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Följande beslut har tagits av förvaltningen med delegation under mars månad 2021:
Avtal annan fakturamottagare för avfallsavgifter: 6 ärenden.
Avtal annan fakturamottagare för VA avgifter: 1 ärende.
Beviljat gemensam avfallsbehållare: 4 bifall.
Beviljat uppehåll i sophämtning: 16 bifall, 3 avslag.
Beviljat uppehåll i slamtömning: 1 bifall.
Begagnande av offentlig plats för byggställning: 5 ärenden.
Begagnande av offentlig plats för uteservering: 20 ärenden.
Begagnande av offentlig plats övrigt: 2 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende vatten: 39 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende exploatering vatten: 6 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende avfall: 19 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende mark: 5 ärenden.
Yttrande över grannebrev från miljö- och byggnämnden: 10 ärenden.
Övriga markärenden: 8.
VA-ändringsanmälan: 2 ärenden.
Ansökan om VA anslutning: 6 ärenden.
Servitut: 5 ärenden.
Lokala trafikföreskrifter: 7 ärenden.
Transporttillstånd: 10 ärenden.
Nyttoparkeringskort: 11 bifall, 1 avslag.
Grävtillstånd: 20 bifall, avslag.
Beslut enligt §9 färdtjänstlagen: 39 bifall.
Färdtjänst: 39 bifall, 7 avslag.
Ledsagare färdtjänst: 30 bifall.
PRH Förare: 20 bifall, 2 avslag.
PRH passagerare: 3 bifall, 5 avslag.
Resekostnadsersättning vid sjukresor: 4 bifall, 5 avslag.
Fastighetsförvaltningen hyreskontrakt: 17 ärenden.
HR beslut angående personal: 12 ärenden.

Samtliga beslut fanns att tillgå i pärm på mötet.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1629
14 april 2021

Anna Rieem

Tekniska nämnden

Köpeavtal Visby Gustavsvik
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner föreliggande köpebrev avseende försäljning av del
av fastigheterna Visby Gustavsvik 1:1 och Visby Snäckgärdet 1:33 till
Flundrevikens Båtklubb

Sammanfattning

I besparingssyfte har TN beslutat (2016-02-17 TN § 32 punkt 6) att ett urval av ej
lönsamma hamnar ska säljas. Detta ska i första hand ske som en direktförsäljning till
arrendatorn till marknadspris.
Beslut om köpekontrakt togs i TN 2020-09-16 TN § 198. Köpet är beroende av en
lantmäteriförrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning lämnades in av regionen
under hösten 2020. För att lantmäteriförrättningen ska kunna slutföras krävs att
köpet är fullbordat, det vill säga att köpeskilling betalas och köpebrev upprättas.
Detta innebär en avvikelse från beslutat köpekontrakt avseende tillträdesdag.

Köparen har framfört önskemål om att nu gällande arrende upphör i samband med
att köpeskilling erläggs. Förslag på köpebrev har upprättats som innebär att köparen
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får tillträde till fastigheten i samband med att köpeskillingen har betalats och att
arrendet samtidigt upphör att gälla.
Ärendebeskrivning

Tillträdesdag enligt tecknat köpekontrakt är fyra veckor efter den dag då
lantmäteriförrättningen vinner laga kraft. Lantmäteriet har långa kötider för fältarbete
(ca 23 veckor) vilket innebär att det skulle kunna gå ca 6 månader från att köparen
betalar köpeskillingen tills de får formellt tillträde till fastigheten. Det medför att
regionen har ett fortsatt ansvar för hamnanläggningen från att köpeskilling har
betalats till formellt tillträde kan ske. Genom ändring av tillträdesdag i köpebrevet
erhåller regionen köpeskillingen, fullt ansvar övergår på köparen för anläggningen när
köpebrev har undertecknats av säljaren samt att arrendet samtidigt upphör att gälla.
Bedömning

Lantmäteriet kräver att det ska vara ett fullbordat köp för att lantmäteriförrättningen
ska kunna slutföras. Genom justeringen av tillträdesdag i köpebrevet övergår
ansvaret för hamnanläggningen på köparen i samband med att köpeskillingen erläggs
och säljaren har undertecknat köpebrevet. På så sätt riskerar inte parterna att hamna i
oenighet kring fastighets skick vid tillträdet. Teknikförvaltningen föreslår därför
Tekniska nämnden att godkänna köpebrevet.
Barn- och genusperspektiv
Flundrevikens Båtklubb har sedan början av 1980-talet arrenderat hamnen och sköter
driften väl. En överlåtelse till båtklubben kommer att möjliggöra ytterligare
utveckling av hamnen och tillgänglighet av den samma.
Landsbygdsperspektiv – inga konsekvenser
Ekonomisk konsekvensanalys
Flundrevikens hamn har sedan många år varit olönsam för regionen och därför av
Teknikförvaltningen pekats ut som en hamn lämplig för försäljning ur ett
besparingsperspektiv.
Beslutsunderlag

Köpebrev
Tjänsteskrivelse 2021-04-14

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
RSF Samhällsplanering
TKF Fastighetsavdelningen
TKF Hamnavdelningen
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KÖPEBREV
Fastighet
Del av fastigheterna Gotland Visby Gustavsvik 1:1 och Gotland Visby Snäckgärdet 1:33 nedan
kallad Fastigheten
Säljare
Region Gotland
621 81 Visby

Organisationsnummer
212000-0803

Köpare
Flundrevikens Båtklubb
Vibble Melodislingan 20
622 60 Visby

Organisationsnummer:
834001-6487

1. Överlåtelseförklaring
Säljaren överlåter och försäljer härmed Fastigheten enligt karta nedan till Köparen.

Från fastigheten Gotland Visby Gustavsvik 1:1 ska mark- och vattenområde avstyckas för
hamnändamål, till styckningslotten ska mark- och vattenområde överföras från Gotland Visby
Snäckgärdet 1:33. Ansökan om avstyckning och fastighetsreglering har lämnats till Lantmäteriet
och har ärendenummer I20466. Köparen har biträtt ansökan om lantmäteriförrättning genom
underskrift av köpekontrakt (daterat 2020-09-01 och 2020-10-15).
Parterna accepterar sådana mindre avvikelser beträffande gränser som vid
lantmäteriförrättningen bedöms erforderliga för att åstadkomma en ändamålsenlig
fastighetsindelning.
Signering………………………………………………………………………
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2. Köpeskilling
Köpeskillingen är 2 100 000 (tvåmiljoner etthundratusen) kronor

3. Köpeskillingens erläggande
Köpeskillingen har erlagts i sin helhet och kvitteras härmed.

4. Tillträdesdag
Tillträdesdag är den dag då säljaren undertecknat köpebrevet.

5. Arrende
Parterna är överens om att mellan parterna upprättat arrendeavtal avseende fastigheten skall
upphöra på tillträdesdagen.

6. Tidsbegränsat överlåtelse- och pantsättningsförbud
6.1
Köparen och Säljaren är överens om att Köparen inte äger rätt att överlåta Fastigheten, eller del
av Fastigheten, eller överföra hela eller delar av dess markområde, byggnader eller anläggningar
till annan fastighet med villkor om att tillträde ska ske under perioden fram till och med den 31
december 2045. Efter den 31 december 2045 äger Köparen fritt överlåta Fastigheten och
överföra dess mark, anläggningar och byggnader. Överlåtelseförbudet omfattar även överföring
av Fastigheten i händelse av Köparens upplösning eller utdelning från Köparen till dess
medlemmar.
6.2
Köparen och Säljaren är överens om att Köparen inte äger rätt att pantsätta Fastigheten under
perioden fram till och med den 31 december 2045.
6.3
Överlåtelseförbudet i punkt 6.1 och pantsättningsförbudet i punkt 6.2 ska antecknas i köpebrevet
och i fastighetsregistret på Köparens bekostnad.
6.4
För det fall Köparen överlåter Fastigheten eller överför dess markområde, byggnader eller
anläggningar i strid med punkt 6.1 eller pantsätter Fastigheten i strid med punkt 6.2 ska Köparen
vid anfordran utge ett vite till Säljaren. Vitet ska uppgå till 2 400 000 kr. Vitesbeloppet ska
förändras med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår).
Vitesbeloppet är anpassat till september månad 2019 (”Bastalet”). Skulle indextalet vid
tidpunkten för överlåtelsen eller pantsättningen ha stigit i förhållande till Bastalet, ska tillägg utgå
på vitesbeloppet med det procenttal, varmed indextalet ändrats i förhållande till Bastalet.
Vitesbeloppet ska dock aldrig understiga 2 400 000 kr.
Detta köpebrev har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Signering………………………………………………………………………

För Region Gotland
Ort och datum

Visby den

/

2021

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Karl-Johan Boberg

Patric Ramberg

Säljarens egenhändiga namnteckning bevittnas härmed
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Flundrevikens Båtklubb
Ort och datum
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Signering………………………………………………………………………

Ärendenummer Information
2021/9

Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 31 mars 2021

TNau/TN April 2021

Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen April 2021
För Entreprenadprojekt > 68 pbb. samt, Enstaka konsultupphandlingar > 8 pbb. samt Konsultgrupp > 12pbb.
Ange datum för mötet då beslut skall tas och om det är TNAU eller TN som skall göra detta.
Rev

Projekt

Typ av
upphandling

Verksamhet

FFU

Beslut i

Tid för beslut

Entreprenad

TKF

Feb 2021
(Jan 2021)

TN

Höst 2021
(Mars 2021)

Projekt- och byggledning

Ramavtal

TKF

TN

Besiktningspersoner
Entreprenader

Ramavtal

TKF

Oklart
(Juni)
Oklart

Oklart
(Sept 2020)
Oklart

Entreprenad

TKF

Feb 2021
(Dec 2020)

TNau

Maj 2021
(April 2021)

Ramavtal

TKF

Höst 2020
(April 2020)

TN

Oklart
(Juni 2020)

VA-ledningar Garda Ljugarn

Entreprenad

TKF

Maj 2021
(April 2021)

TN

Juni 2021
(Maj 2021)

Kross- & sorterverk samt
hjullastare

Entreprenad

TKF

Sommar
2020

TNau

April 2021
(Mars 2020)

Ramavtal

TKF

Sommar
2020

TN

Maj 2021
(April 2021)

Entreprenad

TKF

TNau

Entreprenad

TKF

Entreprenad

TKF

Mars 2021
(Dec 2020)
April 2021
(Mar 2021)
Feb 2021

Juridiska tjänster

Ramavtal

TKF

Oklart

TNau/TN

(April 2021)
(Feb 2021)
Maj 2021
(April 2021)
Aug 2021
(April 2021)
Oklart

X

Teknikområde dykarbeten

Ramavtal

TKF

Mars 2021

TN

Maj 2021

X

Teknikområde elarbeten

Ramavtal

TKF

Mars 2021

TN

Maj 2021

X

Teknikområde
golvarbeten
Teknikområde kylarbeten

Ramavtal

TKF

Mars 2021

TN

Maj 2021

Ramavtal

TKF

Mars 2021

TN

Maj 2021

Ramavtal

TKF

Mars2021

TN

Maj 2021

Ramavtal

TKF

Mars 2021

TN

Maj 2021

X

Teknikområde plåt- och
takarbeten
Teknikområde
smidesarbeten
Teknikområde styrarbeten

Ramavtal

TKF

Mars 2021

TN

Maj 2021

X

Teknikområde ventilation

Ramavtal

TKF

Mars 2021

TN

Maj 2021

Terra Nova skolan
ombyggnad kök

Ä

Ny entré reception IFO
Mariahemmet
Drift/underhåll
högspänningsanl.

