för detaljplanens
genomförande inklusive lokalgatans angöring till länsväg 562.
Byggande av färskvattenanläggning inklusive vattenledningar fram till fastighetsgränserna utförs och bekostas av Exploatören. För varje tomt anlägger Exploatören
infiltrationsanläggning för BDT-vattnet. Toalettavlopp löses med slutna tankar för
respektive tomt alternativt en gemensam tank. Ledningar för VA och dagvatten ska
utföras enligt Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar.
Dagvattnet ska omhändertas lokalt och för att underlätta infiltration ska gata, vändplan, mötesplatser och stigar inte asfalteras. En gemensamhetsanläggning ska bildas
för VA, dagvatten, gata och övrig allmän platsmark. Region Gotland blir därmed inte
huvudman för allmän platsmark. Då området ligger inom Visby vattenskyddsområde
ska ritningar med höjder skickas till Region Gotlands VA-avdelning för synpunkter
innan VA-systemet byggs.
Exploateringsavtalet får inte överlåtas på annan utan godkännande av regionen. Om
så ändå sker har regionen rätt att av exploatören utkräva de merkostnader som
regionen åsamkas vid ett genomförande av detaljplanen.
forts

28 (37)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att exploateringsavtalet upprättat
mellan Region Gotland och Prästlönetillgångar i Visby Stift kan godkännas med
förbehållet att detaljplanen vinner laga kraft
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-31
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Tjänsteskrivelse
RS 2019/99
25 januari 2019

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Tillåtlighetsprövning av vindbruk vid Forsviden, norra Gotland
Förslag till beslut

Alternativ 1: Förslaget avslås.
Alternativ 2: Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att hos regeringen
begära att regeringen förbehåller sig tillåtlighetsprövning av Forsvidens
vindkraftspark.

Ärendet

Ledamoten tillika regionrådet Eva Ahlin har i skrivelse väckt ärende med förslag om
att hos regeringen begära en tillåtlighetsprövning av Forsvidens vindkraftspark.
___________________
Av 17 kap. 4 a § 7. miljöbalken (MB) framgår att på kommunfullmäktiges begäran
ska regeringen förbehålla sig tillåtlighetsprövningen av anläggningar för vindkraft
som är tillståndspliktiga enligt föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av
9 kap. 6 § MB, om ett sådant förbehåll är möjligt enligt 17 kap. 3 § MB och det inte
finns särskilda skäl för att avstå från prövningen.
Regionstyrelseförvaltningen lämnar förslaget utan eget yttrande.
Beslutsunderlag

Eva Ahlins skrivelse den 15 januari 2019.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Uppdrag för tillåtlighetsprövning av Forsviden
Gotland
Gotland är en föregångare i Sverige vad gäller utbyggnad av vindkraft. Det har gjort att nästan all
vindkraftskompetens i landet har sitt ursprung på Gotland. Vindkraftbranschen sysselsätter ca 100
personer på ön idag. Idag har ön ca 185 MW ansluten effekt och ca 140 vindkraftverk i drift.
Vindkraften står för ungefär 45 % av öns elförsörjning varje år, motsvarande siffra för Sverige 12 %.
Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län har sedan länge planerat för en omfattande
vindkraftsutbyggnad på ön. Vindkraften är grundbulten i Energiplanen och står där för ca 60 % av all
energiproduktion. Målet i Energiplanen är att bli helt självförsörjande på lokalproducerad
förnyelsebar energi till 2025. I praktiken hänger också öns hela klimatomställning tätt samman med
öns energiförsörjning. Därför är det ingen överdrift att påstå att en fortsatt storskalig
vindkraftsutbyggnad är avgörande för att klara klimatomställningen. Speciellt med tanke på de
tidsramar som forskarna nu är ense om gäller för att undvika de värsta effekterna av
klimatförändringarna.
Ett problem som seglat upp sedan 2009 kring tillståndfrågorna för nya vindkraftsparker på Gotland är
tillämpningen av Art- och habitatskyddsförordningen. Speciellt rör det synen på Kungsörn och
Havsörn i förhållande till vindkraft. För Gotland har denna juridiska trend av tillämpning gjort att det i
praktiken blivit i det närmaste omöjligt att etablera nya vindkraftparker på ön.
Numera finns det väl underbyggd forskning, gjord på Gotland, som visar att det är fullt möjligt med
samexistens mellan vindkraft och örnar. All praktisk erfarenhet säger också att sedan 1980 talets
början, då vindkraftens startade byggas och örnparen var på en väldig låg nivå, så har vi haft en
parallell positiv utvecklingen i samklang.
Planeringen för vindkraft inom Riksintresseområdet för vindbruk vid Forsviden och Forsvidar på
norra Gotland är ett av de större vindkraftsprojekten på Gotland under senare år. Planeringen har
genomförts av företagen Forsviden Vind respektive WPD. Forsviden Vind AB startades 2011 av ett
20-tal markägare med mark inom och i nära anslutning till det aktuella riksintresseområdet som
ligger inom Tingstäde, Othem, Lärbro och Hangvar socknar.
Forsviden Vind planerade ursprungligen för 34 vindkraftverk. WPD planerade ursprungligen för 16
vindkraftverk. Sammanlagt alltså ca 50 vindkraftverk i planeringen inom Riksintresseområdet. Under
prövningen av dessa två vindkraftparker har många delaspekter tillförts från klagande, de flesta
rörande örnar. Miljöprövningsdelegationens har beslutat att ge tillstånd till 11 vindkraftverk till
Forsviden, det har nu överklagats av bland annat Naturskyddsföreningen på Gotland och Gotlands
ornitologiska förening. Idag kan konstateras att av ursprungliga 50 vindkraftverk i planeringen för
vindkraft inom riksintresseområdet vid Forsviden och Forsvidar har 39 försvunnit ur planeringen på
grund av förekomst av örnar. Med rådande tillämpning av Art- och habitatskyddet så är risken
uppenbar för ytterligare begränsningar.
Exemplet Forsviden illustrera hur svårt det är att planera för vindkraft på Gotland när förekomst av
enskilda örnar beaktas i varje läge. Ett flertal vindkraftsprojekt på Gotland har liknande erfarenhet
och har gått om intet utifrån närheten till örnförekomster. Detta trots att både havsörn och kungsörn
har mycket starka populationer på Gotland. Det går knappast att planera för vindkraft någonstans på
Gotland utan att det finns häckningar av örnar i närheten. Forsviden är det nu enda aktiva pågående
tillståndsprocessen av storlek, därför är detta ett väldigt lämpligt objekt att få pröva örnfrågan hos
regeringen.
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Riksintresseområdena för vindbruk upptar cirka 4 % av Gotlands yta. Utanför riksintresseområdena
är möjligheterna små att etablera vindkraft. 96 % av Gotlands yta kan därmed sägas vara reserverad
för örnarna. Det är därför rimligt att vindkraften ges företräde inom utpekade riksintresseområdena
för vindbruk.
Nationellt
Nationellt är tillämpningen av Art- och habitatförordningen ett stort problem för vindkraftens
utbyggnad. Och problemet är i klart tilltagande eftersom rovfågelstammarna är i ständig tillväxt över
hela landet. De ledande forskarna och författarna av Naturvårdsverkets syntesrapporter för
”Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss” påpekar att ingen enskild fågelart är hotad av
vindkraften på populationsnivå. Trots det fortsätter den felaktiga tillämpningen av nämnda lag.
Effekterna av denna tillämpning är att många bra vindkraftslägen hindras, det suboptimerar och
fördyrara omställningen påtagligt.
Behovet av nya vindparker, främst i södra Sverige är stort. Under 2018 producerade vindkraften ca
17 TWh med hjälp av ca 3700 vindkraftverk. Fram till 2022 finns investeringsbeslut på drygt 1000 nya
vindkraftverk, främst i norra Sverige. Totalt kommer då vindkraften att producera ca 30 TWh efter år
2022. Energimyndigheten beräknar att vindkraften kommer att behöva producera i spannet 60-120
TWh till 2040. Det gör att i runda tal behöver antalet vindkraftverk fördubblas i landet framöver. Det
är väldigt angeläget att nya vindkraftparker kan anslutas i södra Sverige i närheten av förbrukningen,
till exempel från Gotland, när de befintliga kärnkraftverken faller för ålderstrecket.
EU: s beslutade förnybarhetsdirektiv som träder ikraft 2021 höjer ambitionsnivån från 20 % år 2020
till 32 % år 2030. Det kommer att kräva anpassningar av svenska tillämpningar, förordningar och
lagar.
Uppdrag

Utreda och skriva fram en begäran om tillåtlighetsprövning till regeringen kring Forsvidens
tillståndsansökan snarast.
Eva Ahlin (C) Regionråd
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2018/694
11 januari 2019

Petra Thunegard Gråberg

Regionstyrelsen

Yttrande över motion Jobb- och resultatinriktad
vuxenutbildning
Förslag till beslut

•

Nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Regionstyrelsen lämnar följande förslag på svar gällande en motion från Jesper
Skalberg Karlsson (M). Motionären yrkar på att Region Gotland ser över
möjligheterna att göra vuxenutbildningen mer inriktad på att få människor i arbete.
Som lyckade reformer anförs i motionen några utvalda kommuners arbete kring
auktorisations- och ersättningsmodeller.
Målet med vuxenutbildningen är att gotländska arbetsgivare kan rekrytera personal
med rätt kompetens och att samarbete kring utbildnings- och kompetensfrågor sker i
ett väl fungerande system i syfte att analysera och matcha utbud och efterfrågan av
kompetens och arbetskraft. Genom det samarbete som sker mellan Region Gotlands
förvaltningar, Arbetsförmedlingen, Uppsala universitet Campus Gotland och
näringslivet (bl.a. via forum som Kompetensplattformen) fokuserar regionen på att få
en så bra matchning som möjligt mellan antalet studieplatser på utbildningar som det
finns intresse för och att tillhandahålla studieplatser inom yrken där det är
arbetskraftsbrist. Gotland har en låg arbetslöshet1 och söktrycket på befintliga kurser
inom vuxenutbildningen är generellt ganska lågt.
Bedömningen är att det i rådande situation är för litet elevunderlag på Gotland för att
det skulle motivera fler utbildningsanordnare samt att externa faktorer som kan
komma att förändra vuxenutbildningen bör analyseras först.

1

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden.html?id=794E9F21228CE6D3 (hämtad 2018-09-20)
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Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen lämnar följande förslag på svar gällande en motion från Jesper
Skalberg Karlsson (M). Motionären yrkar på att Region Gotland ser över
möjligheterna att göra vuxenutbildningen mer inriktad på att få människor i arbete.
Som lyckade reformer anförs i motionen några utvalda kommuners arbete kring
auktorisations- och ersättningsmodeller.
Målet med vuxenutbildningen är att gotländska arbetsgivare kan rekrytera personal
med rätt kompetens och att samarbete kring utbildnings- och kompetensfrågor sker i
ett väl fungerande system i syfte att analysera och matcha utbud och efterfrågan av
kompetens och arbetskraft. Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens är en
förutsättning för utvecklingen av näringsliv och offentlig verksamhet på Gotland.
Här finns utmaningar i form av bl.a. den demografiska utvecklingen med allt färre i
yrkesför ålder i förhållande till unga och gamla. Det ställer krav på en förbättrad
matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. Kompetensförsörjning är
därför ett prioriterat område för den regionala tillväxtpolitiken.
Regionstyrelseförvaltningen har ett regionalt utvecklingsansvar för
kompetensförsörjning. Det ansvaret har definierats i Tillväxtprogram för Gotland
2016-2020 och innebär att regionen har som målsättning att verka för fler personer i
sysselsättning, ökade möjligheter till karriärväxling, mer flexibla utbildningslösningar
utifrån arbetsgivarens kompetensbehov samt fler former av lärande som möter
behovet hos personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Arbetet sker bl.a. med utgångspunkt från det statliga erbjudande i mål- och
villkorsbeslut Region Gotland fick budgetåret 2018 att genomföra insatser inom
kompetensförsörjningsområdet (utgiftsområde 19 Regional tillväxt,
regeringsskrivelse).
Erbjudandet ger finansiellt stöd till regionen för att under 2018 och 2019 kunna bidra
till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå, medverka i
planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal
vuxenutbildning samt bidra till utvecklingen av lärcentrum – vilket för Gotlands del
motsvaras av Kompetenscentrum. En förstudie ska tas fram för att bedöma behovet
av validering regionalt och för att undersöka möjligheterna för en regional modell
som väver samman de aktörer som berörs. Målsättningen är ett regionalt system som
ger individen möjlighet att studera och/eller arbeta på rätt kunskapsnivå samt
möjligheten att gå vidare i utbildning eller yrkeskarriär.
Genom det samarbete som sker mellan Region Gotlands förvaltningar,
Arbetsförmedlingen, Uppsala universitet Campus Gotland och näringslivet (bl.a. via
forum som Kompetensplattformen) fokuserar regionen på att bygga en självbärande
långsiktig struktur för det grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbetet där
det fortsatt blir viktigt med ett fungerande samarbete mellan förvaltningarna, med
företag, näringslivsorganisationer och utbildningsanordnare. Via forum som
Kompetensplattformen och utifrån dialog med elever så undersöks vilka utbildningar
som efterfrågas. Detta för att få en så bra matchning som möjligt mellan antalet
studieplatser på utbildningar som det finns intresse för - och att tillhandahålla
studieplatser inom yrken där det är arbetskraftsbrist. Idag bedrivs grundläggande
vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) samt
yrkesutbildningar i regionens egen regi. Viss utbildning (främst gymnasial och
yrkesutbildning) bedrivs på fjärrdistans via upphandlad leverantör.
Yrkesutbildningarnas syfte är att matcha mot efterfrågan av arbetskraft och
arbetsmarknadens behov.
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En process och modell för att stärka samarbetet kring utbildnings- och
kompetensfrågor genom Kompetensplattformen är under framtagande.
Målsättningen är att skapa ett väl fungerande system för samordnad planering i hela
kompetenskedjan, från grundskola och gymnasium, vuxen- och vidareutbildning till
kompetensförsörjning i arbetslivet, för att analysera och matcha utbud och
efterfrågan av kompetens och arbetskraft.
Regionen arbetar med att ta fram analyser och prognoser av privat och offentlig
sektors behov av kompetens på kort och lång sikt, föra dialog med berörda aktörer
om de behov som där identifieras samt ge förslag på insatser utifrån dessa, bl.a. i
syfte att fler ska påbörja reguljära studier. Utbildningar på olika nivåer som
efterfrågas av arbetsgivare diskuteras liksom modeller för flexibla former som
tillhandahålls av gotländska utbildningsaktörer eller i samverkan med
utbildningsaktörer på fastlandet.
Inom programmet Hållbara Gotland finns projektet Kompetenta Gotland vars
aktiviteter hittills resulterat i beslut om att ansöka om teknikcollege och som
undersöker möjligheten för vård- och omsorgscollege. Dessa utbildningskoncept,
som förutsätter aktivt samarbete med företag och arbetsgivare, berör även
vuxenutbildningen. Ytterligare aktiviteter inom projektet är utbildning av och inom
studie- och yrkesvägledning liksom framtagande av en utbildningsmodell för
yrkeshögskola anpassat efter gotländska förutsättningar. Ett resultat är också en
etablerad struktur för bättre samarbete mellan skola och näringsliv med syfte att
bättre matcha elevers val av studier och praktik med arbetsgivares efterfrågan på
kompetens.
Ett ytterligare projekt som precis avslutats är IpA, Integration på arbetsplatsen. IpA
har synliggjort kompetensen hos nyanlända personer vilket stärkt deras ställning på
den gotländska arbetsmarknaden. Det i sin tur har lett till att chefer har kunnat
matcha arbetsplatsens efterfrågan med den kompetens som deras praktikanter har
kunnat erbjuda och många har fått både kortare och längre vikariat. För att stärka
chefers möjlighet att på ett konstruktivt sätt leda utvecklingsarbetet fortsätter arbetet
i det nystartade ESF-projektet Norma – se kompetensen. Norma inriktas på en insats
som ska omfatta Region Gotlands chefer samt utvalda chefer inom externa
organisationer och företag. Målgrupp är också tjänstepersoner som arbetar med HRrelaterade frågor inom kompetensförsörjning och andra nyckelfunktioner som
behövs för att möjliggöra nya rekryteringsmöjligheter. Projektet är en strategisk
satsning för att skapa dialog, samsyn och öppenhet.
När det gäller nationella riktlinjer för vuxenutbildning har
Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03) överlämnat sitt slutbetänkande ”Effektivt,
tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad”. Några
av utredningens slutsatser är att:
-

Arbetsförmedlingens användning av utbildningsinsatser bör tydliggöras.

