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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1203
22 maj 2017

Anita Klingvall

Tekniska nämnden

Kriterier trafikdispens Almedalsveckan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att tillämpa angivna
kriterier som underlag i bedömningen av ansökan om dispens från
motortrafikförbudet.

Sammanfattning

Tekniska nämnden ansvarar för trafik och tillgänglighet under Almedalsveckan.
Almedalsområdet ska hållas fri från motortrafik så långt det är möjligt. Förvaltningen
har, tillsammans med polismyndigheten, tagit fram kriterier som skall uppfyllas om
dispens från motortrafikförbudet ska kunna ges. Trafikförordningen reglerar
dispensförfarandet och Länsstyrelsen är besvärsinstans. Trafikregleringarna ska ses
som en del av säkerhetslösningen. De säkerhetslösningar som genomförs 2017
kommer förfinas och utvecklas till 2018.
Ärendebeskrivning

Under Almedalsveckan ansvarar Region Gotland för värdskapet och
polismyndigheten för säkerhet och ordning. Tillgänglighet, framkomlighet och
säkerhet är i fokus. Motortrafikförbudet är en del av detta.
Motortrafikförbud gäller under perioden 2017-07-02—2017-07-09. Beslutet om att
tillstyrka eller avstyrka dispens från motortrafikförbudet är ett delegationsärende.
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen som är besvärsinstans.
Dispens kan medges för leverans- och servicefordon med exempelvis följande
verksamheter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Catering inom området
Restaurang inom området
Byggarbete inom området
Vatten/avlopp inom området
Renhållning
El-service inom området
Fastighetsförvaltare inom området
Ljudtekniker inom området
Oförutsedda transporter med samma dignitet som ovan
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1203

Behörig trafik i området som inte behöver ansöka om dispens:
 Polismyndighet
 Räddningstjänst
 Sjukvårdstransporter och ambulanser
 Diplomatregistrerade fordon
 Transporter med skyddsobjekt
 Förare med parkeringstillstånd för rörelsehinder
Trafikförordningen reglerar dispensförfarande.
Bedömning

Det är mycket viktigt att Tekniska nämnden fattar det formella beslutet om vilka
kriterier som kan medge dispens från motortrafikförbudet. I annat fall kan
Länsstyrelsen inte ta ställning i ärenden som kan bli överklagade.
Under 2017 års Almedalsvecka kommer säkerheten skärpas. Detta medför bland
annat att polismyndigheten vill minska trafiken i området så långt det är möjligt.
Trafiklösningen inklusive kriterierna för dispens från motortrafikförbudet har tagits
fram i samverkan mellan Polismyndigheten och Teknikförvaltningen.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till
Meddelas:
Polismyndigheten
Almedalsprojektet
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2016/2878
19 maj 2017

Björn Sandqvist

Tekniska nämnden

Remiss: Motion. Renovera och öppna badhuset i Roma
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner svaret och överlämnar det till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Anders Larsson (C) har inkommit med en motion där han föreslår att badhuset i
Roma ska renoveras och öppnas.
Teknikförvaltningen har tagit fram en kostnadsuppskattning för renovering av
Romabadet. Denna kostnadsuppskattning, 60 miljoner kronor, ligger i nivå med
renoveringar som gjorts av andra liknande simhallar i Sverige. Teknikförvaltningen
har även tagit del av det anbud som på eget initiativ lämnats in av en gotländsk
entreprenör. Vad ett riktigt anbud vid en upphandling skulle hamna på är svårt att
förutse, men teknikförvaltningen bedömer att den egna kostnadsuppskattningen
måste stå som utgångspunkt vid eventuellt beslut om renovering eller
investeringsäskanden. Tidigare erfarenhet av renoveringar har visat att tidiga
kostnadsuppskattningar ofta har visat sig vara snålt tilltagna snarare än tvärtom.
För närvarande är renovering inte aktuellt, då det inte finns någon intern hyresgäst
som är intresserad av att hyra badet.
Beslutsunderlag