Ä

Ä

Slamfordon

Ä

Ljugarn ARV
utloppsledning
VA ledning Sanda
Stenhuse - Västergarn
Drift ÅVC Hemse

X
X
X

TNau el TN

TN
TN
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

(X = Nytt ärende. Ä = Ändring i befintligt)

Upphandlingar som beslutas av annan nämnd men som berör TKF
Rev

Projekt

Typ av

Verksamhet

FFU

Beslut i

Tid för
beslut

RSF

Dec 2021
Beslut om
tilldelning
Juli 2022

upphandling
Trafikupphandl.
kollektivtrafiken
Transportörsavtal
samhällsbetalda
transporter

Tjänst
Ramavtal/nytt avtal fr
2022-07-01

TKF/Kollektivtarfik/AUF

RSF

Säkerhet / variation i
tidsangivelse
Säker (inom månad)
Ungefärlig (inom
kvartal)
Osäker (mer än kvartal)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/909
29 mars 2021

Jenny Iversjö

Tekniska nämnden

Begäran om tilläggsanslag med anledning av Coronapandemin
Förslag till beslut

Tekniska nämnden begär hos Regionstyrelsen tilläggsanslag om 3,5 miljoner kronor
som kompensation för uteblivna intäkter då Almedalsveckan genomförs digitalt.

Sammanfattning

Almedalsveckan 2021 kommer att genomföras digitalt på grund av coronapandemin.
En konsekvens är att offentlig platsmark inte blir uthyrd under veckan. Detta
beräknas medföra en minskad intäkt om 3,5 miljoner kronor.
Bedömning

Coronapandemin medför intäktsbortfall för mark- och trafikavdelningen under år
2021 för offentlig platsmark. Bortfallet beräknas motsvara totalt 3,5 miljoner kronor.
Barn- och genusperspektiv – Ingen påverkan.
Landsbygdsperspektiv – Ingen påverkan.
Ekonomisk konsekvensanalys – Förslaget innebär intäktsbortfall för mark- och
trafikavdelningen under år 2021. Bortfallet beräknas motsvara totalt 3,5 miljoner
kronor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-03-29
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/368
31 mars 2021

Michael Schwertner

Tekniska nämnden

Underhåll av busshållplatser
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att ge kollektivtrafikenheten i uppdrag att genomföra
en upphandling för underhåll av busshållplatser.

Sammanfattning

Region Gotland underhåller i dagsläget inte de busshållplatser som kollektivtrafiken
använder. Avsaknaden av underhåll medför att hållplatserna inte upplevs som
trivsamma för våra resenärer och det kan även ge upphov till trafikfarliga situationer.
Bristen på regelbundet underhåll gör att livslängden på hållplatsutrustningen (t.ex.
skyltar och väderskydd) förkortas. Utöver avsaknaden av underhåll så saknas även
upphandlad entreprenör som kan utföra akuta åtgärder vid behov.
Kollektivtrafikenheten genomför därför direktupphandlingar när hållplatsutrustning
förstörs med anledning av exempelvis skadegörelse eller tuffa väderförhållanden.
Kollektivtrafikenheten behöver därmed upphandla tjänsten hållplatsunderhåll. Den
årliga kostnaden för denna tjänst kan grovt uppskattas till 1,2 miljoner kronor.
Ärendebeskrivning

På Gotland trafikeras i dagsläget 450 busshållplatser. De flesta av dem, drygt 380
stycken, trafikeras året om. En hållplats består, med några undantag, av två
hållplatslägen, summan uppgår därav till ca 885 hållplatslägen. Hållplatserna ligger
utspridda över hela Gotland, från Skär på Fårö i norr till Hoburgen på Storsudret i
söder.
Hållplatsutrustningen, som exempelvis stolpar, skyltar och väderskydd, behöver
städas regelbundet och vid behov klottersaneras eller repareras. Under våren och
sommaren måste växtligheten kontrolleras och vintertid finns behov av snöröjning
och halkbekämpning.
Kollektivtrafikenheten har inga egna personella resurser för hållplatsunderhåll. Med
nuvarande personalstyrka kan inte heller Teknikförvaltningens Gata- och
parkavdelning utföra underhållet. Samtidigt saknas ekonomiska medel för att kunna
teckna avtal med en extern entreprenör. Konsekvensen är att underhåll av hållplatser
inte kan genomföras i dagsläget. Med anledning av ett redan eftersatt underhåll
försämras hållplatsernas skick än mer.
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Bedömning

Busshållplatserna kan anses vara ett skyltfönster för Gotlands kollektivtrafik. Det är
på hållplatsen resenären får sin första kontakt med kollektivtrafiken. Det första
intryck som en resenär får bidrar starkt till resenärens helhetsuppfattning om
Gotlands kollektivtrafik. Med anledning av ovanstående behöver hållplatser vara
välskötta och säkra att använda. En förutsättning för detta är ett regelbundet
underhåll av hållplatserna året om.
En annan viktig aspekt är trafiksäkerheten. Ett bristfälligt hållplatsunderhåll äventyrar
säkerheten för kollektivtrafikens resenärer. Betydelsen av detta visade sig inte minst i
vintras, där Region Gotlands resurser inte var tillräckliga för att snöröja och
halkbekämpa busshållplatserna i tid.
Varken kollektivtrafikenheten eller övriga verksamheter inom Teknikförvaltningen
har resurser för att kunna utföra underhållet. De avtal som kollektivtrafikenheten
tidigare tecknat med externa entreprenörer har gått ut. Dessa avtal avsåg endast
underhåll av ett begränsat antal väderskydd där övrig utrustning inte ingick.
I brist på upphandlad underhållsentreprenör förblir hållplatserna i dåligt skick. I fall
av skadegörelser finns i dagsläget endast möjligheten att genomföra en
direktupphandling för genomförande av reparationer. Det är resurskrävande och
kommer att skapa problem när det lagstadgade maximalbeloppet för
direktupphandling med tiden överskrids.
För att avhjälpa den ohållbara situationen föreslår kollektivtrafikenheten att Tekniska
nämnden beslutar att ge kollektivtrafikenheten i uppdrag att genomföra en
upphandling av hållplatsunderhåll. Entreprenörens åtagande skall omfatta bland
annat följande arbeten:








Regelbunden städning av all fast utrustning såsom väderskydd, sittbänk,
hållplatsskylt, tidtabellsanslag, plattform m.m.
Klottersanering av samtlig fast utrustning vid behov
Gräsklippning, kontroll av övrig växtlighet, borttagande av mossa och lavar
Snöskottning och halkbekämpning
Byte av skadade glasrutor, skyltar m.m.
Utplacering och flyttning av väderskydd
Utplacering av tillfälliga hållplatsstolpar vid byggarbeten

Uppdraget behöver utföras i tät avstämning med väghållarna, främst Trafikverket
och Region Gotland, och skall även möjliggöra viss komplettering av
hållplatsutrustning, exempelvis utplacering av ytterligare stolpar. Det kräver dock att
kollektivtrafikenheten tilldelas nödvändiga investeringsmedel. Större utbyggnationer,
som kräver markarbeten, behöver dock skötas av väghållaren.
Barn- och genusperspektiv

Cirka hälften av alla resenärer i linjetrafiken är skolungdomar. Deras säkerhet i
trafiken förbättras genom ett regelbundet underhåll av busshållplatserna.
Landsbygdsperspektiv

De flesta hållplatserna, drygt 370 stycken, ligger på landsbygden. Ett regelbundet
underhåll bidrar till att höja trafiksäkerheten. Drygt 80 % av resenärerna inom
Gotlands kollektivtrafik reser med landsbygdstrafiken (busslinjerna 10 till 62).
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Ekonomisk konsekvensanalys

Kollektivtrafikenheten har genomfört en marknadsanalys och har skickat en enkät till
ett antal företag. Slutsatserna av denna analys var följande:
Företag som sköter ett liknande uppdrag på fastlandet verkar inte ha något större
intresse att utöka sin verksamhet till Gotland.
 De lokala företag som principiellt är intresserade verkar ha svårigheter med att
kunna uppfylla samtliga åtaganden.


Marknadsanalysen gav dessvärre inga resultat angående företagens prisföreställningar.
Kollektivtrafikenheten gjorde därför en egen, grov kostnadsuppskattning, som är
baserad på erfarenheter från två regionala kollektivtrafikmyndigheter på fastlandet.
Dessutom gjordes följande antaganden:






Städning av väderskydd en gång i månaden (glas) eller två gånger om året (trä)
Städning av stolpar samt hållplatsskylt två gånger om året
Byte av tidtabellsanslag två gånger om året
Klottersanering (4 tillfällen per månad) och byte av trasiga glasrutor (6 gånger om
året) samt några reparationer på stolpar och skyltar
Ej medtagen är kostnaden för snöröjning och kontroll av växtlighet, eftersom
kostnadsvärden för uppskattning saknades

Med de ovan nämnda antagandena kan kostnaden för hållplatsunderhållet uppskattas
till 1,2 miljoner kronor årligen. En komplettering av hållplatsutrustningen skulle
dessutom kräva beviljande av investeringsmedel.
Kollektivtrafikenheten kommer att behöva beviljas tilläggsanslag för att uppdraget
ska kunna tilldelas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-03-31
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/249
24 mars 2021

Bo Hultemar

Tekniska nämnden

Remiss, Revisionsrapport - Förebyggande arbete med att
förhindra mutor 2020
Förslag till beslut



Tekniska nämnden ställer sig bakom de förslag till rekommendationer som
regionens revisorer redovisat och ger teknikförvaltningen i uppdrag att
planera för ökad utbildning inom området samt arbeta in frågorna rörande
mutor och korruption i förvaltningens internkontrollplan samt i
förvaltningens riskanalys.



Regionstyrelsen föreslås behandla frågan om en visselblåsarfunktion inom
Region Gotland.

Sammanfattning

Regionens revisorer har genomfört en granskning av regionstyrelsens, tekniska
nämndens samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förebyggande arbete mot
mutor inom området upphandling och inköp. Syftet med granskningen har varit att
bedöma om det förebyggande arbetet är ändamålsenligt. Efter genomförd granskning
är den sammanfattande bedömningen att regionstyrelsens och de granskade
nämndernas förebyggande arbete mot mutor inom upphandling och inköp delvis är
ändamålsenligt.
Efter genomförd granskning lämnar revisorerna följande rekommendationer till
regionstyrelsen och granskade nämnder:
 Tillse att det förebyggande arbetet kring mutor och korruption tas upp i den
interna kontrollplanen och att uppföljningen sker i tillräcklig omfattning och
frekvens.
 Tillse att en extern visselblåsarfunktion inrättas.
 Tillse att samtliga medarbetare bör erbjudas utbildning inom området. Samtliga
chefer samt särskilt utsatta medarbetare bör genomgå utbildning som minst en gång
årligen.
1 (3)

Region Gotland
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/249

Teknikförvaltningen föreslår tekniska nämnden att ställa sig bakom
rekommendationerna från regionens revisorer och ge förvaltningen i uppdrag att
vidta åtgärder rörande utbildning, internkontrollplan samt riskanalys.