-

Reguljär utbildning ska användas i större utsträckning.

-

En ny nationell myndighet med ett samlat och strategiskt ansvar för
kompetensförsörjningen inrättas.

-

De regionalt utvecklingsansvariga aktörerna får ett tydligare mandat i
kompetensförsörjningsfrågor.
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Ansvarsfördelningen och gränsdragningen mellan stat och kommun inom de
arbetsmarknads-, social- och utbildningspolitiska områdena tydliggörs i
författning.

Samtidigt har Arbetsförmedlingen varslat om stora uppsägningar pga
överenskommelser kring bildandet av ny regering efter valet 2018. Hur detta
sammantaget kommer att påverka den regionala strukturen för vuxen- respektive
arbetsmarknadsutbildningar återstår att se.
Även Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning (U 2017:10), som
också den berör vuxenutbildningen, ska presenteras i dagarna.
Bedömning

Även om auktorisationsmodellen kan vara en intressant modell att tillämpa (se
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-25) så bör man
även resonera kring modellens eventuella möjlighet till en lyckad etablering, med det
lokala perspektivet och nuläget i åtanke. Gotland har en låg arbetslöshet2 och
söktrycket på befintliga kurser inom vuxenutbildningen är generellt ganska lågt.
Bedömningen är att det i rådande situation är för litet elevunderlag på Gotland för att
det skulle motivera fler utbildningsanordnare. Då upptagningsområdet är begränsat
är det dessutom svårt att se att utbildningsanordnare skulle vilja etablera sig på ön,
eftersom det skulle bli problematiskt att fylla utbildningsplatserna och få en
balanserad ekonomi. Ö-läget begränsar också möjligheterna till samverkan med andra
kommuner kring auktorisation.
Med utgångspunkt från de regionala aktiviteter som sker gällande utbildning och
stärkt samverkan med näringslivet samt med tanke på de utredningar och andra
aktuella faktorer som påverkar och kommer att påverka vuxenutbildningen bör fokus
först läggas på att analysera dessa samt se över, utveckla och förbättra
samverkansformer lokalt på Gotland – där vuxenutbildningen förblir en mycket
viktig aktör.
Beslutsunderlag

Motion. Jobb- och resultatriktad vuxenutbildning, 2018-06-18
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-25
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-30
Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03)
Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning (U 2017:10)
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020
Villkor m.m. för budgetåret 2018 för Gotlands kommun
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelsen/Regionfullmäktige
Socialnämnden för kännedom
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för kännedom

2

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden.html?id=794E9F21228CE6D3 (hämtad 2018-09-20)
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Sammanträdesdatum 2018-10-23

GVN § 105

GVN § 105

RS remiss Motion. Jobb- och resultatinriktad
vuxenutbildning

GVN 2018/177
GVN au § 81

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Nämnden föreslår fullmäktige att motionen avslås

Reservation
Följande reserverar sig till förmån för eget förslag:
Arne Eklund (M), Jari Karivainio (M)

Regionstyrelsen har remitterat en motion till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att Region Gotland ser
över möjligheterna att göra vuxenutbildningen mer inriktad på att få människor i
arbete. Som lyckade reformer anförs i motionen några utvalda kommuners arbete
kring auktorisations- och ersättningsmodeller.
I motionen framförs det att man ska se över möjligheterna att göra
vuxenutbildningen mer inriktad på att få människor i arbete, och att detta ska ske
genom reformer där auktorisationsmodellen lyfts fram som en modell för att uppnå
detta. Införande av auktorisationsmodell görs överlag i syfte att öka elevers valfrihet
och motverka överprövning vid upphandling samt att den ger möjlighet till
långsiktiga relationer med leverantörerna. Det är däremot svårt att peka på att
modellen i sig får fler människor i arbete. Fokus bör därför läggas på att se över,
utveckla och förbättra samverkansformer lokalt på Gotland – där vuxenutbildningen
förblir en mycket viktig aktör.
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet beslutades att föreslå att motionen avslås.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Saga Carlgren (V), föreslår att motionen från regionstyrelsen avslås.
Arne Eklund (M), föreslår att motionen ska bifallas.
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag om att motionen från regionstyrelsen
avslås mot Arne Eklund (M) förslag att motionen ska bifallas. Ordförande finner att
motionen från regionstyrelsen avslås.
Forts…
1 (2)
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Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-10-23

GVN § 105

Fort. GVN § 105
Votering begärs och propositionsordning ställs:
Ja för att motionen ska avslås. Nej för att motionen ska bifallas.
Följande röstade Ja:
Aino Friberg Hansson (S), Ulla-Brithe Jacobsson (S), Birgitta Nylund (S), Jörgen
Renström (MP), Saga Carlgren (V)
Följande röstade Nej:
Bengt Wickman (C), Arne Josefsson (C), Jari Karivainio (M), Arne Eklund (M)
Ordförande finner att motionen från regionstyrelsen avslås.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-26
Motion – Resultatinriktad vuxenutbildning
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Lena Nordström
Avdelningschef för gymnasiet och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över motion för jobb- och resultatinriktad
vuxenutbildning
Förslag till beslut

•

Nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har remitterat en motion till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att Region Gotland ser
över möjligheterna att göra vuxenutbildningen mer inriktad på att få människor i
arbete. Som lyckade reformer anförs i motionen några utvalda kommuners arbete
kring auktorisations- och ersättningsmodeller.
Tanken på en auktorisationsmodell kan vara lockande då den förespråkar elevers fria
val, samt att kommunen undviker att fastna i långdragna upphandlingsprocesser av
vuxenutbildning. Samtidigt bör man se till upptagningsområdet och möjligheten för
modellen att kunna etableras lokalt. Bedömningen är att det i rådande situation är för
litet elevunderlag på Gotland för att det skulle motivera och locka fler
utbildningsanordnare till ön.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har remitterat en motion från Jesper Skalberg Karlsson (M) till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Motionären yrkar på att
Region Gotland ser över möjligheterna att göra vuxenutbildningen mer inriktad på
att få människor i arbete. Då efterfrågan på vuxenutbildning kommer att öka,
samtidigt då resultaten är otillräckliga (främst inom SFI), så behöver reformerna ta
sikte på resultat och ändamålsenligt resursutnyttjande. Som lyckade reformer anförs i
motionen några utvalda kommuners arbete kring auktorisations- och
ersättningsmodeller.
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Nuläge - vuxenutbildningen
Målgruppen för vuxenutbildning är idag väldigt bred och innehåller bland annat en
betydande andel personer med annat modersmål än svenska, unga med tidigare
ofullständig grund/gymnasiekompetens och personer som är i behov av särskilt stöd.
Vuxenutbildningens har även ett kompetenshöjande syfte, exempelvis för personer
som idag redan har en utbildning men som vill byta yrke.
Vuxenutbildningen ligger idag organisatoriskt inom samma nämnd som
arbetsmarknadsenheten, som är utförare av regionens arbetsmarknadspolitiska
åtgärder på individnivå. Organisationen möjliggör god samverkan mellan enheterna,
och att därtill hjälpa människor till sysselsättning. Bland annat kan Delegationen för
unga och nyanlända till arbetet (DUA) samt VuxKomp-samarbetet1 nämnas som
insatser där vuxenutbildningen är en viktig aktör i att få människor i arbete.
Det finns idag ett flertal samarbeten mellan Region Gotlands förvaltningar,
Arbetsförmedlingen och näringslivet. Via forum som Kompetensplattformen och
utifrån dialog med elever så undersöks vilka utbildningar som efterfrågas. Detta för
att få en så bra matchning som möjligt mellan antalet studieplatser på utbildningar
som det finns intresse för - och att tillhandahålla studieplatser inom yrken där det är
arbetskraftsbrist. Idag bedrivs grundläggande vuxenutbildning, gymnasial
vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) samt yrkesutbildningar i egen regi.
Viss utbildning (främst gymnasial och yrkesutbildning) bedrivs på fjärrdistans via
upphandlad leverantör. Yrkesutbildningarnas syfte är att matcha mot efterfrågan av
arbetskraft och arbetsmarknadens behov. Vuxenutbildningen har krav på sig att vara
en flexibel organisation och anpassar kurserna efter söktrycket. Det sker en
kontinuerlig antagning, vilket innebär att eleven egentligen kan börja när som helst.
Om auktorisation
Auktorisation är, vid sidan av lagen om offentlig upphandling och tjänstekoncession,
en möjlig upphandling av kommunal vuxenutbildning. En auktorisationsmodell
innebär att utbildningsanordnare ansöker hos en kommun om att bli auktoriserad för
att bedriva vuxenutbildning i enlighet med de krav (pedagogiskt ansvar, tillgänglighet,
arbetsmiljöansvar, tillsyn mm) som kommunen har fastställt. Det kan gälla såväl
anordnare inom som utanför den geografiska kommunen. De anordnare som
uppfyller kraven ges tillstånd att bedriva vuxenutbildning för kommunens
medborgare, men auktorisationen kan återkallas om anordnaren inte klarar av att
upprätthålla den standard som är villkor för auktorisationen. Tanken är att eleven
själv ska välja mellan olika anordnare – men all intagning sker via kommunen och
anordnarna får ta emot de elever som de blir tilldelade.
Förespråkarna av modellen menar att den stärker elevernas valfrihet och
självbestämmande, ökar utrymmet för fler aktörer och minskar överprövning vid
upphandlingstillfället. De som talar mot modellen menar att det är ett rättsligt
oprövat område, att tillsyn och administration (ansökningsprocessen) över ett
obegränsat antal aktörer blir kostsamt och att ett stort antal anordnare försvårar en
kvalitativ uppföljning av verksamheterna. Det kan även handla om att många aktörer
som etablerar sig, vilket medför risken för att det är svårt att få tag i kompetent
personal eller tillräckligt antal elever. Detta kan leda till att anordnare tvingas att lägga
ned utbildning varvid ansvaret för eleverna överförs till kommunen2.

VuxKomp är ett pilotprojekt mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen i syfte
att minska Region Gotlands kostnader för försörjningsstöd och stötta människor på sin väg mot självförsörjning.
2 Rapport av Sweco för Växjö kommun: Utredning av resultatbaserat pengsystem för SFI och Komvux samt en öppen
vuxenutbildning utifrån kundval, 2015-11-26
1
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Auktorisation kan givetvis kombineras med att kommunerna bedriver undervisning i
egen regi. Fördelarna med egen regi kan vara att det förenklar uppdraget om en
sammanhållen studieplan och underlättar studie- och yrkesvägledningen för eleverna,
samt att det underlättar kvalitetssäkringen av utbildningen (planering, utförande,
uppföljning och förbättring av undervisningen underlättas då allt ligger under samma
tak). Nackdelen är att det är svårt att i egen regi bedriva den stora bredd av
utbildningar som efterfrågas och att det kan vara förenat med stora kostnader att
bedriva vissa yrkesutbildningar. Det finns däremot ingen skyldighet för kommunen
att erbjuda ett stort utbud av yrkesutbildningar.
Det bör tilläggas att flertalet kommuner som har upphandling genom auktorisation
gör det i samverkan med andra kommuner. Exempelvis Vux-9 (Danderyd, Täby,
Vallentuna, Vaxholm, Österåker) och Vux-6 (Sigtuna, Sundbyberg, Lidingö,
Norrtälje, Sigtuna, Ekerö, Upplands-Bro) medans Växjö och Helsingborg sköter
auktorisationsförfarandet utan samverkan med andra kommuner.
Om kvalitet och resultat
En väsentlig fråga i sammanhanget är om auktorisationsmodeller ökar kvaliteten och
elevernas studieresultat. Ett betyg säger inte alltid vad eleverna faktiskt har lärt sig,
utan en högre betoning på att följa elevernas studieplaner är en viktigare aspekt i
sammanhanget - då det måste gå att mäta progression (vilket inte alltid handlar om
betyg). Varken tiden i utbildningen eller betyget är avgörande för en elevs resultat
utan det finns en rad andra kriterier. Här kan nämnas exempelvis
personalsammansättning, erbjudande av olika typer av stöd, värden av hur olika
utbildningsanordnare erbjuder undervisning (pedagogiska metoder och omfattning av
undervisningstid) samt inte minst, nöjdhet hos eleverna. En kvalitetsaspekt är även
vikten av flexibilitet. Flexibiliteten handlar både om att det erbjuds utbildning som
tillgodoser elevernas individuella behov och att utbildning rent schemamässigt går att
hantera för elever som väljer att läsa kurser hos olika utbildningsanordnare3. Där
finns en fördel för kommunen att bedriva vuxenutbildning i egen regi – planeringen
av elevernas schema underlättas. Samtidigt finns det anledning för Region Gotland
att vara självkritisk kring hur man idag följer upp kvaliteten kring sina elever. Det är
ett utvecklingsområde.
När det gäller resultaten för SFI kan det konstateras att resultaten är otillräckliga
generellt sett i hela landet och att genomströmningen av elever går sakta, det är inget
som är unikt för Gotland. Regeringen har tillsatt en utredning, En sfi och
vuxenutbildning av högre kvalitet4, med anledning av detta som ska slutredovisas den 31
maj 2019. Det kan även vara värt att nämna att SFI-utbildningen på Gotland har
olika jobbspår kopplat till sina studier, exempelvis DUA samt en vårdutbildning för
SFI elever.
Ersättningssystem
De olika ersättningssystemen (resultatbaserade, matchningsbonus) som vissa
kommuner kombinerar med auktorisation, och där utbildningssamordnaren får full
betalning först då en elev har erhållit betyget godkänd, har som syfte att det ska
förbättra resultaten i vuxenutbildningen i kombination med att minska kostnaderna.
Kritiska röster menar dock att ersättningssystemet skapar olika typer av risker för att
anordnarna ska missbruka systemet så att de får ut så mycket ersättning som möjligt.
Exempelvis genom att lärare i högre utsträckning ger elever bättre betyg för att det
Rapport av Sweco för Växjö kommun: Utredning av resultatbaserat pengsystem för SFI och Komvux samt en öppen
vuxenutbildning utifrån kundval, 2015-11-26
4 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/08/dir.-201873/ (hämtat 2018-09-21)
3
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ska framstå som att verksamhetens kvalitet har ökat. Ersättningssystemen kan även
skapa en debatt om dessa ska användas på andra ställen inom den kommunala
verksamheten. Som exempel: Ska skolpengen till kommunala och fristående aktörer
inom gymnasieskolan inte betalas ut förrän eleverna är godkända.
Elevvolym och kostnad per heltidsstuderande elev
Även om auktorisationsmodellen kan vara en intressant modell att tillämpa så bör
man även resonera kring modellens eventuella möjlighet till en lyckad etablering, med
det lokala perspektivet och nuläget i åtanke. Gotland har en låg arbetslöshet5 och
söktrycket på befintliga kurser inom vuxenutbildningen är generellt ganska lågt
dessutom. Nedan redovisas antal elever som är och/eller varit inskrivna under 2018
(tom 21 september) inom vuxenutbildningen. Siffrorna är ständigt i förändring
eftersom kontinuerlig antagning tillämpas: 6
-