Anders Larssons motion 2016-12-22
Tjänsteskrivelse 2017-05-19
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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MOTION.
Till Regionfullmäktige
Romabadet måste vara en del av baden på Gotland även i fortsättningen.
Bakgrund:
KFNs beslut den 22 mars 2016 att inte renovera och öppna Romabadet igen har
förorsakat stora problem och kostnader för de som tidigare utnyttjade
Romabadet. Detta beslut föregicks av, som jag ser det, bristfälligt
beslutsunderlag, ingen konsekvensanalys och inte heller någon
landsbygdssäkring av beslutet vilket visar sig nu.
Att stänga ute och omplacera 42 000 badande i Romabadet till andra
badinrättningar på ön, har misslyckats totalt. För att nämna några berörda
grupper så handlar det om ca 8 000 skolbad, ca 14 000 rehab och motionsbad
och resterande familj- och föreningsbad (de sociala baden som är nog så
viktiga.).
Efter detta olyckliga beslut har det inkommit flera medborgarförslag och det har
anordnats öppna möten där man protesterat mot stängningen. Den rödgröna
majoriteten vägrar att lyssna och vill inte se problemen eller öppna för en dialog
med näringslivet i Roma eller andra berörda.
Detta har föranlett att en av Romaortens byggföretag har lämnat in ett komplett
anbud för att renovera de brister som Romabadet står inför till en mycket lägre
kostnad än vad regionens ansvariga har uppgett. Byggföretaget beräknar
kostnaden till 20 miljoner kronor i stället för 60 miljoner som var regionens
beräkning. Med det förslaget skulle vi kunna få ett fungerande bad för ca 30% av
kostnaderna mot vad regionen räknade fram. Därtill kommer de effekter som
uppstår när många personer inte längre kan hålla igång med vattengympa och
rehab.
Kostnader och problem som uppstår om man inte renoverar badet nu:
- väsentligt ökade kostnader för transporter av skolelever till andra bad för
att bli godkända i simundervisning . Andra undervisningstimmar som
försvinner i tid för transporter.
- Kan inte undervisa i gymnastik och/idrott p.g.a. avsaknad av inomhushall.
- Större kostnader för hälso- och sjukvården p.g.a. för få bad för rehab och
motionssim.
- Attraktionskraften och tillväxten av barnfamiljer minskar i Romaorten.
Detta bör föranleda ett omtag och väcker många frågeställningar inför
kommande renoveringar och investeringar i regionens byggnader.
Med anledning av ovanstående yrkar jag härmed:
- att: ta del av det inkomna anbudet för renovering och upphandla en
renovering med utgångspunkt från detta.
-

att: Romabadet är en del av baden på Gotland och öppnas igen.

Anders Larsson
Centerpartiet

Teknikförvaltningen

Ärendenr TN 2017/437
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 9 mars 2017

Tekniska nämnden

Nedskrivning bokfört värde hus 04 Sävegymnasiet

Förslag till beslut





Tekniska nämnden föreslår regionstyrelsen besluta att bokfört värde
för hus 04 vid Sävegymnasiet objektsnummer 1013760407 nedskrives
med 639 533,65 kr .
Tekniska nämnden föreslår regionstyrelsen besluta att bokfört värde
för hus 04 Trätekniska vid Sävegymnasiet objektsnummer
1013760407A nedskrives med 60 085,39 kr .
Finansiering av kostnader för nedskrivning med totalt 699 619,04 sker
på driftbudgeten verksamhet 234100 ansvar 2211.

Bakgrund

Enligt rekommendationer från rådet för kommunal redovisning ska en materiell tillgång som tagits ur bruk inte längre redovisas som en tillgång. Teknikförvaltningen prövar årligen behovet av nedskrivningar av anläggningstillgångarna.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att bokfört värde för hus 04 vid Sävegymnasiet
kan nedskrivas med 639 533,65 kr.
Teknikförvaltningen bedömer att bokfört värde för hus 04 Trätekniska vid Sävegymnasiet kan nedskrivas med 60 085,39 kr.
Båda husen är rivna.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg

Björn Sandqvist

Teknisk direktör

Avdelningschef

E-post registrator-tn@gotland.se
Webbplats www.gotland.se
Org nr 212000-0803
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/399
2 maj 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Omdisponering av medel kök Verkstadsskolan 2
Förslag till beslut




Tekniska Nämnden hemställer hos Regionfullmäktige om tilläggsanslag för
upprustning av Verkstadsskolan 2 med 4 122 000 kr.
Finansiering sker genom att disponera 4 122 000 kr ur eget kapital
teknikförvaltningens konto 201116.

Sammanfattning

Verkstadskolan 2 har under ett antal år varit uthyrd till Guteskolan som bedriver
förskoleklass - åk 6, högstadie och gymnasieskola. De har ca 400 elever.
I fastigheten finns ett tillagningskök som förser eleverna med skolmaten. På skolan
finns också restaurang- och livsmedelsprogrammet där utbildning av kockelever sker
i samma tillagningskök.
Miljö- och hälsovårdsnämnden har vid inspektion 2014 av tillagningsköket på
fastigheten Verkstadsskolan 2, gjort anmärkningar på ett antal punkter rörande
ytskikt, kylar och installationer. De anmärkningar som framkom var omfattande,
kylar hade bristfälligt underhåll, skarvar som var otäta vilket har medfört läckage.
Vidare var det anmärkningar på golvbrunnar som var rostangripna som medfört att
det var svårt att hålla rent. I omklädningsrummet för kökspersonalen fanns spår av
mögelangrepp.
För att ta reda på vilka åtgärder som behövdes göras gjordes en förstudie. De behov
som framkom var ny utrustning i kyl- och frysrum. De var av äldre modell med
kylanläggningar som måste bytas ut på grund av uttjänta kylaggregat. Även byte av
avloppsstammar och golvbrunnar behövdes. Samtliga yt- och tätskikt med klinker på
golv och kakel på väggar samt nytt innertak behövdes bytas ut.
Åtgärder behövdes göras både i kökets funktion och ventilationen, vilket innebär att
flera projekt pågått samtidigt. FFA bestämde att samordna åtgärderna till ett
gemensamt projekt eftersom det var det mest kostnadseffektiva. Insatserna för att
åtgärda anmärkningarna samtidig innebar att de var beroende av varandra. Projektet
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/