Bedömning

Revisionsrapportens frågor och bedömningar kommenteras av teknikförvaltningen
enligt följande:
Revisionsfråga 1: Är området mutor beaktat i nämnders riskanalys och interna
kontrollplan? Ej uppfyllt. (Området mutor är inte beaktat i nämnders riskanalys och
interna kontrollplan.)
Teknikförvaltningens svar: Området mutor, jäv och oegentligheter kommer att läggas
in i teknikförvaltningens internkontrollplan för 2021. I förvaltningens löpande arbete
med förvaltningens riskanalys kommer området också att behandlas.
Revisionsfråga 2: Finns det adekvata riktlinjer (exempelvis inom direktupphandling,
antikorruptionspolicy, tips- och incidenthantering, värdegrund, jäv, uppförandekod
för leverantörer) med ändamålsenligt innehåll? Uppfyllt. (Det finns adekvata
riktlinjer inom området med ändamålsenligt innehåll.)
Teknikförvaltningens svar: Teknikförvaltningen kommer att se över så att länkar till
regionens riktlinjer och aktuellt material inom området finns på förvaltningens sidor
där ekonomi och upphandlingsmaterial samlas.
Revisionsfråga 3: Sker uppföljning av riktlinjernas efterlevnad i tillräcklig omfattning
och frekvens avseende mutor och korruption? Ej uppfyllt. (Uppföljning av
riktlinjernas efterlevnad sker inte i tillräcklig omfattning och frekvens avseende mutor
och korruption. Det saknas dessutom rutiner för uppföljning.)
Teknikförvaltningens svar: Teknikförvaltningen har i sin årsplan över innehåll på
arbetsplatsträffar under januari bland annat punkten ”Jäv, mutor och korruption” där
regionens riktlinjer skall gås igenom. Det innebär att en årlig diskussion om dessa
riktlinjer skall ske. Uppföljning kommer också att ske vid förvaltningens uppföljning
av internkontrollplanen.
Revisionsfråga 4: Finns det en tydlig och ändamålsenlig kanal för lämnande av
information (bland annat visselblåsarfunktion) kring misstänkt muta för anställda och
politiker? Ej uppfyllt. (Det finns ingen kanal för lämnande av information,
visselblåsarfunktion, kring misstänkt muta för anställda och politiker.)
Teknikförvaltningens svar: Hos teknikförvaltningen lyfts frågan om oegentligheter
inom området i linjen och inom ledningsarbetet. Det finns anledning att frågan klaras
ut centralt. Som rapporten visar har det diskuterats centralt i regionen och eventuellt
ny lagstiftning har inväntats.. Teknikförvaltningen föreslår att regionstyrelsen gör en
bedömning och tar ett beslut som gäller regiongemensamt.
Revisionsfråga 5: Sker information och utbildning till tjänstepersoner, politiker och
leverantörer avseende mutor i tillräcklig omfattning och frekvens? Delvis uppfyllt.
(Utbildningen som erbjuds inom regionen är gedigen, men det är endast nya chefer
och nya förtroendevalda som tar del av den.)
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/249

Teknikförvaltningens svar: Vissa utbildningsinsatser har skett inom Tekniska
nämndens område, bland annat vid intern ekonomiutbildning. Information och
diskussion om gällande riktlinjer skall ske årligen på arbetsplatsträffar. En ökad och
aktuell utbildning är bra för förvaltningen och nämndsledamöterna. Till del bör det
ske med egna initiativ inom nämnden och förvaltningen men till del också genom
regioncentrala satsningar. En förbättring av information till nyanställda borde också
ske i ett regiongemensamt arbete.
Övriga synpunkter: Teknikförvaltningen arbetar aktivt med att säkra
upphandlingsprocessen, bland annat för att öka kunskap om gällande regler och
riktlinjer. Teknikförvaltningen bedömer att problemet med mutor och mutliknande
gråzoner är betydligt mindre idag än för 10-15 år sedan. Stora förändringar i beteende
och umgängesformer har skett. Fokus idag ligger på avtalstrohet och uppföljning av
avtal.
Barn- och genusperspektiv – ingen direkt påverkan
Landsbygdsperspektiv – ingen direkt påverkan
Ekonomisk konsekvensanalys – Det är avgörande för regionen att ha kunskap och
aktivt arbeta mot mutor och korruption. Frågorna har en central plats inom
upphandlingsområdet och förbättringar enligt rapportens resultat är en uppgift för
respektive nämnder, förvaltningar och regionstyrelsen. De ekonomiska
konsekvenserna för lagbrott inom området är mycket stora.
Beslutsunderlag

Regionens revisorer, revisionsskrivelse 2021-01-20
PWC, Revisionsrapport 2021-01-20 ”Granskning av regionens förebyggande arbete
med att förhindra mutor”
TKF Tjänsteskrivelse 2021-03-24
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Region Gotlands revisorer, registrator-rs@gotland.se
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Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

Datum 2021-01-20

Regionstyrelsen
Tekniska nämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Granskning av regionens förebyggande arbete med att
förhindra mutor
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC,
genomfört en granskning av regionstyrelsens, tekniska nämndens samt gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens förebyggande arbete mot mutor inom området
upphandling och inköp. Syftet med granskningen är att bedöma om det förebyggande arbetet är ändamålsenligt.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att
regionstyrelsens och de granskade nämndernas förebyggande arbete mot mutor
inom upphandling och inköp delvis är ändamålsenligt. Bedömningen grundar sig
på bedömningen av de upprättade revisionsfrågor som redovisas nedan.

Revisionsfråga

Bedömning och kommentar

Är området mutor beaktat i
nämnders riskanalys och
interna kontrollplan?

Ej uppfyllt
Området mutor är inte beaktat i
nämnders riskanalys och interna kontrollplan.

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

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Finns det adekvata riktlinjer (exempelvis inom direktupphandling, antikorruptionspolicy, tips- och
incidenthantering, värdegrund, jäv, uppförandekod
för leverantörer med
ändamålsenligt innehåll?

Uppfyllt
Det finns adekvata riktlinjer inom
området med ändamålsenligt innehåll.

Sker uppföljning av riktlinjernas efterlevnad i tillräcklig omfattning och frekvens
avseende mutor och korruption?

Ej uppfyllt
Uppföljningen av riktlinjernas efterlevnad sker inte i tillräcklig omfattning och frekvens avseende mutor
och korruption. Det saknas dessutom rutiner för uppföljning.

Finns det en tydlig och
ändamålsenlig kanal för
lämnande av information
(bland annat visselblåsarfunktion) kring misstänkt
muta för anställda och politiker?

Ej uppfyllt
Det finns ingen kanal för lämnande
av information (visselblåsarfunktion)
kring misstänkt muta för anställda
och politiker.

Sker information och utbildning till tjänstepersoner,
politiker och leverantörer
avseende mutor i tillräcklig
omfattning och frekvens?

Delvis uppfyllt
Utbildningen som erbjuds inom regionen är gedigen, men det är endast
nya chefer och nya förtroendevalda
som tar del.

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till vi regionstyrelsen och granskade nämnder:


Tillse att det förebyggande arbetet kring mutor och korruption tas
upp i den interna kontrollplanen och att uppföljningen sker i tillräcklig omfattning och frekvens.



Tillse att en extern visselblåsarfunktion inrättas.



Tillse att samtliga medarbetare bör erbjudas utbildning inom området. Samtliga chefer samt särskilt utsatta medarbetare bör genomgå utbildning som minst en gång årligen.

Regionens revisorer

Resultatet av genomförd granskning framgår i sin helhet i bifogad revisionsrapport.
Revisionen överlämnar revisionsrapporten till regionstyrelsen, tekniska nämnden
samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Revisionen önskar
svar på vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av granskningens resultat. Svar önskas senast den 30 april 2021.
Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registrator-rs@gotland.se
För Region Gotlands revisorer,
För Region Gotlands revisorer,

Mats Ågren
Ordförande
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1

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland genomfört en
granskning av regionstyrelsens, tekniska nämndens samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens förebyggande arbete mot mutor inom området upphandling
och inköp. Syftet med granskningen är att bedöma om det förebyggande arbetet är
ändamålsenligt.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att
regionstyrelsens och de granskade nämndernas förebyggande arbete mot mutor inom
upphandling och inköp delvis är ändamålsenligt. Bedömningen grundar sig på
bedömningen av de upprättade revisionsfrågor som redovisas nedan.
Revisionsfråga 1: Är området mutor beaktat i nämnders riskanalys och interna
kontrollplan?
Ej uppfyllt.
Området mutor är inte beaktat i nämnders riskanalys och interna kontrollplan.
Revisionsfråga 2: Finns det adekvata riktlinjer (exempelvis inom
direktupphandling, antikorruptionspolicy, tips- och incidenthantering,
värdegrund, jäv, uppförandekod för leverantörer) med ändamålsenligt innehåll?
Uppfyllt.
Det finns adekvata riktlinjer inom området med ändamålsenligt innehåll.
Revisionsfråga 3: Sker uppföljning av riktlinjernas efterlevnad i tillräcklig
omfattning och frekvens avseende mutor och korruption?
Ej uppfyllt.
Uppföljning av riktlinjernas efterlevnad sker inte i tillräcklig omfattning och frekvens
avseende mutor och korruption. Det saknas dessutom rutiner för uppföljning.
Revisionsfråga 4: Finns det en tydlig och ändamålsenlig kanal för lämnande av
information (bland annat visselblåsarfunktion) kring misstänkt muta för anställda
och politiker?
Ej uppfyllt.
Det finns ingen kanal för lämnande av information (visselblåsarfunktion) kring misstänkt
muta för anställda och politiker.
Revisionsfråga 5: Sker information och utbildning till tjänstepersoner, politiker
och leverantörer avseende mutor i tillräcklig omfattning och frekvens?
Delvis uppfyllt.
Utbildningen som erbjuds inom regionen är gedigen, men det är endast nya chefer och
nya förtroendevalda som tar del av den.

2

Mot bakgrund av granskningsresultatet rekommenderar vi regionstyrelsen och granskade
nämnder att:
●

Tillse att det förebyggande arbetet kring mutor och korruption tas upp i den interna
kontrollplanen och att uppföljningen sker i tillräcklig omfattning och frekvens.

●

Tillse att en extern visselblåsarfunktion inrättas.