Utbildning i svenska för invandrare, c:a 305 elever
Grundläggande vuxenutbildning (inkl. orienteringskurser), c:a 137 elever
Gymnasiekurser (inkl. orienteringskurser), egen regi, c:a 270 elever
Gymnasiekurser, fjärrdistansundervisning, c:a 585 elever fördelade på olika
kurser
Yrkeshögskola, drift- och underhållsteknik, c:a 54 elever
Elever som läser i annan kommun, c:a 11 elever

År 2017 var 1148 elever inskrivna i kommunal vuxenutbildning på Gotland (1 218
elever år 2016). Det kan jämföras med de i motionen nämnda kommunerna: Nacka 2
485 elever för år 2017 (2 490 elever år 2016) samt Växjö 2 021 elever för år 2017 (2
136 elever år 2016)7. Faktorer som: kommunens storlek; närliggande kommuner;
upptagningsområdet, elevvolymer - är viktigt att ta med i beräkningen för att bedöma
utbildningsanordnarnas lockelse till att eventuellt vilja etablera sig på Gotland och
möjlighet att kunna bedriva vuxenutbildning.
Kostnaden för heltidsstuderande på Komvux Gotland var 37 322 kr år 2017 (45 273
kr år 2016). Det kan jämföras med: Nacka 42 184 kr (60 072 kr år 2016) samt Växjö
45 217 kr (54 339 kr år 2016)8. Riksgenomsnittet för år 2016 var 47 600 kr. Det bör
alltså vägas in i sammanhanget att kostnaden per heltidsstuderande inom
vuxenutbildningen är lägre på Gotland än vid jämförda kommuner eller riket. Med
reservation att de låga kostnaderna på Gotland till viss del beror på ett gynnsamt
avtal med nuvarande upphandlad leverantör och att detta kommer att förändras.
Bedömning

Bedömningen är att det i rådande situation är för litet elevunderlag på Gotland för att
det skulle motivera fler utbildningsanordnare. Då upptagningsområdet är begränsat
är det dessutom svårt att se att utbildningsanordnare skulle vilja etablera sig på ön,
eftersom det skulle bli problematiskt att fylla utbildningsplatserna och få en
balanserad ekonomi. Ö-läget begränsar också möjligheterna till samverkan med andra
kommuner kring auktorisation.
Kostnadsjämförelsen med andra kommuner (där auktorisationsmodeller används) är
värd att nämnas i sammanhanget eftersom jämförelsen pekar på att
https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden.html?id=794E9F21228CE6D3 (hämtad 2018-09-20)
Uttag ur vuxenutbildningens system 2018-09-21
Uttag från Kolada (2018-09-21). Elever i kommunal vuxenutbildning hemkommun, antal (N18897)
Antal elever som läser kommunal vuxenutbildning (komvux), grupperat på hemkommun. Avser både grundläggande och
gymnasial nivå. Uppgiften avser kalenderår. Källa: SCB och Skolverket.
8 Uttag från Kolada (2018-09-21). Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande (N18001)
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för komvux, dividerat med antal
heltidsstuderande. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Skolverket.
5
6
7
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vuxenutbildningen på Gotland är billigare i nuvarande regi. När det gäller
kvalitetsaspekten kan det vara intressant att invänta Regeringens tillsatta utredning
En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet samt Komvux-utredningen En andra och en
annan chans (SOU 2018:71), som kan ge en fingervisning kring hur kommuner bör
agera framåt – oavsett om utbildningen drivs i egen regi, genom auktorisation eller
via upphandlad leverantör.
I motionen framförs det att man ska se över möjligheterna att göra
vuxenutbildningen mer inriktad på att få människor i arbete, och att detta ska ske
genom reformer där auktorisationsmodellen lyfts fram som en modell för att uppnå
detta. Införande av auktorisationsmodell görs överlag i syfte att öka elevers valfrihet
och motverka överprövning vid upphandling samt att den ger möjlighet till
långsiktiga relationer med leverantörerna. Det är däremot svårt att peka på att
modellen i sig får fler människor i arbete. Fokus bör därför läggas på att se över,
utveckla och förbättra samverkansformer lokalt på Gotland – där vuxenutbildningen
förblir en mycket viktig aktör.
Beslutsunderlag

Motion. Jobb- och resultatriktad vuxenutbildning, 2018-06-18
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-25
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen/Regionfullmäktige
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Visby 2018-06-18

Motion:
Till:

Jobb- och resultatinriktad vuxenutbildning
Regionfullmäktige Gotland

Vuxenutbildningen får en allt mer central samhällsfunktion. Från att i första hand ha
varit den andra chansen för unga som inte klarade gymnasiet, till att också vara den
första chansen för de som inte fått den någon annanstans. Båda dessa roller
kommer framöver kombineras med ett växande behov av omställning mitt i livet.
Sammantaget kommer efterfrågan på vuxenutbildning öka, samtidigt som resultaten
– inte minst i SFI – är otillräckliga. Reformerna behöver ta sikte på resultat och
ändamålsenligt resursutnyttjande.
Olika kommuner har valt olika väg. Först ut att tänka nytt var Nacka, som la
upphandling åt sidan och tog en LOV-liknande auktorisationsmodell till
vuxenutbildningen. Auktorisation innebär att alla som når upp till i förväg ställda
kvalitetskrav får erbjuda vuxenutbildning mot en fastställd peng. Kommunen undviker
på så sätt att fastna i upphandling och får en mer kontinuerlig kvalitetsuppföljning.
Fler aktörer möjliggör ökad individanpassning och specialisering, för att
vuxenutbildningen ska kunna passa fler ännu bättre. Andra kommuner har därefter
gjort liknande reformer. Solna har nu tillsammans med en grupp andra kommuner
infört ett auktorisationssystem inom vuxenutbildning som även kommer omfatta SFI
framöver.
Växjö kombinerar auktorisation med att utbildningsanordnarna inte ersätts per
deltagare, utan per avklarad verksamhetspoäng (80 procent av ersättningen,
successivt under kursen) och vid avklarad kurs med godkänt betyg (20 procent, vid
kursens slut). Därtill finns möjlighet att få en matchningsbonus, om eleven efter
examen matchas till ett jobb. Även Helsingborg kombinerar auktorisation med en
liknande ersättningsmodell vilket har lett till goda resultat och att kvaliteten på
verksamheten höjts. I Helsingborg har alla elever som läser inom vuxenutbildningen
inklusive SFI också ett jobbmål kopplat till sina studier, för att förhindra avhopp från
studierna och snabbare få människor i arbete.
Sundbyberg har infört auktorisation inom hela vuxenutbildningen (inklusive SFI), med
en liknande ersättningsmodell som i Växjö och Helsingborg. Sundbyberg har även
infört auktorisation inom arbetsmarknadsinsatser, vilket skapar en bred palett av
individuella vägar till jobb och möjligheten för auktoriserade leverantörer att
kombinera vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser, utifrån individens behov.
Dessutom utgår en sysselsättningsbonus när personen går till varaktigt arbete.

Med anledning av ovanstående yrkar jag:
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Att

Region Gotland ser över möjligheterna att göra vuxenutbildningen mer inriktad
på att få människor i arbete, i enlighet med vad som anförts ovan.

Jesper Skalberg Karlsson (M)
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 60

Motion. Jobb- och resultatinriktad
vuxenutbildning

RS 2018/694

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
x Regionstyrelsen ser positivt på att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
arbetar vidare med valfrihetssystem genom ackreditering inom vuxenutbildningen.
x

Regionstyrelsen lämnar följande förslag på svar gällande en motion från Jesper
Skalberg Karlsson (M). Motionären yrkar på att Region Gotland ser över möjligheterna att göra vuxenutbildningen mer inriktad på att få människor i arbete. Som
lyckade reformer anförs i motionen några utvalda kommuners arbete kring
auktorisations- och ersättningsmodeller.
Målet med vuxenutbildningen är att gotländska arbetsgivare kan rekrytera personal
med rätt kompetens och att samarbete kring utbildnings- och kompetensfrågor sker i
ett väl fungerande system i syfte att analysera och matcha utbud och efterfrågan av
kompetens och arbetskraft. Genom det samarbete som sker mellan Region Gotlands
förvaltningar, Arbetsförmedlingen, Uppsala universitet Campus Gotland och
näringslivet (bl.a. via forum som Kompetensplattformen) fokuserar regionen på att få
en så bra matchning som möjligt mellan antalet studieplatser på utbildningar som det
finns intresse för och att tillhandahålla studieplatser inom yrken där det är arbetskraftsbrist. Gotland har en låg arbetslöshet och söktrycket på befintliga kurser inom
vuxenutbildningen är generellt ganska lågt.
Bedömningen är att det i rådande situation är för litet elevunderlag på Gotland för att
det skulle motivera fler utbildningsanordnare samt att externa faktorer som kan
komma att förändra vuxenutbildningen bör analyseras först.
Även om auktorisationsmodellen kan vara en intressant modell att tillämpa så bör
man även resonera kring modellens eventuella möjlighet till en lyckad etablering, med
det lokala perspektivet och nuläget i åtanke. Gotland har en låg arbetslöshet och söktrycket på befintliga kurser inom vuxenutbildningen är generellt ganska lågt.
Bedömningen är att det i rådande situation är för litet elevunderlag på Gotland för att
det skulle motivera fler utbildningsanordnare. Då upptagningsområdet är begränsat
är det dessutom svårt att se att utbildningsanordnare skulle vilja etablera sig på ön,
eftersom det skulle bli problematiskt att fylla utbildningsplatserna och få en
balanserad ekonomi. Ö-läget begränsar också möjligheterna till samverkan med andra
kommuner kring auktorisation.
forts

30 (37)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 60 forts
RS 2018/694

Med utgångspunkt från de regionala aktiviteter som sker gällande utbildning och
stärkt samverkan med näringslivet samt med tanke på de utredningar och andra
aktuella faktorer som påverkar och kommer att påverka vuxenutbildningen bör fokus
först läggas på att analysera dessa samt se över, utveckla och förbättra samverkansformer lokalt på Gotland – där vuxenutbildningen förblir en mycket viktig aktör.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att i beslutsmeningen lägga till ”regionstyrelsen ser positivt på
att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetar vidare med valfrihetssystem
genom ackreditering inom vuxenutbildningen”.
Saga Carlgren (V) yrkar avslag på motionen och Eva Nypelius tilläggsyrkande.
Meit Fohlin (S) instämmer i Saga Carlgrens yrkande i den del som avser Eva Nypelius
tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltnings förslag och Saga
Carlgrens yrkande om att motionen ska avslås och finner att förvaltningens förslag
bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelseförvaltningens förslag
och nej-röst för Saga Carlgrens yrkande.
Omröstningsresultat ger 4 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Ola Björkqvist
(KD), Andreas Unger (M), Eva Nypelius (C) och 3 nej-röster: Meit Fohlin (S), Filip
Reinhag (S), Saga Carlgren (V).
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att motionen ska anses
besvarad.
Ordföranden ställer proposition på eget tilläggsyrkande och Saga Carlgrens yrkande
och finner att eget yrkande bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för Eva Nypelius tilläggsyrkande och
nej-röst för Saga Carlgrens yrkande.
Omröstningsresultat ger 4 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Ola Björkqvist
(KD), Andreas Unger (M), Eva Nypelius (C) och 3 nej-röster: Meit Fohlin (S), Filip
Reinhag (S), Saga Carlgren (V).
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att i beslutsmeningen lägga till
”regionstyrelsen ser positivt på att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetar
vidare med valfrihetssystem genom ackreditering inom vuxenutbildningen”.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-06-18
Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-11

31 (37)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2018/696
30 januari 2019

Petra Thunegard Gråberg

Regionstyrelsen

Yttrande över motion Skapa en jobborienterad organisation
inom Region Gotland
Förslag till beslut

•
•

Nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Regionstyrelsen lämnar följande förslag på svar gällande en motion från Jesper
Skalberg Karlsson (M). Motionären yrkar på att Region Gotland ser över
möjligheterna till en omorganisation där jobborienteringen stärks – bland annat inom
vuxenutbildning och socialtjänst.
Ett samarbete, kallat VuxKomp, pågår idag som ett pilotprojekt mellan utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Bedömning
är att det pågående samarbetet till innehåll liknar det som framförs i motionen, och
att resultatet av samarbetet ska kunna utvärderas under 2019. Även andra aktiviteter
som bedrivs inom regionen i syfte att möta behovet hos personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden bör tas i beaktande vid en eventuell översyn av Region Gotlands
organisationer.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen lämnar följande förslag på svar gällande en motion från Jesper
Skalberg Karlsson (M). Motionären yrkar på att Region Gotland ser över
möjligheterna till en omorganisation där jobborienteringen stärks – bland annat inom
vuxenutbildning och socialtjänst. I motionen beskrivs att de kommuner som är mest
framgångsrika på att få ut människor i arbetet, har skapat organisationer som
fokuserar helt och hållet på att få ut biståndsmottagare i arbete eller insatser som
ökar deras anställningsbarhet. En sammanförsel av försörjningsstöd,
arbetsmarknadsenheter och vuxenutbildningsansvaret nämns som en allt vanligare
kommunmodell och även att näringslivsarbetet kan bidra till en ökad effektivitet i
arbetsmarknadsinsatserna.

1 (4)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00
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Förvaltningen delar motionärens uppfattning att fokusering på att öka människors
anställningsbarhet, bland annat genom kompetenshöjning, är av stor betydelse för att
få människor i sysselsättning. Samtidigt måste det förtydligas att målgruppen som
motionen riktar sig till är människor som oftast står långt från arbetsmarknaden och
kan behöva särskild omsorg, som coachning, praktik och studiemotiverande insatser,
för att slutligen nå en egen försörjning. Det kan behöva ske stegvis genom
exempelvis inkluderande arbetsinsatser.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden har utifrån en tidigare
remitterad motion fått i uppdrag att utveckla samverkan och arbetssätt i syfte att fler
gotlänningar ska nå egen försörjning (RF § 136, 2017-09-25). Uppdraget har
resulterat i det så kallade VuxKomp, ett samarbete mellan UAF, SOF och
Arbetsförmedlingen. Processen innebär att den som söker försörjningsstöd
omgående träffar VuxKomp för att utarbeta en plan för att komma i arbete – detta
för att minska Region Gotlands kostnader för försörjningsstöd och stötta människor
på sin väg mot självförsörjning. Resultatet kring arbetet ska utvärderas under 2019.
Således pågår redan idag ett arbete liknande det som framförs i motionen.
Kort nulägesorientering:
Socialförvaltningen ansvarar idag för ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd.
Vuxenutbildningen ligger idag organisatoriskt inom samma nämnd som
arbetsmarknadsenheten, som är utförare av regionens arbetsmarknadspolitiska
åtgärder på individnivå (enligt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
reglemente). Arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen har
Arbetsförmedlingen som en naturlig samverkanspartner, bland annat via forum som
Kompetensplattformen.
Om ansvar för försörjningsstöd respektive arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska
överföras till en annan förvaltning än den som har ansvaret idag så behöver detta
utredas i särskild ordning.
Regionstyrelseförvaltningen har ett regionalt utvecklingsansvar för
kompetensförsörjning. Det ansvaret har definierats i Tillväxtprogram för Gotland
2016-2020 och innebär bl.a. att regionen har som målsättning att verka för fler
personer i sysselsättning och fler former av lärande som möter behovet hos personer
som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Arbetet sker bl.a. med utgångspunkt från det statliga erbjudande i mål- och
villkorsbeslut Region Gotland fick budgetåret 2018 att genomföra insatser inom
kompetensförsörjningsområdet (utgiftsområde 19 Regional tillväxt,
regeringsskrivelse). Regionstyrelseförvaltningen arbetar för att bidra till att etablera
effektiva strukturer för validering på regional nivå, medverka i planeringen av utbud
och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning samt bidra till
utvecklingen av lärcentrum – vilket för Gotlands del motsvaras av
Kompetenscentrum. En förstudie ska tas fram för att bedöma behovet av validering
regionalt och för att undersöka möjligheterna för en regional modell som väver
samman de aktörer som berörs. Målsättningen är ett regionalt system som ger
individen möjlighet att studera och/eller arbeta på rätt kunskapsnivå samt
möjligheten att gå vidare i utbildning eller yrkeskarriär.
Genom det samarbete som sker mellan Region Gotlands förvaltningar,
Arbetsförmedlingen, Uppsala universitet Campus Gotland och näringslivet (bl.a. via
forum som Kompetensplattformen) fokuserar regionen på att bygga en självbärande
långsiktig struktur för det grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbetet där
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det fortsatt blir viktigt med ett fungerande samarbete mellan förvaltningarna, med
företag, näringslivsorganisationer och utbildningsanordnare.
En process och modell för att stärka samarbetet kring utbildnings- och
kompetensfrågor genom Kompetensplattformen är under framtagande.
Målsättningen är att skapa ett väl fungerande system för samordnad planering i hela
kompetenskedjan, från grundskola och gymnasium, vuxen- och vidareutbildning till
kompetensförsörjning i arbetslivet, för att analysera och matcha utbud och
efterfrågan av kompetens och arbetskraft.
Inom programmet Hållbara Gotland finns projektet Kompetenta Gotland där
utbildning av och inom studie- och yrkesvägledning liksom framtagande av en
utbildningsmodell för yrkeshögskola anpassat efter gotländska förutsättningar pågår.
Ett resultat är också en etablerad struktur för bättre samarbete mellan skola och
näringsliv med syfte att bättre matcha elevers val av studier och praktik med
arbetsgivares efterfrågan på kompetens.
Ett ytterligare projekt som precis avslutats är IpA, Integration på arbetsplatsen. IpA
har synliggjort kompetensen hos nyanlända personer vilket stärkt deras ställning på
den gotländska arbetsmarknaden. Det i sin tur har lett till att chefer har kunnat
matcha arbetsplatsens efterfrågan med den kompetens som deras praktikanter har
kunnat erbjuda och många har fått både kortare och längre vikariat. För att stärka
chefers möjlighet att på ett konstruktivt sätt leda utvecklingsarbetet fortsätter arbetet
i det nystartade ESF-projektet Norma – se kompetensen. Norma inriktas på en insats
som ska omfatta Region Gotlands chefer samt utvalda chefer inom externa
organisationer och företag. Målgrupp är också tjänstepersoner som arbetar med HRrelaterade frågor inom kompetensförsörjning och andra nyckelfunktioner som
behövs för att möjliggöra nya rekryteringsmöjligheter. Projektet är en strategisk
satsning för att skapa dialog, samsyn och öppenhet och att öka förutsättningarna för
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att få anställning eller praktik.
När det gäller nationella riktlinjer för att öka människors anställningsbarhet har
Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03) överlämnat sitt slutbetänkande ”Effektivt,
tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad”. Några
av utredningens slutsatser är att:
-

Arbetsförmedlingens användning av utbildningsinsatser bör tydliggöras.

-

Reguljär utbildning ska användas i större utsträckning.

-

De regionalt utvecklingsansvariga aktörerna får ett tydligare mandat i
kompetensförsörjningsfrågor.

-

Ansvarsfördelningen och gränsdragningen mellan stat och kommun inom de
arbetsmarknads-, social- och utbildningspolitiska områdena tydliggörs i
författning.

Samtidigt har Arbetsförmedlingen varslat om stora uppsägningar pga
överenskommelser kring bildandet av ny regering efter valet 2018. Hur detta
sammantaget kommer att påverka det regionala samarbetet med Arbetsförmedlingen
återstår att se.
Även Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning (U 2017:10), som
kan vara till stor hjälp för individen att hitta rätt väg till arbete, ska presenteras i
dagarna.
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Bedömning

Bedömningen är att det pågående samarbetet, VuxKomp, mellan socialförvaltningen,
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen till innehåll liknar
det som framförs i motionen och att resultatet av samarbetet ska utvärderas under
2019.
I det fall regionfullmäktige önskar gå vidare med en eventuell översyn av Region
Gotlands organisationer, i syfte att stärka jobborienteringen, så bör resultatet av det
pågående VuxKomp tas med i bedömningen. Även andra aktiviteter som bedrivs
inom regionen liksom resultat av ovan nämnda statliga utredningar bör tas i
beaktande. Då det är tydligt att en sådan eventuell utredning eller översyn innefattar
flera nämnders verksamhet så är det önskvärt att arbetet leds övergripande på en
central regional nivå.
Beslutsunderlag

Motion. Skapa en jobborienterad organisation inom Region Gotland, 2018-06-18
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-26
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-25
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-30
Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03)
Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning (U 2017:10)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelsen/Regionfullmäktige
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-10-23

GVN § 106

GVN § 106

RS remiss Motion. Skapa en jobborienterad
organisation inom Region Gotland

GVN 2018/178
GVN au § 82

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

•

Nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Regionstyrelsen har remitterat en motion till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden för yttrande. I motionen föreslås att
Region Gotland ser över möjligheterna till en omorganisation där jobborienteringen
stärks – bland annat inom vuxenutbildning och socialtjänst.
Ett samarbete, kallat VuxKomp, pågår idag som ett pilotprojekt mellan utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Bedömning
är att det pågående samarbetet till innehåll liknar det som framförs i motionen, och
att resultatet av samarbetet ska kunna utvärderas under nästa år. I sammanhanget bör
även den så kallade Komvux-utredningen En andra och en annan chans beaktas.
Utredningen tar upp förändringar av kommunal vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna och slutresultatet av utredningen kan ge en antydan hur
kommuner ska tänka kring sin framtida vuxenutbildning och arbetsmarknad.
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet beslutades att föreslå i enlighet med förvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Saga Carlgren (V), föreslår i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-25
Motion – Jobborienterad organisation

1 (1)
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Lena Nordström
Avdelningschef för gymnasiet och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över motion att skapa en jobborienterad organisation
inom Region Gotland
Förslag till beslut

•

Nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har remitterat en motion till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden för yttrande. I motionen föreslås att
Region Gotland ser över möjligheterna till en omorganisation där jobborienteringen
stärks – bland annat inom vuxenutbildning och socialtjänst.
Ett samarbete, kallat VuxKomp, pågår idag som ett pilotprojekt mellan utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Bedömning
är att det pågående samarbetet till innehåll liknar det som framförs i motionen, och
att resultatet av samarbetet ska kunna utvärderas under nästa år. I sammanhanget bör
även den så kallade Komvux-utredningen En andra och en annan chans beaktas.
Utredningen tar upp förändringar av kommunal vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna och slutresultatet av utredningen kan ge en antydan hur
kommuner ska tänka kring sin framtida vuxenutbildning och arbetsmarknad.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har remitterat en motion från Jesper Skalberg Karlsson (M) till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden för yttrande.
Motionären yrkar på att Region Gotland se över möjligheterna till en omorganisation
där jobborienteringen stärks – bland annat inom vuxenutbildning och socialtjänst. I
motionen beskrivs att de kommuner som är mest framgångsrika på att få ut
människor i arbetet, har skapat organisationer som fokuserar helt och hållet på att få
ut biståndsmottagare i arbete eller insatser som ökar deras anställningsbarhet. En
sammanförsel av försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheter och
1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Org nr 212000-0803

Page 1145
of 1221
Webbplats
www.gotland.se

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2018/178

vuxenutbildningsansvaret nämns som en vanligare kommunmodell och även att
näringslivsarbetet kan bidra till en ökad effektivitet i arbetsmarknadsinsatserna.
Förvaltningen delar motionärens uppfattning att fokusering på att öka människors
anställningsbarhet, bland annat genom kompetenshöjning, är av stor betydelse för att
få människor i sysselsättning. Samtidigt måste det förtydligas att målgruppen som
motionen riktar sig till är människor som oftast står långt från arbetsmarknaden och
kan behöva särskild omsorg, som coachning, praktik och studiemotiverande insatser,
för att slutligen nå en egen försörjning. Det kan behöva ske stegvis genom
exempelvis inkluderande arbetsinsatser.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden har utifrån en tidigare
remitterad motion fått i uppdrag att utveckla samverkan och arbetssätt i syfte att fler
gotlänningar ska nå egen försörjning (RF § 136, 2017-09-25). Uppdraget resulterade i
en utredning gällande utökat samarbete mellan utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (UAF) och socialförvaltningen (SOF). I utredningen har man
föreslagit att ett så kallat VuxKomp, ett samarbete mellan UAF, SOF och
Arbetsförmedlingen, bör inrättas. Processen innebär att den som söker
försörjningsstöd omgående träffar VuxKomp för att utarbeta en plan för att komma
i arbete – detta för att minska Region Gotlands kostnader för försörjningsstöd och
stötta människor på sin väg mot självförsörjning. Utvecklingsarbetet kring VuxKomp
har påbörjats (GVN § 34, 2018-03-20) och resultatet kring arbetet ska kunna
utvärderas under år 2019. Således pågår redan idag ett arbete liknande det som
framförs i motionen.
Även slutbetänkandet kring förändringar av kommunal vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna (En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, SOU 2018:71)
bör tas i beaktande då det föreslås en rad förändringar för att göra Komvux till en
naturlig del av individens livslånga lärande. Utredarna vill bland annat att skollagen
förtydligas så att det framgår att Komvux även utgör en del i arbetsmarknadens
kompetensförsörjning. Utredningen anser också att det kan vara nödvändigt med ett
förtydligande om vuxenutbildningens roll inom kompetensförsörjningen för
arbetslivet för att underlätta samverkan mellan kommuner och arbetslivet.
Utredningen är under remittering och det kan vara betydelsefullt att invänta slutligt
förslag då det kan ge en fingervisning hur kommuner ska tänka kring sin framtida
vuxenutbildning och arbetsmarknad.
Kort nulägesorientering:
Vuxenutbildningen ligger idag organisatoriskt inom samma nämnd som
arbetsmarknadsenheten, som är utförare av regionens arbetsmarknadspolitiska
åtgärder på individnivå (enligt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
reglemente). Arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen har därför
Arbetsförmedlingen som en naturlig samverkanspartner, bland annat via forum som
Kompetensplattformen.
Enligt socialtjänstlagen så ansvarar socialförvaltningen för ekonomiskt bistånd i form
av försörjningsstöd, om detta ansvar ska överföras till en annan förvaltning så
behöver detta utredas i särskild ordning.
Redan idag pågår alltså nära samarbeten med såväl socialförvaltningen som med
Arbetsförmedlingen - värt att nämna är exempelvis överenskommelsen med
Arbetsförmedlingen genom DUA (Delegationen för unga & nyanlända till arbete),
DUA (Utbildningskontrakt) och praktiksamordningen Steget. UngKOMP är ett
exempel på samlokalisering med Arbetsförmedlingen gällande handläggning av
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arbetslösa ungdomar. Även VuxKomp är framgent tänkt att byggas kring
samutnyttjande av resurser mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Det finns alltså flera lokala
överenskommelser med Arbetsförmedlingen och en utveckling på sikt skulle kunna
vara att se över behovet av en övergripande överenskommelse, liknande den
nationella överenskommelsen om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och
Sveriges Kommuner och Landsting.
Bedömning

Bedömningen är att det pågående samarbetet, VuxKomp, mellan utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen till innehåll
liknar det som framförs i motionen och att resultatet av samarbetet ska kunna
utvärderas under nästa år. I sammanhanget bör även den så kallade Komvuxutredningen En andra och en annan chans beaktas då slutförslaget av utredningen kan ge
en fingervisning hur kommuner ska tänka kring sin framtida vuxenutbildning och
arbetsmarknad.
I de fall regionfullmäktige önskar gå vidare med en eventuell översyn av Region
Gotlands organisationer, i syfte att stärka jobborienteringen, så bör resultatet av det
pågående VuxKomp-samarbetet samt Komvux-utredningen tas med i bedömningen.
Då det är tydligt att en sådan eventuell utredning eller översyn innefattar flera
nämnders verksamhet så är det önskvärt att arbetet leds övergripande på en central
regional nivå.
Beslutsunderlag

Motion. Skapa en jobborienterad organisation inom Region Gotland, 2018-06-18
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-25
Rapport om utökat samarbete mellan UAF och SOF, 2018-03-09 (GVN 2017/65)
Slutbetänkande. En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, SOU 2018:71
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen/Regionfullmäktige
Socialnämnden för kännedom
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Visby 2018-06-18

Motion:
Till:

Skapa en jobborienterad organisation inom Region Gotland
Regionfullmäktige Gotland