●

Tillse att samtliga medarbetare bör erbjudas utbildning inom området. Samtliga
chefer samt särskilt utsatta medarbetare bör genomgå utbildning som minst en gång
årligen.
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Inledning
Bakgrund

Ett antal avslöjanden avseende oegentligheter inom den offentliga sektorn har inneburit
en ökad uppmärksamhet på risken för oegentligheter inom dessa organisationer.
Offentliga verksamheter arbetar på uppdrag av medborgare. För att upprätthålla
allmänhetens förtroende är det väsentligt att det finns ett tillräckligt och effektivt skydd
och en intern kontrollstruktur som motverkar förekomsten av oegentligheter. Detta gäller
särskilt oegentligheter i form av mutor där medarbetare eller förtroendevalda missbrukat
sin förtroendeställning vilka, oavsett den ekonomiska skadan, typiskt sett medför stora
förtroendeskador och ifrågasättande av den offentliga verksamhetens saklighet och
opartiskhet.
Revisorerna i regionen har utifrån väsentlighet och risk beslutat att granska styrelse och
nämnders förebyggande arbete mot mutor och korruption främst inom upphandling.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma om nämnders förebyggande arbete mot mutor
är ändamålsenligt.
1. Är området mutor beaktat i nämnders riskanalys och interna kontrollplan?
2. Finns det adekvata riktlinjer (exempelvis inom direktupphandling,
antikorruptionspolicy, tips- och incidenthantering, värdegrund, jäv, uppförandekod för
leverantörer) med ändamålsenligt innehåll?
3. Sker uppföljning av riktlinjernas efterlevnad i tillräcklig omfattning och frekvens
avseende mutor och korruption?
4. Finns det en tydlig och ändamålsenlig kanal för lämnande av information (bland
annat visselblåsarfunktion) kring misstänkt muta för anställda och politiker?
5. Sker information och utbildning till tjänstepersoner, politiker och leverantörer
avseende mutor i tillräcklig omfattning och frekvens?

Revisionskriterier
●
●
●
●
●

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
Förvaltningslag (2017:900)
Brottsbalken (SFS 1962:700)
Interna styrdokument
Näringslivskoden (Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet)
Institutet Mot Mutor

4

Avgränsning

Granskningen är regionövergripande. Granskningen avgränsas till att behandla det
förebyggande arbetet mot mutor inom upphandling och inköp. Vidare omfattar
granskningen följande revisionsobjekt regionstyrelsen, tekniska nämnden samt
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Metod

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. För utvalda
nämnder (regionstyrelsen, tekniska nämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden) har förvaltningschef och/eller ansvarig tjänsteperson
intervjuats för respektive nämnds förebyggande arbete mot mutor och korruption.
Dessutom har upphandlingschef samt regionens jurister intervjuats.
I bilaga framgår vilka dokument PwC har tagit del av.
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Iakttagelser och bedömningar
Revisionsfråga 1

Är området mutor beaktat i nämnders riskanalys och interna kontrollplan?
Iakttagelser
Vid granskning av nämndernas interna kontrollplaner och riskanalyser framgår det att
området inte är beaktat i regionstyrelsens, tekniska nämndens och miljö- och
byggnämndens interna kontrollplaner 2020. Gymnasie- och utbildningsnämnden har inte
gjort någon skriftlig riskanalys 2020. Regionstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och
byggnämnden har inte beaktat området i sina riskanalyser 2020.
Vid intervjuer framgår det att förvaltningscheferna och andra intervjuade nyckelpersoner
uppger att området inte är beaktat i nämndernas riskanalys och interna kontrollplan,
vilket vi konstaterar när vi granskat de interna kontrollplanerna. Många bedömer att det
finns risker inom området i deras verksamhet. De åtgärder som har tagits är att området
diskuteras vid behov eller när frågan dyker upp, då är det exempelvis på
förvaltningsledningsmöten området diskuteras.
I gymnasie- och utbildningsnämndens riskanalys finns inköpskort, attestreglemente och
leverantörstrohet med som är kopplat till inköp och upphandling och tekniska nämnden
och miljö- och byggnämnden har med avtalstrohet som en punkt i den interna kontrollen.
Dessa punkter är dock inte specifikt kopplade till området mutor och korruption.
Bedömning
Ej uppfyllt.
Området mutor är inte beaktat i nämnders riskanalys och interna kontrollplan. En fråga
som förstås ska ställas i detta sammanhang är om mutor ska betraktas som en risk. En
annan är hur saken ska kontrolleras. Till sakens natur hör svårigheten att finna och
genomföra ändamålsenliga kontrollpunkter.
Noterbart är att regionstyrelsen som upphandlingsområdet hör till inte beaktar området i
sin riskanalys.
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Revisionsfråga 2

Finns det adekvata riktlinjer (exempelvis inom direktupphandling, antikorruptionspolicy,
tips- och incidenthantering, värdegrund, jäv, uppförandekod för leverantörer) med
ändamålsenligt innehåll?
Iakttagelser
Regionens riktlinjer mot mutor och korruption är antagen av kommunstyrelsen den 18
september 2008 och är reviderad av regionfullmäktige den 15 juni 2015. Det framgår att
riktlinjerna ska revideras i början av varje mandatperiod eller på förekommen anledning.
Riktlinjerna riktar sig mot alla som är verksamma inom Region Gotland. Riktlinjerna
betonar vikten av att det är nolltolerans mot mutor och korruption och att alla
medarbetare har ett ansvar att motverka mutor och korruption.
Syftet med riktlinjerna är att visa på riskerna med att ta emot gåvor och förmåner från
personer eller företag man kommer i kontakt med i tjänsten, att visa på hur man kan
tänka, resonera och agera när man stöter på frågor om mutor och att riktlinjerna ska
fungera som ett underlag för diskussioner på arbetsplatsen. I riktlinjerna framgår det
dessutom att nämnderna bör följa upp riktlinjerna i sina interna kontrollplaner.
Riktlinjerna tar upp exempel på situationer där erbjudande av en förmån från en extern
part bör hanteras med extra stor försiktighet. Vidare understryker riktlinjerna vikten av att
vara uppmärksam på mutförsök och andra oegentligheter samt hur man ska gå tillväga
om man själv blir utsatt och vad man ska göra om man får reda på att en medarbetare
låtit sig påverkas.
Det framgår inte av riktlinjerna vem som är ansvarig handläggare för dem, och det råder
skilda uppfattningar i regionen vem som är ansvarig. Den föregående ekonomidirektören
var den som tog fram riktlinjerna, och vid intervju framgår att somliga uppfattar att det
fortfarande är ekonomidirektören som är ansvarig handläggare för riktlinjerna. En annan
uppfattning är att det är ekonomidirektören i samråd med regionjuristerna och HR som
ansvarar för riktlinjerna.
I riktlinjerna saknas korruptionsfrågor inom personalområdet. Det finns risker som kan
vara av vikt att lyfta fram i riktlinjerna, bland annat vänskapskorruption och att det som
chef är olämpligt att rekrytera vänner eller anhöriga.
Vid intervjuer framgår det att inga förvaltningar har egna riktlinjer utan följer regionens
riktlinjer. Det framgår även att det finns en uppfattning att det finns flera riktlinjer i saken
och att dessa är utspridda på olika ställen, bland annat i personalhandboken, skrivningar
och instruktioner om direktupphandlingar och sekretessblanketter där exempelvis jäv
beskrivs. Det upplevs att detta behöver samlas på ett ställe, för att lättare kunna hitta till
riktlinjerna och hänvisa till dem. På tekniska förvaltningen har det talats om en egen
riktlinje som är mer anpassad efter deras verksamhet.
Vid intervjuer framgår att cheferna generellt tycker att de har god kännedom om vilka
riktlinjer som finns. Denna uppfattning delas inte av alla, vissa menar på att det är
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bristfälligt ute i förvaltningarna. Det upplevs att chefer och jurister får frågor som är av så
pass grundläggande karaktär att det finns svar i riktlinjerna, vilket antyder att
medarbetare inte vet var de kan hitta informationen. Även här framgår det att det är
cheferna som jobbar närmare området som har bättre kännedom om riktlinjerna och
anser även att deras personal har god kännedom om riktlinjerna.
Allmänt tycker de tillfrågade att riktlinjerna är enkla att förhålla sig till, men att policyn är
för generell. Riktlinjerna upplevs vidare inte vara uppdaterade och det framgår att en
omarbetning av riktlinjerna bör göras och att det då bör framgå att regionen förväntar sig
att området mutor och korruption ska hanteras med regelbundenhet. Synpunkter
framförs att det hade varit önskvärt om riktlinjerna var mer omfattande och även
innefattar mer komplexa frågor. Vidare framkommer det vid intervjuer en upplevd brist
vad gäller förebyggande arbete inom området och att det inte framgår i riktlinjerna hur
man ska hantera anmälan av missförhållanden. Vissa anser att riktlinjerna är adekvata
och att det finns ett bra stöd i form av regionjuristerna vid tolkningsfrågor ifall det inte
finns ett tydligt svar i riktlinjerna. Cheferna ska även finnas som ett stöd att svara på
personalens frågor om detta.
Enligt de vi har intervjuat ska alla nyanställda få en introduktion där mutor och korruption
är en punkt. I den checklistan vi fått ta del av, “Introduktion av nyanställda medarbetare checklista”, finns det en punkt som heter “Region Gotlands personalpolitik samt
genomgång av policys och riktlinjer”, men vi kan inte se att mutor och korruption finns
med som en egen punkt.
Vid intervjuer framgår att jäv är något som ofta talas om då många upplever att Gotland
är en region där “alla känner alla”. Jäv tas inte upp i riktlinjerna för mutor och korruption
men finns med som ett område i personalhandboken som finns på intranätet. I
riktlinjerna för jäv och andra intressekonflikter beskrivs kortfattat vad jäv är och exempel
på situationer där man kan vara jävig. Även sanktioner tas upp och konsekvenserna av
jäv.
Regionen har även riktlinjer för direktupphandling. Där står bland annat att beställaren
inte ska vara i jävsituation och se upp för mutor. Behöriga beställare får en utbildning av
regionens avtalscontroller, där bland annat information om direktupphandling och om
mutor, jäv och sekretess tas upp. I utbildningsmaterialet hänvisas till riktlinjerna för
mutor och korruption för mer information kring detta.
I regionens uppförandekod för leverantörer, som gäller från och med 2015-09-07,
framgår att leverantörens varor och tjänster ska vara framställda under förhållanden
som är förenliga med FN:s deklaration mot korruption.
Regionens upphandlingspolicy är antagen av fullmäktige 2009-09-14 och är reviderad
senast 2015-09-07. Upphandlingspolicyn tar inte upp området mutor och korruption och
hänvisar inte heller till riktlinjerna för mutor och korruption.
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Bedömning
Uppfyllt.
Det finns riktlinjer inom området (exempelvis inom direktupphandling,
antikorruptionspolicy, tips- och incidenthantering, värdegrund, jäv, uppförandekod för
leverantörer) med ändamålsenligt innehåll.

Revisionsfråga 3

Sker uppföljning av riktlinjernas efterlevnad i tillräcklig omfattning och frekvens
avseende mutor och korruption?
Iakttagelser
Förvaltningarna har inga strukturerade uppföljningar. Vid intervjuer framgår även att det
upplevs att uppföljning av riktlinjernas efterlevnad inte sker i tillräcklig omfattning. Vidare
framgår det att det finns en uppfattning att politikerna inte har reflekterat över att
riktlinjerna borde uppdateras. Ingen tillfrågad känner till att riktlinjerna har reviderats den
senaste mandatperioden.
Vid intervjuer framgår att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen saknar rutiner för uppföljning. På regionstyrelseförvaltningen hanterar man
eventuella ärenden i saken när det dyker upp. Det finns möjlighet att ta upp frågan i den
interna kontrollen när man funderar på vilka riskområden man ska lyfta. Mutor och
korruption har dock inte tagits upp i den interna kontrollen de senaste två åren i någon
av de kontrollerade förvaltningarna och har heller inte följts upp.
Bedömning
Ej uppfyllt.
Det sker ingen uppföljningen av riktlinjernas efterlevnad avseende mutor och korruption.
Det finns inte heller rutiner för uppföljning.