De kommuner som är mest framgångsrika på att få ut människor i arbete, har skapat
organisationer som fokuserar helt och fullt på att få ut biståndsmottagare i arbete
eller insatser som ökar deras anställningsbarhet. Det blir allt vanligare att kommuner
sammanför försörjningsstödet (med eller utan resterande delar av socialtjänsten)
med arbetsmarknadsenheter eller motsvarande. Man kan också ge ytterligare
redskap och göra resurser mer lättillgängliga genom att också tillföra ansvaret för
vuxenutbildning.
På Gotland ligger vuxenutbildningen under GVN, som är en utbildningsnämnd, men
den skulle kunna ligga närmare en mer arbetslivsfokuserad enhet. Även
näringslivsarbetet kan bidra till att öka effektiviteten i arbetsmarknadsinsatserna
genom att bidra med kontaktnät och nätverk hos våra lokala arbetsgivare. I
exempelvis Solna Kommun har man lagt hela sin förvaltning som ansvarar för
arbetsmarknadsinsatser under stadens näringslivschef.
När socialtjänsten möter en person eller ett hushåll som söker försörjningsstöd är det
viktigt att direkt koncentrera arbetet på hur behovet ska kunna avslutas. Det första
mötet borde innehålla en arbetsmarknadshandläggare, som planerar insatser –
snarare än enbart en socialsekreterare som utreder och fattar beslut. Man kan också
sätta upp olika tidsgränser för när Region Gotland ska ha berett plats för aktivering,
samt när biståndssökande ska vara aktiverad för att få sitt bidrag.
Tittar vi på kommuner som exempelvis Trelleborg så har man en gräns på 48 h för
det förstnämnda, och 5 dagar för det sistnämnda. Trelleborg har dessutom digital
ansökan och en automatiserad handläggning – vilket frigör resurser för att fokusera
mer på att få ut människor i arbete. En liknande modell borde vara möjlig för Region
Gotland när man nu digitaliserat ansökningsprocessen.
Det finns goda grunder för att kritisera Arbetsförmedlingen, men det är en myndighet
med stora resurser – som dessutom har ett skarpt uppdrag om lokal samverkan.
Avtal eller andra formaliserade samarbeten, där Region Gotland och
Arbetsförmedlingen gemensamt planerar resurser och insatser kan frigöra mer
pengar och bättre verktyg. Exempelvis Solna Kommun har genom lokala
överenskommelser med Arbetsförmedlingen kunnat göra fokuserade insatser där
kommunen aktivt kunnat jobba med särskilda målgrupper som ungdomar, nyanlända
och långtidsarbetslösa. Samverkan behöver ske frän politik och chefer, till
handläggning. Det finns exempel på̊ där samlokalisering av handläggning för
exempelvis arbetslösa ungdomar har gett goda effekter.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
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Att

Region Gotland ser över möjligheterna till en omorganisation där
jobborienteringen stärks - bland annat inom vuxenutbildning och socialtjänst.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 61

Motion. Skapa en jobborienterad
organisation inom Region Gotland

RS 2018/696

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
x

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Regionstyrelsen lämnar följande förslag på svar gällande en motion från Jesper
Skalberg Karlsson (M). Motionären yrkar på att Region Gotland ser över möjligheterna till en omorganisation där jobborienteringen stärks – bland annat inom
vuxenutbildning och socialtjänst.
Ett samarbete, kallat VuxKomp, pågår idag som ett pilotprojekt mellan utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Bedömning
är att det pågående samarbetet till innehåll liknar det som framförs i motionen, och
att resultatet av samarbetet ska kunna utvärderas under 2019. Även andra aktiviteter
som bedrivs inom regionen i syfte att möta behovet hos personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden bör tas i beaktande vid en eventuell översyn av Region Gotlands
organisationer.
Bedömningen är att det pågående samarbetet, VuxKomp, mellan socialförvaltningen,
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen till innehåll liknar
det som framförs i motionen och att resultatet av samarbetet ska utvärderas under
2019.
I det fall regionfullmäktige önskar gå vidare med en eventuell översyn av Region
Gotlands organisationer, i syfte att stärka jobborienteringen, så bör resultatet av det
pågående VuxKomp tas med i bedömningen. Även andra aktiviteter som bedrivs
inom regionen liksom resultat av ovan nämnda statliga utredningar bör tas i
beaktande. Då det är tydligt att en sådan eventuell utredning eller översyn innefattar
flera nämnders verksamhet så är det önskvärt att arbetet leds övergripande på en
central regional nivå.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-06-18
Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-30
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RS 2019/150
8 februari 2019

Anne Ståhl Mousa

Regionstyrelsen

Information. Digitaliseringskoordinator - Bredband 3.0
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen har mottagit informationen.

Sammanfattning

Region Gotland har beviljats statliga medel av Tillväxtsverket för att genomföra
statens uppdrag att digitalisera det lokala näringslivet under 2019-2020, genom
tillsättandet av en digitaliseringskoordinator.
I samråd med Tillväxtverket kommer Gotland kunna utnyttja dessa medel för att
tillsammans med Uppsala Universitet Campus Gotland (UUCG), i projektet kallat
Effektiv Regional Digital Agenda (ERDA), hjälpa lokalt näringsliv att hitta digitala
lösningar som kan dra nytta av Gotlands fibrering, en satsning på sakernas internet
(IoT) i ett ö-täckande LoRa nät samt gratis WiFi till näringslivets kunder.
Detta innebära bl.a. smarta tillämpningar i produktion, försäljning och upplevelser.
Att utveckla tillämpningarna innebär att ett kunskapslyft för näringslivet och
utbildningsmöjligheter på universitetet, t.ex. applikationsutveckling, gameification1 av
tjänsteutbud för i första hand näringsliv men även för offentlig sektor.
Etableringen av de, av näringsliv och samhälle önskade tjänsterna för IoT, fritt WiFi
på utvalda platser och stöd för polisiär kameraövervakning, ger också tillfälle att
skapa ytterligare robusthet i Gotlands fibernät.
Bedömning

Projektets övergripande effektmål är, förutom ökad digitalisering av det gotländska
näringslivet, att initiera en process som även efter projektperioden kan fortsätta att
arbeta för att stödja det gotländska näringslivets digitalisering samt visa konkreta
exempel på hur digtal innovation kan bidraga till regionens utveckling. I förlängningen siktar detta till att lägga grunden för nyetableringar och allmän förstärkning av
de Gotländska företag i relation till deras identifierade behov av digitala tjänster.
Den samtidig etablering av infrastrukturen för WiFi, en utbyggnad av ett LoRa nät
för IoT (sakernas internet) och etablering av punkter för polisiär kameraövervakning
1

https://sv.wikipedia.org/wiki/Spelifiering
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gör kostnaderna kan hållas nere. Samtidigt kommer näringslivet genom samverkan
med UUCG få hjälp med att ta till vara teknikens möjligheter.
Den valda lösningen för IoT nät innebär både att t ex Region Gotland, UUCG eller
andra företag och organisationer har åtskilda konton. Systemet tillåter dock att ”alla”
t ex inom ramen för skolan eller intresserade hemma utvecklare att ansluta upp till 5
egna sensorer - som ett led i att lägga grunden för ett brett digitalt lärande och digital
utveckling på ön.
Projektet kommer finansieras med Tillväxtverkets medel för Digitaliseringskoordinatorn, medel från Uppsala Universitet Campus Gotland (UUCG) och bidrag
från näringslivet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ansökan 2019-02-08

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Abbe Ståhl Mousa

Regionstyrelsen

Ansökan om medel till Bredband 3.0
Informationsärende

Digitaliseringskoordinator - Gotlands har via Tillväxtverket fått erbjudande att etablera
en regional digitaliseringskoordinator för att genomföra statens uppdrag att
digitalisera det lokala näringslivet under 2019-2020, genom tillsättandet av en
digitaliseringskoordinator.
Bredband 3.0 - Bredband 3.0 är nästa steg i digitaliseringen av Gotland. Det är ett
projekt där en investering ger möjligheter till tre tekniska möjligheter om de
genomförs samtidigt. Projektet utgår ifrån kanaliseringen av fiber till polisens
kameraövervakning till Almedalsveckan, utbyggnad av gratis WiFi i Visby, gotländska
tätorter och besöksmål, samt utbyggnad av LoRa teknik för Internet of Things
(sakernas internet) på hela Gotland.
Sammanfattning

Region Gotland har beviljats medel av Tillväxtverket för att genomföra statens
uppdrag att digitalisera det lokala näringslivet under 2019-2020, genom tillsättandet
av en digitaliseringskoordinator. Anslag fördelas på 500 000 kr för 2018, 1 000 000 kr
för 2019 och 2020.
I samråd med Tillväxtverket kommer Gotland kunna utnyttja dessa medel för att
tillsammans med Uppsala Universitet Campus Gotland (UUCG), i projektet kallat
Effektiv Regional Digital Agenda (ERDA), hjälpa lokalt näringsliv att hitta digitala
lösningar som kan dra nytta av Gotlands fibrering, en satsning på sakernas internet
(IoT) i ett ö-täckande LoRa nät samt gratis WiFi till näringslivets kunder.
Detta innebära bl.a. smarta tillämpningar i produktion, försäljning och upplevelser.
Att utveckla tillämpningarna innebär att ett kunskapslyft för näringslivet och
utbildningsmöjligheter på universitetet, t.ex. applikationsutveckling, gameification1 av
tjänsteutbud för i första hand näringsliv men även för offentlig sektor.
Etableringen av de, av näringsliv och samhälle önskade tjänsterna för IoT, fritt WiFi
på utvalda platser och stöd för polisiär kameraövervakning, ger också tillfälle att
skapa ytterligare robusthet i Gotlands fibernät.
1
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Projektets övergripande effektmål är, förutom ökad digitalisering av det gotländska
näringslivet, att initiera en process som även efter projektperioden kan fortsätta att
arbeta för att stödja det gotländska näringslivets digitalisering samt visa konkreta
exempel på hur digtal innovation kan bidraga till regionens utveckling. I
förlängningen siktar detta till att lägga grunden för nyetableringar och allmän
förstärkning av de Gotländska företag i relation till deras identifierade behov av
digitala tjänster.
Den samtidig etablering av infrastrukturen för WiFi, en utbyggnad av ett LoRa nät
för IoT (sakernas internet) och etablering av punkter för polisiär kameraövervakning
gör kostnaderna kan hållas nere. Samtidigt kommer näringslivet genom samverkan
med UUCG få hjälp med att ta till vara teknikens möjligheter.
Den valda lösningen för IoT nät innebär både att t ex Region Gotland, UUCG eller
andra företag och organisationer har åtskilda konton. Systemet tillåter dock att ”alla”
t ex inom ramen för skolan eller intresserade hemma utvecklare att ansluta upp till 5
egna sensorer - som ett led i att lägga grunden för ett brett digitalt lärande och digital
utveckling på ön.
Projektet kommer finansieras med Tillväxtverkets medel för Digitaliseringskoordinatorn, medel från Uppsala Universitet Campus Gotland (UUCG) och bidrag
från näringslivet.
Ärendebeskrivning

I samråd med Tillväxtverket har Gotland fått möjlighet att utnyttja satsningen på en
digitaliseringskoordinator genom att tillsammans med Uppsala Universitet Campus
Gotland (UUCG), i projektet kallat Effektiv Regional Digital Agenda (ERDA), hjälpa
lokalt näringsliv att hitta digitala lösningar som kan dra nytta av Gotlands fibrering,
en satsning på sakernas internet (IoT) i ett ö-täckande LoRa nät samt gratis WiFi till
näringslivets kunder.
Under slutet av 2017 och under 2018 har framförallt Almedalsveckan, polisen,
Uppsala Universitet Campus Gotland (UUCG), Blått Centrum, Visby
företagareföreningar, organisationen för kryssningsturism, turistnäringen, önskemål
om satsningar på självkörande bussar, Skogsvårdsstyrelsen, LRF och Svenska
Kyrkan, Medeltidsveckan, Världsarvssamordnaren klivit fram som aktiva kravställare
på hur det etablerade fibernätet skall vidareutvecklas för att bredda möjligheterna och
skapa förbättrade möjligheter för en ökande digitalisering i samhället.
För att möta dessa nya krav har bredbandskoordinatorn, som en del i satsningen
Bredband 3.0 genomfört ett antal insatser för att fånga:
•

geografisk täckning —- kan önskemålen komplettera varandra?

•

sökt lämpliga tekniklösningar —- gemensamma punkter och samtida etablering
lönsamt?

•

kartlagt tillgång till befintlig infrastruktur

•

tagit fram finansieringsmodell

•

genomfört nätplanering för genomförande, inklusive komplettering av fibernätet
under 2019

•

genomfört mindre etablering av utrustning för tester och seminarier
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Önskemålen omfattar möjliggörande av punkter för kameraövervakning (för
polisen), fritt WiFi i Visby och på utvalda turistpunkter runt om på Gotland samt ett
LoRa nät för IoT (sakernas internet) som kan nås över hela Gotland och kan ligga till
grund för företagens behov och utvecklandet av en ny näringsgren för Gotland.
Under 2018 bjöds regionens förvaltningar, ovannämnda parter samt fiberföreningar
in till två digitala inspirationsseminarier kring ”digitaliseringen... hur vi tar vår
bredbandssatsning vidare” inklusive diskussioner om praktiskt genomförande och
samarbete under våren.
Ytterligare ett seminarium hölls under Almedalsveckan då även de olika teknikerna
testades. Under hösten genomfördes sedan flera möten med de intresserade parterna,
marknadsaktörer och forskare för att nå fram till en lösning som skall kunna leda till
en etablering av de önskade lösningarna under 2019.
Parallellt med att bredbandskoordinatorn fånga upp behov av
infrastrukturutveckling, geografiskt och tekniskt, och börja att vidta åtgärder för att
kunna möjliggöra företagens önskemål har inriktningen varit att, tillsammans med
näringsliv och Universitetet se på möjligheten till en modell för en mer långsiktigt
stöd och utveckling av de Gotländska företagarnas digitaliseringssatsningar.
Planen utformades med målet att under hösten ha dialoger med näringsliv, akademi
och även Tillväxtverket för att säkerställa att vi kunde ta ett litet ”Gotländskt” grepp
på uppdraget med delat ansvar mellan Region Gotland och Uppsala Universitet
Campus Gotland (UUCG).
Syftet med samverkan mellan Region Gotland och UUCG är att förstärka de positiva
effekterna av den regionala digitala agendan med inriktning mot
kompetensutveckling och akademi-praktiksamverkan. Tanken är att ett samarbete
mellan RG och UUCG gör att utbildning och näringslivsutveckling kan stödja
varandra och på längre sikt bli en självbärande och självklar del av Gotländsk
näringslivsutveckling.
En utgångspunkt för projektet är att Gotland har många småföretag som sannolikt
skulle nå långt med tämligen begränsade varianter av digitalisering, men de har många
gånger vare sig kunskap, tid eller ekonomi för att jobba med digitalisering eller att
investera i mer omfattande digitala lösningar. Dessa företags behov skulle sannolikt
med god marginal kunna mötas av studenter på olika nivåer i sin utbildning.
UUCG har sedan 2015 inrättat två nya kandidatutbildningar kopplade till
digitalisering. Arbetet har skett i tät samverkan med regionalt näringsliv och
förvaltning. Inom ramen för utbildningarna finns ett antal moment som bygger på
samverkan mellan studenter och näringsliv.
Projektet är så väl framåtblickande ....:
1. Digitalisering och sociala medier i små- och medelstora företag.
a. Undersökande studie för att kartlägga behov hos lokalt näringsliv
m.a.p. digitalisering, omvärldsbevakning och användning av sociala
medier.
b. Med utgångspunkt i (a), riktade insatser för att coacha lokala SME.
2. Tillämpnings- och behovsverifiering av högre utbildning.
c. Utveckla former för integration av studenter i det regionala
innovationssystemet.
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d. Utveckla former för studentmedverkan i regional
kompetensutveckling m.a.p. digitalisering.
....som experimenterande i form av:
1.Korta projekt som siktar mot att utveckla tjänster / pilotlösningar som företagare
efterfrågar just nu.
2.Innovativ / experimentella pilot projekt där studenter hjälper företagen genom att
dra direkt nytta av digital teknik, IoT-lösningar och gameification.
Projektets övergripande effektmål är, förutom ökad digitalisering av det gotländska
näringslivet, att initiera en process som kan fortsätta att arbeta för att stödja det
gotländska näringslivets digitalisering. I förlängningen kan detta leda till
nyetableringar och allmän förstärkning av företag i relation till identifierade behov av
digitala tjänster. Samtidigt vill projektet uppnå att ett antal praktiska tillämpningar
utvecklas som svarar mot våra företags omedelbara behov.
Projektet knyter också an till befintliga TVV-projekt och samverkansavtalet mellan
UUCG och RG. Specifikt kommer goda synergier kunna uppnås med DIGprojektets nätverk och aktiviteter.
Region Gotland kommer att fungera som övergripande digitaliseringskoordinator
medan den större delen av det praktiska arbetet och samordningen kommer att ligga
hos ansvarig professor på UUCG. Till hjälp kommer projektet tillsätta en
referensgrupp och ett antal ämnesinriktade arbetsgrupper.
Ekonomi

Projektet kommer finansieras med Tillväxtverkets medel för Digitaliseringskoordinatorn, medel från Uppsala Universitet Campus Gotland (UUCG) och bidrag
från näringslivet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse RS 2018/150
Bilaga 1 Vad är LoRa Wan
Bilaga 2 WiFi noder
Bilaga 3 Preliminär täckningskarta
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Denna bilaga är en avskrift från http://www.eyeo.se/2017/11/01/lora-samt-lorawan-vad-ardet/1 där försäljningsinformation är borttagen. Bilagan är inte ett val av leverantör utan
bedömdes vara en tydlig sammanställning av teknik, funktionalitet och användningsområden.