Revisionsfråga 4

Finns det en tydlig och ändamålsenlig kanal för lämnande av information (bland annat
visselblåsarfunktion) kring misstänkt muta för anställda och politiker?
Iakttagelser
Det finns ingen visselblåsarfunktion för Region Gotlands anställda. Det har varit
diskussioner kring att skaffa en visselblåsarfunktion efter att ett medborgarförslag
inkommit gällande detta. I samband med den diskussionen antogs ett nytt EU-direktiv
rörande visselblåsarfunktion, vilket gjorde att regionen gjorde en mindre utredning i
saken. Regionen har dock beslutat att avvakta hur den svenska lagstiftningen
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formuleras innan en visselblåsarfunktion införs. Här är den tydligt rådande inställningen
att funktionen ska utgöras av en extern part som utreder ärenden som kommer in via
visselblåsarfunktionen.
I regionens riktlinjer mot mutor och korruption anges att om man som medarbetare har
sett, hört eller misstänker att något oegentligt sker eller har skett ska medarbetaren
meddela sin överordnad, alternativt regionens chefsjurist eller regionens revisorer.
Regionen hänvisar även till att man som invånare kan anmäla oegentligheter via
regionens växel eller via regionens webbplats, där exempelvis funktionen “Säg vad du
tycker” finns. Här finns en möjlighet att vara anonym.
Vid intervjuer framgår att vissa menar att “Säg vad du tycker” finns som en anonym väg
att anmäla oegentligheter, medan andra menar att den funktionen bara är till för
regionens medborgare. Många upplever att det inte finns någon utsedd funktion dit man
kan vända sig, utan menar på att om något skulle inträffa så vänder man sig till någon i
linjen, först sin chef eller om det rör chefen till chefens chef, vilket även framgår i
riktlinjerna. Är det högt upp i organisationen oegentligheterna förekommer eller att det är
personen man skulle vänt sig till som man hört eller misstänker något om är det inte lika
självklart var man ska vända sig. Samma sak framförs beträffande potentiella
misstankar mot politiker. En del menar att de skulle gå direkt till polisen och göra en
polisanmälan, medan andra skulle ta upp det med någon annan högre uppsatt i linjen,
eller någon högre uppsatt man har förtroende för på någon annan avdelning. Att
använda “Säg vad du tycker” eller anmäla till någon annan i regionen anses inte helt
ändamålsenligt om det är regionen själva som ska utreda en intern incident. Här
framförs det att det vore mer ändamålsenligt om en extern, oberoende part utredde.
Bedömning
Ej uppfyllt.
Det finns ingen tydlig och ändamålsenlig kanal för lämnande av information (bland annat
visselblåsarfunktion) kring misstänkt muta för anställda och politiker.
Funktionen “Säg vad du tycker” finns på regionens hemsida, men den framställs som en
funktion för regionens medborgare. Det som kommer in via “Säg vad du tycker”
hanteras dessutom internt av personal inom regionen, vilket gör att det potentiellt kan bli
den person som misstänks som till slut får hantera ärendet, vilket inte bedöms
ändamålsenligt.
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Revisionsfråga 5

Sker information och utbildning till tjänstepersoner, politiker och leverantörer avseende
mutor i tillräcklig omfattning och frekvens?
Iakttagelser
Nya chefer i organisationen genomför ett chefsprogram med relativt omfattande
utbildning. Den utbildningen innefattar ett pass som rör mutor och korruption som en av
regionens jurister håller i. Utbildningspasset är två timmar långt och tar upp etiska
dilemman, allmän information om mutor och korruption samt var man kan hitta
regionens riktlinjer mot mutor och korruption. Efter genomförd utbildning finns ingen
uppföljande utbildning om mutor och korruption. Det påpekas även att trots att
utbildningen ska vara obligatorisk är det inte alla chefer som genomför den. Det är inte
heller alla chefer vi pratat med som genomgått utbildning i mutor och korruption.
Det finns tankar om att spela in material kring mutor och korruption som kan användas i
utbildningssyfte och som då ska ligga på intranätet. I dagsläget finns det ingen sådan
utbildning anställda kan ta del av och inget utbildningstillfälle ges till övrig personal som
inte är chefer. En av förvaltningarna har en egen utbildning för nyanställda. Det är en
halvdag där flera punkter tas upp och då är mutor och korruption en av punkterna.
Vid inledningen av varje mandatperiod hålls en övergripande utbildning för alla
förtroendevalda. Även denna håller en av regionens jurister i. Den utbildningen är ca 20
minuter lång och där ingår mutor, korruption och jäv även om detta inte är enskilt fokus i
utbildningen. Ett önskemål från både anställda och förtroendevalda uppges vara att
införa uppsamlingstillfällen där man går igenom mutor och korruption. Det förekommer
att förtroendevalda byts ut under mandatperioden och de nya som kommer in får
normalt ingen utbildning i saken. Under intervjuerna framgår även att det är önskvärt om
utbildning eller föreläsningar kring mutor och korruption i alla fall hålls en gång om året
eller vartannat år, exempelvis på ledningsgruppsmöten eller arbetsplatsträffar.
Det påpekas även att om det är någon händelse som inträffat eller liknande som får
mutor och korruption på tal, då kan det förekomma att man pratar om det på exempelvis
ett arbetsplatsmöte, även om detta inte kan betraktas som en konkret utbildning.
Det sker ingen utbildning i hur regionens riktlinjer mot mutor och korruption ska följas.
Cheferna får en introduktion när de börjar och får då information om var de kan hitta
riktlinjerna. Cheferna förväntas sedan ta till sig informationen. De enheter som jobbar
nära områden där mutor och korruption är mer förekommande tar i större utsträckning
till sig av informationen och jobbar mer aktivt med att diskutera mutor och korruption.
Kommer det nya riktlinjer och revideringar ska cheferna få information om det och då
brukar cheferna ta upp dessa med personalen på dem enhetsmöten de har. Varje chef
ska säkerställa att personalen är informerad om vilka riktlinjer som gäller.
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Bedömning
Delvis uppfyllt.
Information och utbildning till tjänstepersoner, politiker och leverantörer avseende mutor
sker delvis i tillräcklig omfattning och frekvens.
Det material som används på chefsskolan och vid utbildningstillfällen med de
förtroendevalda är gediget, men det är endast nya chefer och nya förtroendevalda som
får ta del av materialet. Övrig personal i regionen får ingen eller begränsad utbildning
inom området. Det finns inte heller några uppföljningsutbildningar att gå om man en
gång har fått utbildning inom området.

12

Revisionell bedömning
Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att
regionstyrelsens och de granskade nämndernas förebyggande arbete mot mutor inom
upphandling och inköp delvis är ändamålsenligt. Bedömningen grundar sig på
bedömningen av de upprättade revisionsfrågor som redovisas nedan.
Revisionsfråga

Kommentar

Är området mutor
beaktat i nämnders
riskanalys och interna
kontrollplan?

Ej uppfyllt
Området mutor är inte beaktat i
nämnders riskanalys och interna
kontrollplan.

Finns det adekvata
riktlinjer (exempelvis
inom
direktupphandling,
antikorruptionspolicy,
tips- och
incidenthantering,
värdegrund, jäv,
uppförandekod för
leverantörer med
ändamålsenligt
innehåll?

Uppfyllt
Det finns adekvata riktlinjer inom
området med ändamålsenligt
innehåll.

Sker uppföljning av
riktlinjernas
efterlevnad i tillräcklig
omfattning och
frekvens avseende
mutor och
korruption?

Ej uppfyllt
Uppföljningen av riktlinjernas
efterlevnad sker inte i tillräcklig
omfattning och frekvens
avseende mutor och korruption.
Det saknas dessutom rutiner för
uppföljning.

Finns det en tydlig
och ändamålsenlig
kanal för lämnande
av information (bland
annat
visselblåsarfunktion)
kring misstänkt muta
för anställda och
politiker?

Ej uppfyllt
Det finns ingen kanal för
lämnande av information
(visselblåsarfunktion) kring
misstänkt muta för anställda och
politiker.
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Sker information och
utbildning till
tjänstepersoner,
politiker och
leverantörer
avseende mutor i
tillräcklig omfattning
och frekvens?

Delvis uppfyllt
Utbildningen som erbjuds inom
regionen är gedigen, men det är
endast nya chefer och nya
förtroendevalda som tar del.
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Rekommendationer
Mot bakgrund av granskningsresultatet rekommenderar vi regionstyrelsen och granskade
nämnder att:
●

Tillse att det förebyggande arbetet kring mutor och korruption tas upp i den interna
kontrollplanen och att uppföljningen sker i tillräcklig omfattning och frekvens.

●

Tillse att en extern visselblåsarfunktion inrättas.

●

Tillse att samtliga medarbetare bör erbjudas utbildning inom området. Samtliga
chefer samt särskilt utsatta medarbetare bör genomgå utbildning som minst en gång
årligen.
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Bilaga
Dokument PwC har tagit del av
Namn på dokument

Typ av dokument

Chefsskolan 2020 - Juridik i
offentlig förvaltning

Utbildningsmaterial
chefsskolan
Riktlinjer för
direktupphandling
Obligatorisk mall för
dokumentation av
direktupphandlingar över
100 000 SEK

Direktupphandling
Dokumentation av
direktupphandling
Direktupphandlingsmall för
tjänster, direktupphandlingsmall
för varor samt
direktupphandlingsmall för MTU
(medicinteknisk utrustning)
En gemensam
organisationskultur - Ett Region
Gotland
Etiska dilemman chefsskolan
Indikatorer till
styrkort
2020 - 2023
Intern kontrollplan 2020 Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Internkontrollplan 2020 - Miljöoch byggnämnden
Intern kontroll 2020 Teknikförvaltningen
Introduktion av nyanställda
medarbetare - checklista
Juridik för chefer i offentlig
förvaltning
Kod mot korruption i näringslivet
Ledarskap i Region Gotland
Matris riskanalys
Medarbetarsamtal
Medborgarförslag. Förslag att
inrätta en s.k.
”visselblåsarfunktion”
(Whistleblowerfunktion) för anställda inom
Region Gotland
Medborgarförslag om att inrätta
en s.k. ”Visselblåsarfunktion”

Dokument senast
uppdaterat

Mallar för
direktupphandlingar,
baserat på om det är en
vara eller tjänst
Nulägeskartläggning

November 2019

Utbildningsmaterial
chefsskolan

November 2019

Indikatorer till
styrkort

November 2019

Intern kontrollplan

Maj 2020

Protokollsutdrag

Oktober 2020

Tjänsteskrivelse

Oktober 2020

Checklista för
nyanställda
Utbildningsmaterial
chefsskolan 2020
Material från institutet
mot mutor
Region Gotlands
ledarstrategi
Matris för riskanalys
Mall medarbetarsamtal

Augusti 2020

Protokoll

Augusti 2018

Tjänsteskrivelse

Oktober 2018

November 2015
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(Whistleblower-funktion) för
anställda inom Region Gotland
Personalhandbok
Rapport om intern kontroll Tekniska nämnden
Regionstyrelsens plan för intern
kontroll 2020
Results RG tot
Riktlinjer för intern kontroll med
tillämpningsanvisningar
Riktlinjer mot mutor och
korruption
Riktlinjer utifrån Region Gotlands
upphandlingspolicy
Sociala och etiska krav

Uppförandekod för leverantörer

Utdrag ur
personalhandbok
Rapport om intern
kontroll

Februari 2018
Oktober 2020

Intern kontrollplan
Utdrag av resultat från
den senaste medarbetarundersökningen
Riktlinjer för intern
kontroll
Regionens riktlinjer mot
mutor och korruption
Riktlinjer
Sociala och etiska krav
som finns på regionens
hemsida
Sveriges regioner och
landstings
uppförandekod för
leverantörer

Upphandlingspolicy för Region
Gotland

Upphandlingspolicy

Utbildning behörig beställare

Ekonomiavdelningens
utbildningsmaterial för
behöriga beställare

Verksamhetsplan
2020
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Verksamhetsplan

Visselblåsarfunktion

Beslutsunderlag
visselblåsarfunktion

Juni 2013
Juni 2015
Juni 2015
September 2019

Februari 2013

September 2015

Juni 2020
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Carin Hultgren

Fredrik Flodin

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från den 19 oktober 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/923
30 mars 2021

Anna Rieem

Tekniska nämnden

Försäljning av småhustomter inom kvarteren Brodösen
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att
1. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 2,
Broderigatan 3 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet med
köpekontrakt
2. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 4,
Broderigatan 7 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet med
köpekontrakt
3. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 12,
Broderigatan 23 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt
4. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 23,
Broderigatan 45 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt
5. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 25,
Broderigatan 2 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet med
köpekontrakt

Sammanfattning

Aktuella fastigheter ingår i exploateringsprojektet Brodösen, vars mål som har varit
att tillskapa 38 byggklara småhustomter som sedan ska säljas till privatpersoner
genom fastighetsmäklare. Den 16 december 2020 hade projektet slutbesiktning för
utbyggnad av infrastrukturen såsom gator, vatten och avlopp mm inom kvarteret.
Under mars månad påbörjades överlämning av gator, vatten och avlopp till driften.
Regionens ramavtalsupphandlade fastighetsmäklare, Fastighetsbyrån på Gotland, har
fått i uppdrag att sälja de 38 småhustomterna inom kvarteren Brodösen.
Marknadsföringen av småhustomterna påbörjades i december 2020 och den 11
januari 2021 startades försäljningen. Tidigare har 25 av de 38 tomterna sålts och nu
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Teknikförvaltningen
Region Gotland
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har det tecknats köpekontrakt för ytterligare 5 tomter. Utgångspriset har varit 1,1
miljoner kronor, köpeskillingarna för de 5 tomterna hamnade på utgångspriset.
Ärendebeskrivning

Inom ramen för den ramavtalsupphandlade fastighetsmäklarens uppdrag ska
Fastighetsbyrån marknadsföra och sälja såväl obebyggda som bebyggda fastigheter åt
Region Gotland.
Aktuella fastigheter, Visby Brodösen 2, 4, 12, 23 och 25 är belägna inom stadsdelen
Terra Nova i Visby. Marknadsföring har skett i dagspress och på fastighetsmäklarens
hemsida samt på Hemnet.

De gulmarkerade fastigheterna inom kvarteret Brodösen som är aktuella för försäljning. Tidigare
har har Visby Brodösen 3, 5-6, 9-11, 13, 16, 19-22, 26-38 sålts enligt beslut i Tekniska
nämnden 31/3-2021.
Marknadsföringen av småhustomterna påbörjades av fastighetsmäklaren i december
2020 och har varit tillgänglig för intressenter att bjuda på från januari 2021.
Budgivningstiden för respektive småhustomt har bestämts utifrån den tid som
budprocessen pågått, dock i minst 10 dagar. Samtliga fastigheter har haft
utgångspriset 1 100 000 kr.
För övriga 8 fastigheter inom kvarteret som ännu inte sålts kommer
fastighetsmäklaren att fortsätta försäljningsprocessen under året.
Samtliga köp är tecknade på lika villkor i enlighet med bilagt köpekontrakt.
I enlighet med gällande riktlinjer ställs krav på att tomten ska bebyggas inom två år
med en byggnad till ett värde av minst 1 000 kr/kvm tomtyta, det så kallade
nybyggnadskravet. Därutöver ställs krav på att bostadsbyggnaden ska anslutas till
fjärrvärmenätet inom motsvarande tid. Om nybyggnadskravet eller anslutning till
fjärrvärmenätet inte sker inom två år har regionen rätt att ta ut ett vite om 300 000
kronor.
Det framtagna och av köparna undertecknade köpekontrakten reglerar i huvudsak
köpeskilling, tillträde, fastighetens skick m.m. Tillträdesdag enligt kontrakten varierar
från 2021-06-09 till 2021-09-01. Tillträde och köpets fullbordande är villkorade av att
tekniska nämnden godkänner köpekontrakten.
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Bedömning

Förvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut.
Teknikförvaltningen bedömer i samråd med fastighetsmäklaren att av köparna
lämnade bud har varit marknadsmässiga och att försäljning av aktuella fastigheter har
skett i konkurrens. Teknikförvaltningen bedömer att försäljningen uppfyller övriga
ställda riktlinjer och policyer. Förvaltningen föreslår därför att tekniska nämnden
beslutar att:


godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 2, 4,
12, 23 och 25 med köpeskilling och villkor i enlighet med köpekontrakten.

Barn- och genusperspektiv –
Genom att sälja aktuella fastigheter möjliggörs byggnation och boende i
enbostadshus. Den gemensamma ytan i kvarteret uppmanar till lek och gemenskap.
Landsbygdsperspektiv –
Inga konsekvenser
Ekonomisk konsekvensanalys En försäljning av småhustomterna vid Brodösen kommer att täcka den investering
som projektet har lagt ner för att tillskapa 38 byggklara småhustomter. När alla
tomter har sålts beräknas projektet gå med vinst om ca 10 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

Exempel köpekontrakt med tillhörande bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-03-30
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Depositionsavtal
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Detta avtal utgör en del av ingånget avseende köpeobjektet.
Säljare

REGION GOTLAND

Köpare
Ansvarig
fastighetsmäklare

Jenny Holgersson

Köpeobjekt
Uppdrag

Säljare och köpare har överenskommit att handpenningen, kr, ska deponeras på
fastighetsmäklarens klientmedelskonto i Swedbank (bg 266-7418 ). Märk insättningen
med nr: 24506
Depositionen sker med anledning av att köpets fullbordan eller bestånd gjorts beroende
av ett eller ﬂera villkor, så kallade svävarvillkor. Om det i avtalet ﬁnns svävarvillkor
innebär det att avtalet inte slutligen är bindande förrän svävarvillkoren uppfyllts. Avtalet
kan återgå om svävarvillkor inte uppfylls.
Redovisning av det deponerade beloppet jämte upplupen ränta ska ske till säljaren när
köpekontraktets/överlåtelseavtalets svävarvillkor är uppfyllda. Mäklaren har rätt att i
samband med redovisningen, avräkna och erhålla avtalad och förfallen provision/arvode.
Om tvist mellan köpare och säljare avseende redovisningen uppstår, ska redovisning ske
först när tvisten lösts genom förlikning eller genom lagakraftvunnen dom. Redovisning
kan även ske i enlighet med köparens och säljarens gemensamma skriftliga begäran.

Redovisning av
ränta

Parterna är överens om att fastighetsmäklaren i samband med utbetalning av deponerade
medel inte behöver redovisa ränta understigande 100 kr
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Visby
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Fastighetsmäklare

Härmed åtar jag mig detta uppdrag enligt ovanstående förutsättningar. Kvittens av
handpenning sker med separat kvitto till köparen.
Visby

Jenny Holgersson
Fastighetsmäklare / Franchisetagare
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Objektsbeskrivning
Objekt

1 (3)

Välkomna till kvarteret Brodösen i Södra Visby - Ett område med 38 obebyggda
småhustomter. Av dessa ﬁnns nu 7 st kvar.
I detta område vid Terra Nova kommer nu ett nytt villakvarter att växa fram. Har du
inte hittat det perfekta huset än? Då kanske ni i stället skall bygga nytt?
Området är beläget intill ﬁn natur, förskola och skola med bra bussförbindelser in till
Visby Centrum.
Inom kvarteret ﬁnns en mysig gemensam gård för utevistelse med lekplats.
Gällande detaljplan medger att största sammanlagda byggnadsarea är 200 kvm /
fastighet. Största byggnadsarea för var enskild komplementbyggnad är 40 kvm.
Nockhöjden är max 8 meter för huvudbyggnaden och 4 meter för
komplementbyggnaden. Antal våningar är inte reglerat i detaljplanen utan det är höjden
som avgör.
För mer info se bilaga Detaljplan. Säljstart sker 11 januari 2021.

Interiörbeskrivning
Byggnad

Areauppgiften kan av olika skäl vara felaktig, bland annat beroende på äldre
uppmätningsnormer. Den köpare som anser att den exakta arean är av betydelse, bör
låta mäta upp bostaden före köpet.