LoRa, LoRaWAN nätverk, -Vad är det ?
Vad används det till?
Hjojohan 1 november, 2017 LoraWAN, News, Nyheter, RTU

LoRa nätverk
LoRa är en förkortning av “Long Range” (Lång räckvidd), som också sammanfattar den
viktigaste fördelen med denna trådlösa teknik.

LoRa Alliance™ är en öppen, non profit organisation vars vision är att bygga öppna nätverk,
LoRaWAN™, tillgängligt för alla ting och alla människor. Nätet, optimerat för Internet of
Things, skapar oändliga möjligheter och innebär helt nya uppkopplingsmöjligheter för staden,
1

Uttag från internet 2018-09-25 kl 09:00
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företagen och individen. Övervakning och kontroll med IoT-teknologin innebär ökad effektivitet
när det kommer till att reducera energibehov, optimera avfallshantering, skapa säkrare
trafikflöden och hålla koll på kapitalintensiva inventarier. Tillsammans skapar vi smartare städer!
LoRa är patenterad 2013 och bygger på ett annat patent från 2008 Sprid-spektrumradiomodulering utvecklad av Cycleo (Grenoble, Frankrike) och förvärvades av Semtech under 2012.
Tack vare den unika chirp-moduleringen kan den trådlösa länken uppnå känslighet upp till -137
dBm och upp till 157 dB länkbudget. Avvägningen är den uppnåbara datahastigheten, som ligger
inom kilobits per sekund. Detta definierar användbarheten av tekniken – medan den inte passar
för videostreaming, är den väl lämpad för att tjänstgöra för (IoT) och M2M applikationer, de
behöver inga mängder med data, oftas handlar det bara om små korta instruktioner och
meddelanden.
LoRa kan användas över ett brett spektrum av frekvenser från 137 MHz till 1020 MHz. Detta
inkluderar många licensfria ISM-band som 169 MHz, 433 MHz, 868 MHz och 915 MHz. Dessa
fria frekvenser är nyckeln för billiga, globala implementeringar och driftskompatibilitet.
LoRaWAN, enkelt förklarat (http://www.eyeo.se/2018/04/03/lorawan-enkelt-forklarat/)

LoRaWAN står för Long Range Wide Area Network. Det är en standard för trådlös
kommunikation som gör det möjligt för IoT-enheter att kommunicera över stort avstånd med
minimal batterianvändning. Vid skrivandet av denna artikel fann jag att information om LoRa var
ganska sparsom eller alltför komplicerad. Eftersom det tog mig tid att verkligen räkna ut vad
LoRa är och hur det fungerar bestämde jag mig för att skapa detta inlägg och försöka förklara
LoRaWAN på ett tekniskt men enkelt begripligt sätt.
LoRa eller LoRaWAN

Termen LoRa och LoRaWAN används ofta på ett blandat sätt men per definition är det en
skillnad. LoRa definierar standarden för den fysiska (lager 1) standarden, LoRaWAN definierar
allt som plus MAC-lagret och tillämpningsstandarderna.
LoRaWAN är en trådlös kommunikationsstandard. Du kan lägga den i samma kategori av
Bluetooth, GSM, 3G, LTE, men det är fortfarande annorlunda. Den har din mobiltelefons utbud
med flexibiliteten hos Bluetooth eller WiFi och batterilivslängden på din klocka för kostnaden för
en öl.
De viktigaste egenskaperna hos LoRaWAN är:









Long range (> 5 km i städer,> 10 km förort,> 80 km frisikt)
Lång batteritid (> 10 år)
Låg kostnad (<$ 5 / modul)
Låg datahastighet (0,3 bps – 50 kbps, vanligtvis ~ 10 kB / dag)
Säkrer och krypterad kommunikation
Fungerar i olicensierat spektrum 868 Mhz
Lokaliseringsstöd via RSSI mätning( triangulering av position )
Dubbelriktad kommunikation
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Som du kan se i listan över egenskaper låter allt enastående förutom när vi tittar på
datahastigheten. Tyvärr är fysiskt begränsad, trådlös kommunikation alltid en avvägning mellan
avstånd, hastighet och kraft (energi). LoRa designades med användarfall i åtanke där den här
datahastigheten skulle räcka och de andra egenskaperna är betydligt viktigare.
LoRaWAN designades också med stora tjänsteleverantörer i åtanke. Precis som med
mobilnätverket: några operatörer som underhåller och kontrollerar nätverket och miljontals
användare som utnyttjar nätverket och inte behöver bry sig om infrastrukturen. Eftersom LoRa
är verksamt i olicensierat spektrum är det dock fullt möjligt att ställa in egna portar, få en
täckning på några kilometer och driva ett eget nätverk för några 1000 kronor. Som tidigare
nämnts möjliggör LoRa låg effekt, lång räckvidd men låg datahastighet. Typiska användningsfall
finns i IoT (Internet of Things), IoE (Internet of Everything) eller M2M (Machine to Machine) området. Vi tittar vanligtvis på (små) sensorer / enheter / saker som är batteridriven och
kommunicerar begränsad information om ett begränsat intervall.
LongRange – lång räckvidd

Systemet består av två komponenter: LoRa™ Gateway och LoRa™ Server. Gateway samlar upp
signalen från hundratusentals sensorer. Servern håller reda på alla Gateways och sensorer samt
övervakar och styr trafiken. Tack vare sändarens långa räckvidd, 5–15 km, behövs endast ett fåtal
Gateways för att samla in data över stora områden.
Signalöverföringsteknologin skiljer sig från vanlig radiokommunikation (Bluetooth, WiFi) genom
att, förutom lång räckvidd eller täckningsgrad, tillämpa låg hastighet (lite data, sällan).
LoRaWAN™ är extremt strömsnål och billig både i installation och drift. Vid daglig
kommunikation beräknas sensornodernas batterilivslängd vara mellan 5-10 år.
Enkelheten, tillgängligheten och den låga kostnaden underlätta för städer, företag och andra
aktörer att ansluta sig till IoT. Med tillgängliga protokoll kan egna applikationer byggas i nätet
eller ta del av andras.
Fördelar












Öppen standard – tillgängligt för alla
Lång räckvidd – 5-15 km
Få gateways, skapar stadstäckande IOT nätverk
Du äger nätet, -inga kommunikationsavgifter skall betalas.
Minimal strömförbrukning på sensornoderna – batterilivslängd på 5-10 år
Enkelr att installera
Säker och krypterad överföring AES128
Skalbar, uppgraderingbar och flexibel nätverkslösning
Billig lösning med oändliga möjligheter.
Internet of Things händer nu!
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Ett fåtal gateways täcker in en hel stad, varje gateway kan hantera tusentals sensor-noder. En
enda gateway kan hantera upp till 50.000 sensorer i upptagningsområdet, radiotäckningen är så
pass bra att det räcker med ett fåtal gateway’s för att täcka in en mindre stad med ytterområden.
Med 10 km räckvidd på gatewayen och 10 års batteritid på sensornoderna är Lorawan
(LoRaWAN) är en radioteknik med låg bandbredd, men bra täckning och lång batteritid i
ändnoderna. Nätet har liknande struktur som ett mobilnät. Alla sensorer pratar direkt med
basstationerna som i sin tur är kopplade mot en server där data samlas in och presenteras via
inloggning på webben. Rapporter och larm kan skickas som SMS eller epost. restful API för att
flytta data till andra system finns.

Förklarande film om LoRa Wan https://youtu.be/68P9nOZFcVE
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Låt oss ta en titt på några av huvudtyperna av sensorer, som används i stor utsträckning i
IoT-världen.

Temperaturgivare
”En enhet som används för att mäta mängden värmeenergi som tillåter att detektera en fysisk
temperaturförändring från en viss källa och omvandlar data för en enhet eller användare, kallas en
temperatursensor” Dessa sensorer har använts under en lång tid i en mängd olika enheter. Men
med uppkomsten av IoT har de funnit mer utrymme att vara närvarande i ett ännu större antal
enheter. För bara några år sedan innehöll deras användningar oftast luftkonditionering, kylskåp
och liknande anordningar som användes för miljökontroll. Men med tillkomsten av IoT-världen
har de funnit sin roll i tillverkningsprocesser, jordbruk och hälsovård. I tillverkningsprocessen
kräver många maskiner en specifik omgivande temperatur, liksom enhetstemperaturen. Med
denna typ av mätning kan tillverkningsprocessen alltid förbli optimal. Å andra sidan, inom
jordbruket är markens temperatur avgörande för växttillväxten. Detta hjälper till med produktion
av växter, vilket maximerar produktionen.
Följda är några underkategorier av Temperatur sensrorer:

Termoelement

Det är spänningsanordningar som anger temperaturmätning med spänningsändring. När
temperaturen går upp stiger termoelementets utgångsspänning.

Motståndstemperaturdetektorer

(RTD) Motståndet hos enheten är direkt proportionellt mot temperaturen, ökar i positiv riktning
när temperaturen ökar motståndet uppåt.

Termistorer

Det är ett temperaturkänsligt motstånd som ändrar sitt fysiska motstånd med
temperaturförändringen.

IC (halvledare)

De är linjära enheter där halvledarens konduktivitet ökar linjärt och det utnyttjar
halvledarmaterialens variabla resistansegenskaper. Det kan ge en direkt temperaturavläsning i
digital form, speciellt vid låga temperaturer.

Infraröda sensorer

Det detekterar temperaturen genom att avskilja en del av emitterad infraröd energi från föremålet
eller ämnet, och känna av dess intensitet, kan användas för att bara mäta temperaturen hos fasta
ämnen och vätskor. Ej möjligt att använda den på gaser på grund av deras genomskinliga natur.

Närhetssensor

En enhet som upptäcker närvaron eller frånvaron av ett närliggande objekt eller egenskaper hos
det objektet och omvandlar det till en signal som lätt kan läsas av användaren eller ett enkelt
elektroniskt instrument utan att komma i kontakt med dem. Närhetssensorer används i stor
utsträckning inom detaljhandeln, eftersom de kan upptäcka rörelse och korrelation mellan kund
och produkt som de kan vara intresserade av. En användare får omgående meddelanden om
rabatter och specialerbjudanden på närliggande produkter. Ett annat stort och ganska gammalt
användarväska är fordon. Du vänder din bil och är om ett hinder när du tar omvänd, det är
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närhetssensorns arbete.De används också för parkeringstillgänglighet på platser som köpcentra,
arenor eller flygplatser.
Följde är några av underkategorierna Proximity Sensors:
Induktiva sensorer
Induktiva närhetssensorer används för icke-kontaktdetektering av närvaron av metallobjekt med
elektromagnetiskt fält eller en stråle av elektromagnetisk strålning. Den kan arbeta vid högre
hastigheter än mekaniska omkopplare och även mer tillförlitliga på grund av dess robusthet.

Kapacitiva sensorer

Kapacitiva närhetssensorer kan detektera både metalliska och icke-metalliska mål. Nästan alla
andra material har en dielektrisk skillnad från luft. Det kan användas för att känna mycket små
föremål genom en stor del av målet Så allmänt används i svåra och komplicerade applikationer.

Fotoelektriska sensorer

Fotoelektriska sensorer är gjorda av ljuskänsliga delar och använder en ljusstråle för att detektera
närvaron eller närvaron av ett föremål. Det är ett idealiskt alternativ för induktiva sensorer när vi
behöver långa avkänningsavstånd eller när vi vill känna av icke-metallobjekt.

Ultraljuds sensorer

Ultraljudssensorer används också för att detektera närvaro eller att mäta avståndet till mål som
liknar radar eller sonar. Detta ger en pålitlig lösning för hårda och krävande förhållanden

Trycksensor

En tryckgivare är en anordning som känner av tryck och omvandlar den till en elektrisk signal.
Här beror mängden på den trycknivå som appliceras. Det finns många enheter som är beroende
av vätska eller andra former av tryck. Dessa sensorer gör det möjligt att skapa IoT-system som
övervakar system och enheter som är tryckdrivna. Med avvikelse från standardtrycksintervallet
meddelar enheten systemadministratören om eventuella problem som bör åtgärdas.
Utplaceringen av dessa sensorer är mycket användbar vid tillverkningen, men även vid underhåll
av hela vattensystem och värmesystem, eftersom det är lätt att detektera fluktuationer eller
droppar i tryck.

Vattenkvalitets sensor

Vattenkvalitetssensorer används för att detektera vattenkvaliteten och jonövervakningen, främst i
vattendistributionssystem.
Vatten används praktiskt taget överallt. Dessa sensorer spelar en viktig roll eftersom de övervakar
vattenkvaliteten för olika ändamål. De används i en mängd olika branscher.
Följd är en lista över vanligaste typer av vattensensorer i bruk.

Klorresidansensor

Det mäter klorrester (dvs fri klor, monokloramin och totalt klor) i vatten och mest använda
desinfektionsmedel på grund av dess effektivitet och kostnad.
Total organisk kol Sensor
TOC-sensor används för att mäta organiskt element i vatten.
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Turbiditetssensor

Turbiditetssensorer mäter suspenderade fasta ämnen i vatten, vanligtvis används den i flod- och
flödesregistrering, avloppsvatten och avloppsmätning.

Konduktivitetssensor

Ledningsförmåga mätningar utförs i industriella processer i första hand för att erhålla information
om totala joniska koncentrationer (dvs upplösta föreningar) i vattenlösningar.

pH-sensor

Det används för att mäta pH-nivån i det upplösta vattnet, vilket indikerar hur surt eller alkaliskt
det är.

Oxygen-reduktionspotentialsensor

ORP-mätningen ger insikt i nivån av oxidations- / reduktionsreaktioner som förekommer i
lösningen.