Fastighet
Ekonomi

Övrigt

Driftskostnad
Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för en personlig boendekostnadskalkyl.
Övrigt: Säljstart 11 Januari 2021.
Kommunalt vatten och avlopp vid fastighetsgräns. Anslutningskostnad för vatten,
avlopp el och ﬁber tillkommer för köparen, se bilaga för prisuppgift. Anslutningskostnad
för fjärrvärme ingår i priset. Om fastigheten inte anslutits till fjärrvärmenätet inom två
år från tillträdesdagen äger Region Gotland rätt att ta ut ett vite om 300 000 kronor.
Fastigheterna kommer att få en särskild anslutning för omhändertagande av takvatten.
Kvarteret Brodösen är den första platsen i Sverige som har dubbla dagvattensystem.
Mer info om detta går att ta del av under de bifogade dokumenten.
Endast möjligt för fysisk person att köpa en fastighet per person. Juridisk person
godkänns ej som köpare.
För att ta del av ytterligare information angående el, fjärrvärme, ﬁber, detaljplan samt
vatten och avlopp se bifogade dokument och länkar.
Säljare av fastigheterna är Region Gotland vilket innebär att försäljningen är en offentlig
process. Köp är bindande först efter beslut i Tekniska nämnden.
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BUDGIVNING:
Budgivning pågår i minst 10 dagar efter det att första budet är lämnat. Varje fastighet
genererar en separat budgivning.
Bud lämnas genom mobilt bank-id via webbannonsen. Har ni inte mobilt bank-id
kontakta ansvarig fastighetsmäklare för att lämna bud på annat sätt.
Alla budgivare för respektive fastighet får information när avslut av budgivning sker.
Bud som inkommer efter budgivningens slut beaktas ej.
KÖPPROCESS:
Handpenning om 10% av köpeskillingen skall erläggas i samband med att köpeavtal
signeras. Handpenningen deponeras av ansvarig fastighetsmäklare till dess att
överlåtelsen är bindande. OBS: Överlåtelsen är bindande efter Tekniska nämndens
beslut. Godkänns inte överlåtelsen återbetalas handpenningen till köparen.
Köparen har en byggnadsskyldighet på fastigheten vilket innebär att fastigheten inom
två år från tillträdesdagen ska vara bebyggd med en bostadsbyggnad till ett värde av 1
000 kr/kvm tomtyta. Om fastigheten inte bebyggs inom två år från tillträdesdagen äger
Region Gotland rätt att ta ut ett vite om 300 000 kronor.
Region Gotland har fri prövningsrätt av köpare.
Fastigheterna är anslutna till fjärrvärmenätet och anslutningsavgiften är erlagd.
I anslutningsavgiften ingår att GEAB står för schakt, rörläggning till ditt hus från
huvudledningen i gatan samt återfyllning. Ledningen avslutas med servisventiler i ditt
hus. Eftersom anslutningen ingår i fastighetspriset ställer Region Gotland krav på att ni
som nybliven fastighetsägare ska teckna avtal för fjärrvärmeleverans när köpet av er
fastighet är klart. GEAB kommer därför att skicka ut avtal för fjärrvärmeleverans till er
när köpet är klart. För mer info se bifogade länkar och dokument.
GEAB samt ﬁberoperatör har rätt att utan ersättning säkerställa ledningar och andra
installationer genom servitut eller liknande.
Närområdet:
Visby
Visby utanför ringmuren en idyllisk småstad med ca 25 000 året-runt boende.
Visbyborna har nära till all natur med ﬁna grönområden och havsutsikten är hela tiden
närvarande i Visby. Du kan promenera eller cykla vid strandpromenaden, se på när
båtarna lägger till i hamnen eller blicka ut över havet från någon av kalkstensklipporna
på Hällarna. Här har man även närhet till Visbys alla serviceställen såsom shopping,
matbutiker, restauranger och caféer.
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Från Visby hamn är det promenadavstånd upp till Östercentrum som har mycket att
erbjuda för den shoppingsugne. Östercentrum erbjuder ﬂera stora butikskedjor samlade
på ett och samma ställe. Vill man ta sig utanför stan så är det helt klart säsongsbetonad
shopping med små pop-up shops här och var under sommarhalvåret.
Bussförbindelser till hamnterminalen och kort bilavstånd till Visby ﬂygplats som ligger
endast någon km norr om Visby.
Visby är inte bara kullersten och stadsliv utan erbjuder även härliga miljöer med lugna
promenadstråk. I södra Visby ﬁnner vi naturreservatet Hällarna. Och i norra Visby har
man tillgång till vackra Galgberget.

Ansvarig fastighetsmäklare: Jenny Holgersson
Telefon: 0498-218 047mobil: 070-744 12 23
E-post: jenny.holgersson@fastighetsbyran.se

Ovanstående uppgifter är lämnade av säljaren och är endast kontrollerade av fastighetsmäklaren om
omständigheterna krävt det. Köparen har före köpet uppmanats att noggrant undersöka fastigheten. Köparen
uppmanas även att särskilt ta del av Fastighetsbyråns köparinformation.
Underskrift Säljare
Visby den 31 januari 2021

Underskrift Köpare
Visby
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Juridisk information till säljare och köpare av fastighet
Fastighetsmäklarens roll i din affär
En fastighetsmäklares uppgift är att vara en opartisk mellanman som ska tillvarata både säljarens och köparens intressen.
Uppdraget ska utföras omsorgsfullt och enligt god fastighetsmäklarsed, allt i enlighet med fastighetsmäklarlagen som är en
konsumentskyddandande lagstiftning. Alla mäklare är registrerade hos den statliga tillsynsmyndigheten
Fastighetsmäklarinspektionen.
Uppdragsavtalet
Ett förmedlingsuppdrag avseende en bostad ska enligt FML vara skriftligt. I uppdragsavtalet anges förutsättningarna för
uppdraget samt uppdragsgivarens och mäklarens respektive rättigheter och skyldigheter vid förmedlingen.
Mäklarens ersättning
Uppdragsgivaren och mäklaren får komma överens om vad som ska gälla i fråga om mäklarens ersättning. Det ﬁnns inga
fastställda taxor eller liknande. Mäklarens ersättning för arbetet utgår normalt som provision, vilken oftast bestäms till en viss
procent av köpeskillingen. Utöver avtalad provision har mäklaren inte rätt att ta ut särskild ersättning för sina tjänster, om inte
särskild överenskommelse träffats om just detta.
Provisionsrätten uppstår normalt när bostaden säljs till en köpare som mäklaren har anvisat under uppdragstiden. Oftast
innehåller uppdragsavtalet en bestämmelse om en tidsbegränsad ensamrätt för mäklaren. Det är en skyddsregel för mäklaren
som ger denne rätt till provision om bostaden säljs under ensamrättstiden även om mäklaren inte har anvisat köparen eller
medverkat till överlåtelsen.
Objektsbeskrivningen
Enligt FML ska mäklaren tillhandahålla en tilltänkt köpare en skriftlig beskrivning av bostaden. Denna objektsbeskrivning ska
enligt lagen innehålla vissa obligatoriska uppgifter, som bygger dels på uppgifter från offentliga register och dels på säljarens
uppgifter. Som regel innehåller beskrivningen också en del allmän information, t ex om rumsfördelning, maskinell utrustning,
foton och ritningar mm. När objektsbeskrivningen upprättats får säljaren ta del av denna för att kunna rätta till eventuella fel.
Det är viktigt att säljaren påpekar felaktigheter eftersom objektsbeskrivningen kommer att ingå i det underlag som ligger till
grund för köparens beslut att köpa bostaden. Det är säljaren som ansvarar gentemot köparen för de uppgifter som ﬁnns med i
objektsbeskrivningen eftersom dessa, senare i affären, anses vara en del av köpekontraktet. Om mäklaren däremot misstänker
att någon uppgift är felaktig måste mäklaren givetvis kontrollera den och därefter rätta uppgiften.
Det är viktigt att komma ihåg att fastighetsmäklaren är den förmedlande länken mellan köparen och säljaren. Ansvaret för
eventuella fel i en förmedlad fastighet ligger därför normalt hos säljaren, eller hos köparen, och inte hos den ansvarige mäklaren.
Fastighetsmäklaren har ingen undersökningsplikt i vanlig mening. Mäklaren har däremot en skyldighet att upplysa köparen om
sådant som mäklaren iakttagit eller annars känner eller som mäklaren med hänsyn till omständigheterna har särskild anledning
att misstänka om fastighetens skick som kan antas ha betydelse för en köpare.
Säljarens upplysningsskyldighet
Säljaren har ingen generell upplysningsplikt om allt denne känner till. Utgångspunkten är istället att säljaren inte kan göras
ansvarig för fel som är upptäckbara för köparen. Trots detta har säljaren i vissa situationer ändå ett ansvar att upplysa om sådana
fel säljaren känner till och borde inse/förstå är av betydelse. En förutsättning för sådant ansvar är dock att det är ett väsentligt fel
eller avvikelse, dvs. något som köparen borde ha kunnat räkna med att bli upplyst om, samt att säljarens underlåtenhet att
upplysa köparen om felet eller avvikelsen kan antas ha inverkat på köpet.
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Köparens undersökningsplikt
Innebörden av undersökningsplikten, som är mycket långtgående, är att noggrant och omsorgsfullt undersöka allt som är
åtkomligt utan ingrepp i byggnaden. Köparen måste t ex ﬂytta på skymmande möbler och lyfta på mattor och gardiner för att
granska ytskiktet på golv och väggar. Trånga utrymmen i grund, källare och på vind ska också undersökas. I
undersökningsplikten ingår även att inspektera t ex byggnadens tak/fasader, skorstensstock och alla övriga anläggningar, såsom
elinstallationer, värmeanläggningar, brunnar för vatten och avlopp. Vattenkvalitet är också något som ligger på köparen att
undersöka samt förekomst av radon i vatten, mark och byggnad.
Budgivning
Bud är inte bindande för budgivaren och säljaren är inte tvungen att sälja till den som lagt det högsta budet. Inte heller måste
säljaren förklara sitt val av köpare. Enligt fastighetsmäklarlagen ska en mäklare föra en förteckning över alla bud som lämnats
med kontaktuppgifter till budgivarna. Detta för att kunna säkerställa att budgivningen går till på ett korrekt sätt. Observera att
denna anbudsförteckning endast lämnas ut till säljaren och köparen med hänsyn till personuppgifterna däri. Mer information om
detta ﬁnns i Fastighetsbyråns budgivningspolicy.
Köparens ﬁnansiering
Det är viktigt att köparen har ﬁnansiella möjligheter att fullfölja köpet – för båda parter. Vanligtvis räcker ett skriftligt lånelöfte
från bank, men observera att lånelöftet i princip alltid är villkorat av att inget förändras för köparen. Om köparen t ex förlorar sitt
arbete kan banken återkalla lånelöftet. I övrigt förekommer det att banken villkorar lånelöftet av att köparen säljer sin nuvarande
bostad. Tala med mäklaren om vilka förutsättningar du har.
Skriftligt köpekontrakt
För att ett köp av en fastighet ska bli giltigt krävs att vissa formkrav enligt lagen är uppfyllda. Det viktigaste formkravet är att
köpet blir gällande först när samtliga säljare och köpare undertecknat köpekontraktet. Ett muntligt eller skriftligt löfte att sälja,
eller anbud att köpa, är alltså inte bindande. När formkraven är uppfyllda går det inte att ensidigt ”ångra” köpet.
Särskilda villkor i köpekontraktet
Det ﬁnns vissa valbara villkor i köpekontraktet som kan ge parterna, eller en av dem, rätt att frånträda köpet. Vanligt är att
köparen vill kunna frånträda köpet om hen inte beviljas lån för att kunna ﬁnansiera köpet. Andra villkor som kan förekomma är
att köparen får låta en sakkunnig person besiktiga bostaden innan köpet blir bindande. Säljarens villkor kan handla om att hen
vill kunna köpa en annan bostad. Dessa så kallade svävarvillkor är alltid tidsbegränsade och ambitionen är att de normalt ska
upphöra att gälla efter relativt kort tid. Frågan om denna typ av villkor ska förekomma eller inte är en del av förhandlingen
mellan säljaren och köparen.
Vad ingår i köpet?
I jordabalken deﬁnieras vad som är fast egendom (fastighet) och vad som hör till en fastighet (fastighets- och byggnadstillbehör).
Det som inte är fast egendom eller fastighets- och byggnadstillbehör är lös egendom och ingår normalt inte vid köp av en
fastighet.
Fastighetstillbehör är t ex byggnaden, ledningar, stängsel, ﬂaggstång, oljetank etc. och byggnadstillbehör är t ex badkar,
duschkabin, vitvaror, etc. Finns dessa saker vid kontraktsskrivningen ingår de i köpet, om inget annat avtalats mellan parterna.
Det är dock fullt möjligt för säljaren att undanta tillbehör från köpet om man har talat om vad som ska undantas i god tid innan
köpekontraktet skrivs. Är det osäkert om något ska betraktas som tillbehör eller lös egendom är det bra om parterna klargör
detta innan köpekontraktet skrivs.
Vem ansvarar för fel?
Utgångspunkten är att fastigheten köps i det skick den faktiskt är på kontraktsdagen. De faktiska fel som säljaren normalt kan
bli ansvarig för är så kallade dolda fel. Fel som köparen inte upptäckt, inte borde ha upptäckt, eller inte borde ha misstänkt
ﬁnnas med hänsyn till fastighetens ålder, pris och övriga skick. Säljaren ansvarar alltid för sina garantier och utfästelser och för
om skicket försämras på grund av en olyckshändelse mellan köpekontraktet och tillträdet. Däremot kan säljaren inte hållas
ansvarig för normalt slitage och åldersrelaterade fel.
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Efter köpet uppstår ibland en diskussion mellan köparen och säljaren om vem som ska bekosta ett fel som upptäckts på
fastigheten. Om parterna inte kan enas om saken ger jordabalkens felregler vägledning. Först har man att avgöra om felet hade
kunnat upptäckas vid en noggrann undersökning innan köpet. Det kan vara svårt att fullgöra sin undersökningsplikt själv och
därför är det klokt att anlita en sakkunnig person eller professionell besiktningsman för detta. Görs bedömningen att köparen
inte kunnat upptäcka felet, och inte heller haft anledning att förvänta sig det felet, så anses det oftast vara tal om ett dolt fel. För
det andra krävs att det dolda felet även är av större karaktär, det vill säga det kan antas ha påverkat fastighetens marknadsvärde
om felet hade varit känt innan köpet. Uppfylls dessa två förutsättningar har köparen rätt till ersättning från säljaren.
Det är alltså till stor del köparens undersökningsplikt som avgör om något kan anses som ett dolt fel. Köparens
undersökningsplikt utökas om hen ser tecken på t ex fel på byggnaden eller om fel kan misstänkas p g a skicket. Säljarens
uppgifter påverkar också omfattningen av köparens undersökningsplikt. Om säljaren t ex upplyser köparen om att det till och
från varit fukt i källaren kan det utöka köparens undersökningsplikt.
Reklamation till säljaren
Säljaren ansvarar för dolda fel i en såld fastighet i tio år efter köparens tillträde. Om köparen vill åberopa att fastigheten är
felaktig ska köparen reklamera (framställa krav) till säljaren. Reklamationen måste ske inom skälig tid efter det att köparen
märkt, eller borde ha märkt, felet. Om köparen reklamerar för sent förloras i normalfallet rätten att kräva kompensation av
säljaren.
Om säljaren köpt Fastighetsbyråns besiktigad-paket med en doldafelförsäkring hos Anticimex Försäkringar AB
Även om det är säljaren som är försäkringstagare har även du som köpare av fastigheten möjlighet att anmäla fel direkt till
Anticimex. Om du upptäckt ett fel som du anser utgör ett så kallat dolt fel är det viktigt att du anmäler detta så snart som
möjligt till säljaren eller Anticimex. Du har då gjort en reklamation. För att Anticimex ska kunna göra en korrekt bedömning av
ditt krav måste du beskriva felet så utförligt som möjligt i din skadeanmälan. Om du kan så ange även ditt yrkade
ersättningskrav i kronor. Har du som köpare anmält ett fel direkt till Anticimex, och säljaren köpt Fastighetsbyråns besiktigadpaket, anses anmälan vara ett meddelande om fel (reklamation) till säljaren och reklamationen anses då avsänts på det sätt som
jordabalken föreskriver enligt 4 kap 19 a § jordabalken. Notera att en köpare inte befrias från sin undersökningsplikt även om
säljaren köpt Fastighetsbyråns besiktigad-paket. Kontaktuppgifter: anticimex.se/kontakt, tel 020-170 90 90.
Boendekostnadskalkyl
Mäklaren erbjuder dig som ska köpa bostad en skriftlig beräkning över dina personliga boendekostnader. Meddela mäklaren om
du önskar en boendekostnadskalkyl.
Reklamation till mäklaren
Anser säljaren eller köparen att mäklaren har begått ett fel som orsakat en ekonomisk skada ska reklamationen ske inom skälig
tid efter det att säljaren eller köparen insett, eller borde ha insett, de omständigheter som reklamationen grundar sig på. Krav
mot mäklare preskriberas normalt efter tio år. Reklamation och underrättelse om skadeståndskrav kan överlämnas, muntligen
eller skriftligen, till mäklaren eller till kontoret vars adress ﬁnns angiven i uppdragsavtalet eller köpekontraktet.
Ärende om skadestånd prövas i första hand av mäklarens ansvarsförsäkringsbolag efter att ett krav mot mäklaren framställts. Om
köparen eller säljaren inte är nöjda med försäkringsbolagets beslut kan de begära att Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd
(FRN) överprövar försäkringsbolagets beslut, se www.frn.se. Om säljaren önskar få ett ärende om nedsättning av provision
prövat görs detta i första hand hos FRN. Vidare kan Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), som utövar tillsyn över
fastighetsmäklare i Sverige, pröva om mäklaren brustit i sina skyldigheter. FMI prövar inte frågor om skadestånd eller provision.
Information om bland annat mäklarens roll och fastighetsmäklartjänsten ﬁnns på www.fmi.se.
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Ångerrätt
För det fall samtliga uppdragsgivare ingått förmedlingsuppdrag med mäklaren utanför mäklarens affärslokal har uppdragsgivaren
rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att meddela detta personligen till mäklaren inom 14 dagar från den dag
förmedlingsuppdraget påtecknats av båda parter (ångerfrist). Standardformulär för utövande av ångerrätten ﬁnns att tillgå på
Konsumentverkets hemsida, se www.konsumentverket.se. Ångerrätt gäller dock inte om tjänsten fullgjorts, om uppdragsgivaren
uttryckligen samtyckt till att tjänsten ska börja utföras under ångerfristen och gått med på att det inte ﬁnns någon ångerrätt när
tjänsten har fullgjorts. I de fall uppdragsgivaren har ångerrätt och väljer att utnyttja denna, kan uppdragsgivaren bli skyldig att
utge ersättning till mäklaren för utförd del av tjänsten med en proportionell del av det avtalade priset, om det anses skäligt.
Denna rätt förutsätter dock att uppdragsgivaren uttryckligen begärt att tjänsten ska påbörjas under ångerfristen.
Tilläggstjänster
Som kund hos Fastighetsbyrån erbjuds du skräddarsydda lösningar med produkter och tjänster från våra samarbetspartners.
Mäklaren kan erhålla ersättning vid förmedling av tilläggstjänster. För t ex Hemnet Internetannonsering kan en enskild mäklare
erhålla upp till 1 160 kr. Hemnet tilläggsprodukter – Enskild mäklare kan erhålla upp till 20 % av priset på tilläggsprodukten
exklusive moms. Samtliga samarbetspartners och tjänster redovisas på www.fastighetsbyran.com.
Kundombudsman
Vid funderingar kring din bostadsaffär vänder du dig till din fastighetsmäklare. Om du efter den kontakten vill ha mer
information/vägledning har Fastighetsbyrån även en Kundombudsman. Kundombudsmannen är till för Fastighetsbyråns kunder
som har fördjupade frågor kring sin bostadsaffär eller klagomål på fastighetsmäklartjänsten.
Fastighetsbyråns behandling av personuppgifter
Information om hur Fastighetsbyrån behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har ﬁnns på
fastighetsbyran.com/sv/sverige/integritetspolicy/
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1239
6 april 2021