Kemisk sensor

Kemiska sensorer används i ett antal olika branscher. Deras mål är att indikera förändringar i
flytande eller luftkemiska förändringar. De spelar en viktig roll i större städer, där det är
nödvändigt att spåra förändringar och skydda befolkningen.
Huvudsakliga användningsfall av kemiska sensorer finns i industriell miljöövervakning och
processkontroll, avsiktligt eller oavsiktligt utsläppt skadlig kemisk detektering, explosiv och
radioaktiv detektion, återvinningsprocesser på rymdstationen, läkemedelsindustrin och
laboratorium etc.
Följande är vanligaste typen av kemiska sensorer som används:
Kemisk fält-effekt transistor
Chemiresistor
Elektrokemisk gassensor
Fluorescerande kloridsensorer
Vätesulfidsensor
Nondispersiv infraröd sensor
pH-glaselektrod
Potentiometrisk sensor
Zinkoxid nanorodsensor

Gassensor

Gas sensorer liknar de kemiska, men används specifikt för att övervaka förändringar av
luftkvaliteten och detektera närvaron av olika gaser. Liksom kemiska sensorer används de i
många branscher som tillverkning, jordbruk och hälsa och används för luftkvalitetsövervakning,
Detektion av giftig eller brännbar gas, Farlig gasövervakning i kolgruvor, Olja och gasindustrier,
kemisk laboratorieforskning, tillverkning – färger , plast, gummi, läkemedel och petrokemiska etc.
Följande är några vanliga gas sensorer:
Koldioxid sensor
Breathalyzer
Kolmonoxiddetektor
Katalytisk pärlsensor
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Vätgasavkännare
Luftföroreningsgivare
Kväveoxidsensor
Syresensor
Ozonskärm
Elektrokemisk gassensor
Gasdetektor
Hygrometer

Rökdetektor

En rökdetektor är en anordning som känner av rök (luftburna partiklar och gaser) och det är
nivå.
De har använts under en lång tid. Men med utvecklingen av IoT är de nu ännu effektivare,
eftersom de är anslutna till ett system som omedelbart meddelar användaren om ett problem som
uppstår i olika branscher.
Rökdetektor används i stor utsträckning av tillverkningsindustrin, VVS, byggnader och logi för
att upptäcka brand- och gasincidenser. Detta tjänar till att skydda personer som arbetar i farliga
miljöer, eftersom hela systemet är mycket effektivare jämfört med de äldre.
Gemensam typ av rök sensorer
Smoke sensorer detekterar närvaron av rök, gaser och flamma som omger deras fält. Det kan
detekteras antingen optiskt eller genom den fysiska processen, antingen använda båda metoderna.
Optisk rökdetektor (fotoelektrisk)
Optisk rökgivare använde ljusspridningsprincipens utlösare för passagerare.

Ioniseringsdetektor Sensor

Ioniseringsröksensor arbetar med joniseringsprincipen, typ av kemi för att detektera molekyler
som orsakar ett triggerlarm.

IR-sensorer

En infraröd sensor är en sensor som används för att känna av vissa egenskaper hos omgivningen
genom att antingen avge eller detektera infraröd strålning. Det är också kapabelt att mäta värmen
som emitteras av objekt. De används nu i en mängd olika IoT-projekt, särskilt inom sjukvården,
eftersom de gör det enklare att kontrollera blodflödet och blodtrycket. De används även i ett
brett utbud av vanliga smarta enheter som smartwatches och smartphones också. Andra vanliga
användningsområden inkluderar Hushållsapparater och fjärrkontroll, Andningsanalys, Infraröd
vision (dvs. visualisera värmeläckage i elektroniken, övervaka blodflödet, konsthistoriker att se
under lager av färg), bärbar elektronik, optisk kommunikation, icke-kontaktbaserade
temperaturmätningar, Bilblindvinkeldetektering.
Deras användning slutar inte där, de är också ett bra verktyg för att säkerställa hög säkerhetsnivå i
ditt hem. Dessutom innehåller deras tillämpning miljökontroller, eftersom de kan upptäcka en
mängd olika kemikalier och värmeläckage. De kommer att spela en viktig roll i den smarta
hemindustrin, eftersom de har ett brett utbud av applikationer.
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Nivå sensorer

En sensor som används för att bestämma nivån eller mängden vätskor, vätskor eller andra ämnen
som flyter i ett öppet eller slutet system kallas nivåsensor. Liksom IR-sensorer är nivågivare
närvarande i ett brett spektrum av industrier. De är främst kända för att mäta bränslenivåerna,
men de används också i företag som arbetar med flytande material. Återvinningsindustrin, liksom
juice- och alkoholindustrin är till exempel beroende av dessa sensorer för att mäta antalet likvida
tillgångar i deras besittning. De bästa användningsområdena för nivågivare är, Bränslemätning
och vätskenivåer i öppna eller slutna containrar, Övervakning av havsnivå och tsunamivarning,
vattenreservoarer, Medicinsk utrustning, kompressorer, hydrauliska reservoarer,
verktygsmaskiner, Dryckes- och farmaceutisk bearbetning, hög eller låg nivå upptäckt etc.
Detta hjälper till att effektivisera sina företag, eftersom sensorer samlar alla viktiga data hela tiden.
Med hjälp av dessa sensorer kan någon produktchef precis se hur mycket vätska är redo att
distribueras och huruvida tillverkningen ska intensifieras.
Det finns två grundläggande mätvärden:
Punktnivå sensorer: Punktnivå sensorer brukar detektera den specifika specifika nivån och svara
på användaren om detekteringsobjektet är över eller under den nivån. Den är integrerad i en enda
enhet för att få ett larm eller en trigger
Kontinuerlig nivå Sensor: Kontinuerliga nivå sensorer mäter vätske- eller torrt materialnivåer
inom ett visst område och ger utgångar som kontinuerligt indikerar nivån. Det bästa exemplet på
det är bränslenivån i fordonet.

Bildsensorer

Bildsensorer är instrument som används för att konvertera optiska bilder till elektroniska signaler
för visning eller lagringsfiler elektroniskt. Den stora användningen av bildsensor i digitalkamera
och moduler, medicinsk bildbehandling och nattsynsutrustning, värmekameror, radar, sonar,
mediahus, biometriska och IRIS-enheter. Två huvudtyper av sensorer används i: CCD
(laddningskopplad enhet) och CMOS (komplementära metalloxidhalvledare) bildskärmar. Även
om varje typ av sensor använder olika tekniker för att fånga bilder,Både CCD- och CMOSbildskärmar använder metalloxidhalvledare, som har samma grad av ljuskänslighet och ingen
inneboende kvalitetsskillnad. En genomsnittskonsument skulle tro att det här är en vanlig
kamera, men även om detta inte ligger långt från sanningen, är bildsensorerna anslutna till ett
brett utbud av olika enheter, vilket gör deras funktionalitet mycket bättre.
En av de mest kända användningsområdena är bilindustrin, där bilder spelar en mycket viktig roll.
Med dessa sensorer kan systemet känna igen tecken, hinder och många andra saker som en förare
generellt skulle märka på vägen. De spelar en mycket viktig roll i IoT-industrin, eftersom de
direkt påverkar utvecklingen av förare utan bil.
De implementeras också i förbättrade säkerhetssystem, där bilder hjälper till att fånga detaljer om
gärningsmannen.
I detaljhandeln tjänar dessa sensorer till att samla in data om kunder och hjälper företag att få en
bättre inblick i vem som faktiskt besöker sin butik, ras, kön, ålder är bara några av de användbara
parametrar som detaljägare får genom att använda dessa IoT-sensorer.
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Sensorer för rörelsedetektor

En rörelsedetektor är en elektronisk apparat som används för att detektera den fysiska rörelsen
(rörelse) i ett visst område och omvandlar rörelse till en elektrisk signal; rörelse av något föremål
eller rörelse av människor. Rörelsedetektering spelar en viktig roll i säkerhetsbranschen. Företag
använder dessa sensorer på områden där ingen rörelse bör detekteras hela tiden, och det är lätt att
märka någons närvaro med dessa sensorer installerade. Dessa används främst för
nötningsdetekteringssystem, Automatics dörrkontroll, Boom Barrier, Smart Camera (dvs.
rörelsebaserad inspelning / videoinspelning), Toll plaza, Automatiska parkeringssystem,
Automatiserad handfat / toalettfläkt, Handtorkare, Energihanteringssystem (dvs. Automatiserad
belysning, AC, fläkt, apparater kontroll) etc.
Å andra sidan kan dessa sensorer också dechiffrera olika typer av rörelser, vilket gör dem
användbara i vissa branscher där en kund kan kommunicera med systemet genom att vinka en
hand eller genom att utföra en liknande åtgärd. Till exempel kan någon vinka till en sensor i
detaljhandeln för att begära hjälp med att fatta rätt köpbeslut.
Även om deras primära användning är korrelerad med säkerhetsbranschen, när tekniken går
vidare, kommer antalet möjliga tillämpningar av dessa sensorer bara att växa.
Följda är viktiga rörelsesensor typer som används i stor utsträckning:
Passiv infraröd (PIR): Det upptäcker kroppsvärme (infraröd energi) och den mest använda
rörelsesensorn i hemsäkerhetssystem.
Ultraljud: Sänder ut pulser av ultraljudsvågor och mäter reflektionen från ett rörligt objekt genom
att spåra ljudvågornas hastighet.
Mikrovågsugn: Sänder ut vågpulser och mäter reflektionen från ett rörligt föremål. De täcker ett
större område än infraröda och ultraljudssensorer, men de är sårbara för elektriska störningar och
dyrare.

Accelerometer sensorer

Accelerometer är en transduktor som används för att mäta den fysiska eller mätbara
accelerationen som upplevs av ett objekt på grund av tröghetskrafter och omvandlar mekanisk
rörelse till en elektrisk utgång. Det definieras som hastighetshastighet med avseende på tiden.
Dessa sensorer är nu närvarande i miljontals enheter, sådana smartphones. Deras användningar
innefattar upptäckt av vibrationer, lutning och acceleration i allmänhet. Det här är bra för att
övervaka din körflotta eller använda en smart pedometer. I vissa fall används den som en form av
stöldskydd, eftersom sensorn kan skicka en varning genom systemet om ett objekt som ska förbli
stationärt flyttas. De används i stor utsträckning inom cell- och medieenheter, vibrationsmätning,
Automotive-kontroll och -detektering, fria falldetektering, flygplan och flygindustrier,
rörelsedetektering, idrottsakademi / idrottare, beteendeövervakning, konsumentelektronik,
industri- och byggarbetsplatser etc.
Det finns olika typer av accelerometrar och följs är få som huvudsakligen används i IoT-projekt:
Hall-effekt-accelerometrar
Hall-effekt-accelerometrar använder Hall-principen för att mäta accelerationen, det mäter
spänningsvariationer som orsakas av förändringar i ett magnetfält runt dem.
Kapacitiva accelerometrar: Kapacitiva accelerometrar som avkänner utgångsspänningsberoende
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på avståndet mellan två plana ytor. Kapacitiva accelerometrar är också mindre benägna att buller
och variation med temperaturen.

Piezoelektriska accelerometrar

Piezoelectric-sensing-principen arbetar med den piezoelektriska effekten. Piezo-filmbaserade
accelerometrar används bäst för att mäta vibrationer, stötar och tryck. Varje accelerometersensorteknik har sina egna fördelar och kompromisser. Innan du väljer, är det viktigt att förstå de
grundläggande skillnaderna mellan olika typer och testkraven.

Gyroskop sensorer

En sensor eller enhet som används för att mäta vinkelhastigheten eller vinkelhastigheten är känd
som Gyro-sensorer. Vinkelhastigheten definieras helt enkelt som en mätning av
rotationshastighet runt en axel. Det är en enhet som används främst för navigering och mätning
av vinkel och rotationshastighet i 3-axels riktningar. Den viktigaste applikationen övervakar
orienteringen av ett objekt.
De viktigaste applikationerna finns i bilnavigationssystem, spelkontroll, cell- och
kameraanordningar, konsumentelektronik, robotstyrning, drone & RC-kontrollhelikopter eller
UAV-kontroll, fordonskontroll / ADAS och många fler.
Det finns flera olika typer av gyrosensorer som väljs utifrån arbetsmekanism, utgångstyp, effekt,
avkänningsområde och miljöförhållanden.
Rotary (klassiska) gyroskop
Vibrerande struktur Gyroskop
Optiska Gyroskop
MEMS (mikroelektromekaniska system) Gyroskop
Dessa sensorer kombineras alltid med accelerometrar. Användningen av dessa två sensorer ger
helt enkelt mer feedback till systemet. Med de gyroskopiska sensorerna installerade kan många
enheter hjälpa idrottare att förbättra effektiviteten av sina rörelser, eftersom de får tillgång till
idrottarnas rörelse under sportaktiviteter.
Detta är bara ett exempel på dess tillämpning, eftersom sensorns roll är att upptäcka rotation eller
vridning, är applikationen avgörande för automatiseringen av vissa tillverkningsprocesser.

Luftfuktighetssensorer

Fuktighet definieras som mängden vattenånga i en atmosfär av luft eller andra gaser. De
vanligaste termerna är ”Relativ luftfuktighet (RH)
Dessa sensorer brukar följa användningen av temperatursensorer, eftersom många
tillverkningsprocesser kräver perfekta arbetsförhållanden. Genom mätning av luftfuktighet kan
du se till att hela processen löper smidigt, och när det går plötsligt, kan åtgärder vidtas
omedelbart, eftersom sensorer känner av förändringen nästan omedelbart. Deras tillämpningar
och användning finns i industri- och bostadsområde för värme-, ventilations- och
klimatanläggningar. De kan också hittas i bilar, museer, industriområden och växthus,
meteorologiska stationer, färg- och beläggningsindustrier, sjukhus och läkemedelsindustrier för
att skydda läkemedel

Regionstyrelseförvaltningen
Anne Ståhl Mousa RSF, Björn Wallentin TKF

Bilaga

RS 2018/XXXX
Datum

Optiska sensorer

En sensor som mäter den fysiska mängden ljusstrålar och omvandlar den till en elektrisk signal
som lätt kan läsas av användare eller ett elektroniskt instrument / instrument kallas optisk sensor.
Optiska sensorer är älskade av IoT-experter, eftersom de är praktiska för att mäta olika saker
samtidigt. Tekniken bakom den här sensorn gör det möjligt att övervaka elektromagnetisk energi,
vilket inkluderar el, ljus och så vidare. På grund av detta har dessa sensorer använts inom
hälsovård, miljöövervakning, energi, flyg och många andra industrier. Med sina närvaro oljebolag,
läkemedelsföretag och gruvföretag är i en mycket bättre position att spåra miljöförändringar
samtidigt som deras anställda är säkra. Huvudinvändningen kan hittas i
omgivningsljusdetektering, digitala optiska omkopplare, kommunikation med optiska fibrer, på
grund av elektrisk isolering som är bäst lämpad för olje- och gasapplikationer, civila och
transportfält, höghastighetsnätverk, hissdörrkontroll, delregulatorer för monteringslinjen och
säkerhetssystem.
Följda är viktiga typer av optiska sensorer:

Fotodetektor

Den använder ljuskänsliga halvledarmaterial som fotoceller, fotodioder eller fototransistorer för
att fungera som fotodetektor

Fiberoptik

Fiberoptik bär ingen ström, så dess immun mot elektromagnetisk störning och vid skadade
förhållanden ingen gnist eller chockfare.

Pyrometer

Det uppskattar temperaturen på ett objekt genom att avkänna ljusets ljus och objekten utstråla
ljuset enligt deras temperatur och producera samma färger vid samma temperaturer.
Närhet och infraröd: Närhet använder ljus för att känna objekt i närheten och infraröd används
där synligt ljus skulle vara obekväma.
Det är uppenbart att IoT har blivit otroligt populärt, och nuvarande trender visar att det är
framtiden. Det hjälper helt enkelt med automatisering av olika processer, vilket gör dessa system
ganska användbara för både vanliga konsumenter och företag. Vi ser ännu inte den fulla
potentialen som denna teknik bär, eftersom hela plattformen blir smartare genom
sammansmältningen av alla ovannämnda sensorer. När du beaktar det faktum att alla uppmätta
data samlas in och kan analyseras är det uppenbart att IoT kommer att bli ännu smartare i
framtiden.
Exempel på noder (källa http://www.eyeo.se/2018/02/04/1450/)
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Tillämpningsområden











Städer (http://www.eyeo.se/smartare-stader-med-iot/)
Fastighetsdrift (http://www.eyeo.se/smartare-fastighetsdrift-med-iot/)
Miljöövervakning (http://www.eyeo.se/smartare-miljoovervakning-med-iot/)
Logistik (http://www.eyeo.se/smartare-logistik-med-iot/)
Infrastruktur http://www.eyeo.se/smartare-infrastruktur-med-iot/)
Trafik (http://www.eyeo.se/smartare-trafik-med-iot/)
Industri (http://www.eyeo.se/smartare-industri-med-iot/)
Jordbruk (http://www.eyeo.se/smartare-jordbruk-med-iot/)
Säkerhet (http://www.eyeo.se/smartare-industri-med-iot/)
Hälsa (http://www.eyeo.se/smartare-halsa-med-iot/)
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Bilaga WiFi täckning för besökare
WiFi täckningen är framtagen som en prioriterad lista av Mats Jansson, Region Gotlands
näringslivsstrateg, Uppsala universitet (Blått centrum) och gotländskt näringsliv oberoende av
varandra.




Visby
o Visby innerstad
o Kryssningskajen (stråk till/från innerstaden)
o Östecentrum
o Strandpromenaden
Landsbygden
o Prioritet 1
 Hemse
 Slite
 Tofta
 Fårö (Sudersand, Ekeviken, Bergmancenter, Langhammars)
 Ljugarn
 Roma Kungsgård
 Ar/Blå Lagunen
o Prioritet 2
 Fårösund
 Åminne
 Högklint
 Katthammsvik
 Burgsvik
 Klintehamn
 Hoburgen
o Prioritet 3
 Tingstäde
 Lärbro
 Roma samhälle
 Södra hällarna
 Galgberget
o Prioritet 4
 92 kyrkor
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Radie 10 km
Stad

Radie 15 km
Landsbygd

Regionstyrelsens arbetsutskott
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Information. Digitaliseringskoordinator Bredband 3.0

RS 2019/150

Arbetsutskottets beslut
x

Informationen godkänns.

Region Gotland har beviljats statliga medel av Tillväxtsverket för att genomföra
statens uppdrag att digitalisera det lokala näringslivet under 2019-2020, genom
tillsättandet av en digitaliseringskoordinator.
I samråd med Tillväxtverket kommer Gotland kunna utnyttja dessa medel för att
tillsammans med Uppsala Universitet Campus Gotland (UUCG), i projektet kallat
Effektiv Regional Digital Agenda (ERDA), hjälpa lokalt näringsliv att hitta digitala
lösningar som kan dra nytta av Gotlands fibrering, en satsning på sakernas internet
(IoT) i ett ö-täckande LoRa nät samt gratis WiFi till näringslivets kunder.
Detta innebära bl.a. smarta tillämpningar i produktion, försäljning och upplevelser.
Att utveckla tillämpningarna innebär att ett kunskapslyft för näringslivet och
utbildningsmöjligheter på universitetet, t.ex. applikationsutveckling, gameification av
tjänsteutbud för i första hand näringsliv men även för offentlig sektor.
Etableringen av de, av näringsliv och samhälle önskade tjänsterna för IoT, fritt WiFi
på utvalda platser och stöd för polisiär kameraövervakning, ger också tillfälle att
skapa ytterligare robusthet i Gotlands fibernät.
Projektets övergripande effektmål är, förutom ökad digitalisering av det gotländska
näringslivet, att initiera en process som även efter projektperioden kan fortsätta att
arbeta för att stödja det gotländska näringslivets digitalisering samt visa konkreta
exempel på hur digital innovation kan bidraga till regionens utveckling. I
förlängningen siktar detta till att lägga grunden för nyetableringar och allmän
förstärkning av de Gotländska företag i relation till deras identifierade behov av
digitala tjänster.
Den samtidig etablering av infrastrukturen för WiFi, en utbyggnad av ett LoRa nät
för IoT (sakernas internet) och etablering av punkter för polisiär kameraövervakning
gör kostnaderna kan hållas nere. Samtidigt kommer näringslivet genom samverkan
med UUCG få hjälp med att ta till vara teknikens möjligheter.
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Den valda lösningen för IoT nät innebär både att t ex Region Gotland, UUCG eller
andra företag och organisationer har åtskilda konton. Systemet tillåter dock att ”alla”
t ex inom ramen för skolan eller intresserade hemma utvecklare att ansluta upp till 5
egna sensorer - som ett led i att lägga grunden för ett brett digitalt lärande och digital
utveckling på ön.
Projektet kommer finansieras med Tillväxtverkets medel för Digitaliseringskoordinatorn, medel från Uppsala Universitet Campus Gotland (UUCG) och bidrag från
näringslivet.
Beslutsunderlag

Ansökan. 2019-02-08
Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-08
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Anna Derwinger Hallberg

Regionstyrelsen

Information om partnerskapsprojekt mellan distriktet
Kibaha i Tanzania och Region Gotland
Förslag till beslut

• Informationen godkänns.

Ärendebeskrivning

Region Gotland och tidigare Gotlands kommun har haft ett långvarigt samarbete
med de Kibaha Town Council och Kibaha Education Center i Tanzania. Samarbetet
har varit organiserat som kommunalt partnerskap och projekt avseende VA, avfallshantering och kulturfrågor och har genomförts sedan början av 2000-talet. Projekten
har finansierats helt genom medel från Sala Ida och sedan 2010 från ICLD. Ett nytt
partnerskapsavtal beslutades av Regionstyrelsen 2018-08-30. Vid detta tillfälle
fattades även beslut om en förlängningsansökan till ICLD för att under sex månader
kunna arbeta igenom de projektförslag som parterna hade börjat diskutera som
fortsättning. Projektet har nu kommit till en punkt där de kan bli föremål för en
projektansökan med två delprojekt och en gemensam styrgrupp (RS 2018/763).
I samband med detta informeras berörda nämnder, tekniska nämnden och gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden och då även Regionstyrelseförvaltningen att ha vissa
expertfunktioner med i projekten informeras regionstyrelsen med detta
informationsärende.
Projekten är utformade som samarbete mellan förvaltningarna TKF, UAF och RSF
och omfattar projekt med arbetsnamnen ”Gender Equity” samt ”Kibaha Towards a
Sustainable Society”.
I det arbete som redan har startats i förlängningsprojektet har det framkommit att
projekten kommer att ge nytta för båda parter. Utveckling av frågor som rör lokal
demokrati, jämställdhet, hållbarhet m.m. finns såväl i Kibaha som på Gotland och
projektformen ger goda möjligheter till lärande och utvecklingsarbete. Även om
utvecklingsnivån, kunskaper m.m. skiljer mellan parterna finns områden där båda
organisationerna kommer att kunna utvecklas.
Projekten och deltagande organisationer är liknande på båda platser. Samarbete
mellan regionens förvaltningar ger förståelse och kunskap. För att nå god effekt på
arbetet är det av vikt att personal från regionen med tidigare kunskap från Kibahas
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se
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organisation, personal m.m. deltar i båda projekten. På detta vis säkras
kunskapsöverföringen från tidigare arbete. Av vikt är att resultaten av samarbetet
kommuniceras inom regionen samt externt.
Resurser
Projektfinansieringen från ICLD ger full ekonomisk täckning för projektledare i TKF
och UAF och administration. För projektens genomförande behövs därtill ett antal
resurser från respektive förvaltning som är med ett mindre antal timmar vid besök
och möten i projektet;
- Varje projekt bemannas med experter från förvaltningarna, 2-3 personer som
kan vara olika personer beroende på projektplan och hur långt projekten
avancerat. I RSF berörs framförallt enheterna social hållbarhet och utveckling
och kvalitet.
- Styrgrupp föreslås bestå av en politiker från majoritet resp. opposition samt
av representant från respektive förvaltningsledning. Projektledarna är
föredragande.
Tidplan och tidsåtgång
Om projekten finner bifall så kommer regionen att meddelas detta i mitten av juni
2019. Projektstart blir då augusti 2019.
Arbetsinsatsen innebär två projektmöten med aktiviteter per år, en vecka i Tanzania
och en vecka på Gotland. Projektledarna skall hålla kontakt via e-post eller skype
med intervall ca 1 gång per månad mellan projektmötena för att säkra samarbetet.
Styrgruppen träffas lämpligen en gång per månad för ett kort möte.
De administrativa insatserna ligger främst inför projektmötena och fakturering efter
dessa.
ICLD kräver årsredovisning för utbetalning av beviljade medel och denna samt
slutrapporten färdigställs enligt befintliga mallar av projektledarna samt administrativt
stöd.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att partnerskapet och projekten ligger i fas med
den Internationella strategin.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att informationen godkänns beträffande fortsatt
samarbete utformat som kommunalt partnerskap mellan distriktet Kibaha i Tanzania
och Region Gotland. Ansökan om finansiering inlämnas till ICLD, Internationellt
Center för Lokal Demokrati senast 15 mars 2019. Projektansökan omfattar 3 år.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
UAF och TN
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Dnr
Svensk part Region Gotland
Samarbetspart Kibaha Town Council
Land Tanzania
Beslutsdatum
Redovisas senast

0

Projektnamn
Kibaha Extension Project
Projektår2018-19
1

Kommunens kalkyl
OMKOSTNADER
Aktivitet 1
Gotland till Kibaha Feb
Resa flygbiljetter m.m
Logi
Traktamenten
Visum
Vaccinationer
FLYG
Aktivitet 2
Kibaha till Gotland Sept
Resa flygbiljetter m.m
Logi och måltider
Försäkring
Visum
Resor inom Sverige

Obligatoriska poster
Kommunikation
Oförutsedda kostnader1
Revision2

Pers

No

4
4
4
4
4

Pers

à

Total

1 10 000
8 1 000
8
220
1
520
1 1 000

No

à
1 13 500
8 1 600

4
1

1
1

550
5 000

à

Pers

40 000,00
32 000,00
7 040,00
2 080,00
4 000,00

Total

4
4

No

ICLD Beslut
No
4
4
4
4
4

Pers

54 000,00
51 200,00
0,00
2 200,00
5 000,00

0
1

0
0

1

1

7 000

0,00
0,00
7 000,00

1
8
8
1
1

No

10 000
1 000
196
520
1 000

à

4
4

1
8

11 745
1 600

4
4

1
1

550
1 250

1

1

à
1 100
6268

1

1

7 000

Total

0
1

à

No
1

1

Kommunens re
Total
0
40 000,00
32 000,00
6 272,00
2 080,00
4 000,00

Total
0
46 980,00
51 200,00
0,00
2 200,00
5 000,00

Total
1 100,00
6 268,00
7 000,00

Pers
4

Pers

DELSUMMA OMKOSTNADER

204 520,00

204 100

ARBETSINSATSER
Aktivitet 1
Projektledare Lisa
Projektsamordnare BoG
Politiker majo
Politiker mino
Expert Bertil K

Pers
1
1
1
1
1

No
40
40
40
40
40

Pris
336
344
180
180
378

Total
13 440,00
13 760,00
7 200,00
7 200,00
15 120,00

Pers

Aktivitet 2
Projektledare Lisa
Projektsamordnare BoG
Politiker majo
Politiker mino
Expert Bertil K
Aktivitet 3

Pers
1
1
1
1
1
Pers

No
10
10
10
10
10
No

Pris
336
344
180
180
378
Pris

Total
3 360,00
3 440,00
1 800,00
1 800,00
3 780,00
Total

Pers

DELSUMMA ARBETSINSATSER
TOTAL ANSLAGSRAM3

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
Pers

No
40
40
40
40
40

Pris
336
344
180
180
378

Total
Pers
13 440,00
13 760,00
7 200,00
7 200,00
15 120,00

No
10
10
10
10
10
No

Pris
336
344
180
180
378
Pris

Total
Pers
3 360,00
3 440,00
1 800,00
1 800,00
3 780,00
Total
Pers
0
0
0
0
0
70 900

70 900,00
275 420,00

45 065

275 000

Specifikation av eventuella kostnader för material/utrustning/tryckning upptagna i budgeten:

Specifikation/motivering av eventuella konsultkostnader upptagna i budgeten (namn, kompetens, syfte):

Motivering till eventuell tolkkostnad upptagen i budgeten (kan endast ersättas om det här framgår att motparten inte kan tillhandahålla denna tjänst):

Eventuella övriga kommentarer till budgeten:

Noter
1: Oförutsedda kostnader skall uppgå till minst 2% och högst 4% av total anslagsram.
2: Som lägst ska 4 000 kr alternativt 1 % av total anslagsram budgeteras.
3: Total anslagsram skall anges i jämna hundratal, avrunda separata poster om så inte är fallet.

Kontoinformation
Pg 18 97 50-3
Bg 339-8328

Referens t
huvudboke
n

Kommunens redovisning
No

à
1

No

Total

0
11 000 44 000
0
0
0
0
0
à

Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0

No

à

Total
0
0
0

44 000

No

Pris

Total
0
0
0
0
0

No

Pris

Total
0
0
0
0
0

No

Pris

Total
0
0
0
0
0
0
44 000

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 63

Information. Kibaha, förstudieprojekt 2019

RS 2018/1280

Arbetsutskottets beslut
x

Informationen godkänns.

Region Gotland och tidigare Gotlands kommun har haft ett långvarigt samarbete
med de Kibaha Town Council och Kibaha Education Center i Tanzania. Samarbetet
har varit organiserat som kommunalt partnerskap och projekt avseende VA, avfallshantering och kulturfrågor och har genomförts sedan början av 2000-talet. Projekten
har finansierats helt genom medel från Sala Ida och sedan 2010 från ICLD. Ett nytt
partnerskapsavtal beslutades av Regionstyrelsen 2018-08-30. Vid detta tillfälle
fattades även beslut om en förlängningsansökan till ICLD för att under sex månader
kunna arbeta igenom de projektförslag som parterna hade börjat diskutera som fortsättning. Projektet har nu kommit till en punkt där de kan bli föremål för en projektansökan med två delprojekt och en gemensam styrgrupp (RS 2018/763).
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att partnerskapet och projekten ligger i fas med
den Internationella strategin.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att informationen godkänns beträffande fortsatt
samarbete utformat som kommunalt partnerskap mellan distriktet Kibaha i Tanzania
och Region Gotland. Ansökan om finansiering inlämnas till ICLD, Internationellt
Center för Lokal Demokrati senast 15 mars 2019. Projektansökan omfattar 3 år.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-25
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