Jessica Libik Weki

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Större handikapparkeringsrutor för bilar
med sidoramp
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser att medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Förslagsställaren önskar större yta till parkeringsrutor som är avsedda för
rörelsehindrade så att bilar med sidoramp också får plats. Detta eftersom nuvarande
parkeringsrutor till parkering för rörelsehindrade inte är tillräckligt breda enligt
förslagsställaren.
Bedömning

Region Gotland följer kraven från Trafikverkets regler om vägar och gators
utformning (VGU) där 4,6 meter är minsta bredd för en parkeringsplats för
rörelsehindrade. På denna yta ska bilar med sidoramp få plats enligt Trafikverkets
regler. Region Gotlands antagna tillgänglighetsstrategi anger att en parkeringsplats
för rörelsehindrade ska vara 5 meter bred.
Region Gotland följer gällande strategi vid nyanläggning av parkeringsplatser för
rörelsehindrade. Om önskemål om breddning av en befintlig parkeringsplats
inkommer undersöker Region Gotland frågan och ser om möjligheten finns att
bredda platsen. Eventuell åtgärd genomförs om ekonomiska medel finns tillgängliga.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål
Social hållbarhet: Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor.
Barn- och genusperspektiv
Gällande tillgänglighetsstrategi bidrar till en säker trafikmiljö.
Landsbygdsperspektiv
Medborgarförslaget berör hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys
1 (2)
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/1239

Om åtgärder ska genomföras framöver erfordras investeringsmedel från budget för
lätt avhjälpta hinder.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-04-08
Tjänsteskrivelse 2021-04-06

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3890
6 april 2021

Jessica Libik Weki

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Boendeparkering skall kunna omfatta även
lätt lastbil.
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

Förslagsställaren önskar att boendeparkering för personer som är folkbokförda och
fast boende på fastighet i innerstaden, även ska omfatta fordonsklassen lätt lastbil.
Detta eftersom lätt lastbil kan köras på samma körkortsbehörighet som personbil (Bkörkort) men också eftersom det är vanligt att äga en lätt lastbil.
Bedömning

Boendeparkeringstillstånd kan utfärdas till den som är folkbokförd och fast boende
på en fastighet innanför ringmuren. Personen måste stå som registrerad ägare till
personbil klass 1 (gäller ej klass 2, exempelvis husbil) och endast ett tillstånd per
person kan lösas. Tillståndet medger avgiftsbefrielse på avgiftsbelagd parkering
innanför ringmuren (dagtid gäller tid som skyltas). Parkeringar utanför muren, som
får användas avgiftsfritt upp till fem dygn av de som har tillstånd, är skyltade med
tilläggstavla ”Boende”.
Bakgrunden till att boendeparkeringstillstånd inte omfattar personbil klass 2 är för att
många äldre husbilar är klassade som personbil klass 2. Begränsningen förhindrar
alltså att personbil klass 2 och därmed att vissa husbilar ställer sig på
parkeringsplatser där boendeparkeringstillstånd kan användas.
Lätta lastbilar är oftast större och bredare än personbilar vilket också bidrar till
utrymmesproblem och försämrad framkomlighet i innerstaden. Större och tyngre
fordon bidrar också till mer buller.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål
Ekologisk hållbarhet 2020-2023
Barn- och genusperspektiv
Medborgarförslaget skulle bidra till en försämrad trafikmiljö.
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Landsbygdsperspektiv
Landsbygden påverkas inte av medborgarförslaget.
Ekonomisk konsekvensanalys
Påverkas inte.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-04-06
Medborgarförslag 2020-09-21
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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