skulle finansieras som ett blandprojekt med medel från driftbudget (planerat
underhåll) och investeringsbudget (OVK).
Då omfattande vattenskador upptäcktes i samband med renoveringen tvingades
projektet även renovera omkringliggande ytor runt kyl- och frysrummen samt även
källarvåningen under kyl- och frysrummen. Alla vattenskadade ytor torkades ut samt
förseddes med nya ytskikt. Även installationerna såsom el och rör byttes. Dessa
omfattande skador var nödvändiga att åtgärda för att lokalerna skulle kunna
användas. Att avbryta och återuppta reparationen senare skulle medföra fördyringar
samt att lokalerna inte skulle kunna brukas av hyresgäst.
Renoveringen tog ungefär ett halvår längre tid än beräknat på grund av
uttorkningstider och utökat renoveringsbehov runt kyl- och frysrummen, vilket
föranledde en oväntad kostnadsutveckling och fördyring av åtgärderna.
Projektet startade i maj 2015 som ett investeringsprojekt utan budget men planen var
att omfördela medel från driftbudget (planerat underhåll) och investeringsbudget
(OVK). Årsbokslut upprättades 2015 utan att investeringsprojektet rättades med
erforderliga omföringar. Investeringsprojektet var inte slutfört vilket innebar att
projektet överfördes i kompletteringsbudgeten med totalt -4 122 tkr. För detta
underskott begärs nu tilläggsanslag.
I upprustningen av Verkstadskolan 2 har även medel för planerat underhåll ingått.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med 4 122 tkr för att täcka
underskottet i projektet 11578 upprustning av Verkstadsskolans kök.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Ärendenummer Information
2017/16

Projektavdelningen

Datum 24 maj 2017

TNau/TN Maj 2017

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen 2017-05-08
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

Ä

Projekt

Typ av upphandling

Verksamhet

FFU ut

Beslut i
TN eller
TNau

Tid
för
beslut

Stjärnrikets ledingsrenovering

Entreprenad

TKF/Projavd

Maj 2017

TNau

Aug
2017

VA utbyggnad Roma Kyrkby

Entreprenad

TKF/Projavd

Maj 2017

TNau

Gator på A7 området

Entreprenad

TKF/ Projavd

April 2017

TNau

Aug
2017
Juni
2017

Lasarettet Gyn/BB avdelning

Entreprenad

TKF/Projavd

April 2017

TN

TKF/Projavd

Nov 2017

TNau

VA ledning Västergarn Klintehamn

Maj
2017
Jan
2018

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

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

Teknikförvaltningen
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Region Gotland

Osäker (mer än kvartal)

Rev

Projekt

Trafikupphandling Kollektivtrafiken

Typ av upphandling

Verksamhet

FFU ut

Entreprenad

TKF/Kollektivtrafik/BUF

Juni 2017

Beslut i
TN eller
TNau

Tid
för
beslut

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/915
5 maj 2017

Bo Hultemar

Tekniska nämnden

Dokumenthanteringsplan för Tekniska nämnden 2017
Förslag till beslut
 Tekniska nämnden godkänner och antar förslag till reviderad

dokumenthanteringsplan samt reviderad arkivbeskrivning.
 Vidtagna åtgärder med anledning av arkivtillsyn 2015-12-01 godkänns och
redovisas till Regionarkivet.
 Som svar till regionens revisorer redovisas de åtgärder som vidtagits av
teknikförvaltningen.

Sammanfattning

Regionarkivet genomförde i december 2015 en arkivtillsyn av tekniska nämnden med
syfte att uppmärksamma förvaltningen på de krav som finns i fråga om hantering och
skydd av information. Vad som framkom vid tillsynen redovisas i tillsynsrapport
daterad 2015-12-03. Av rapporten framgår det att förvaltningen bryter mot
arkivlagen på ett flertal punkter. Rapporten avslutas med en redovisning av vilka
åtgärder som behöver hanteras, totalt 10 stycken.
För att komma till rätta med den kritik som framkom i tillsynsrapporten startades ett
arkivprojekt för att hantera bristerna. I en rapport 2016-12-13 görs en genomgång av
vad som har genomförts eller kommer att genomföras utifrån de olika åtgärderna
som togs upp i tillsynsrapporten. Det arbete som har gjorts har utgått ifrån regionens
arkivreglemente och arkivlagens bestämmelser.
Viktiga punkter är bl a en nyreviderad dokumenthanteringsplan som också innefattar
nämndens gallrings- och bevarandebeslut samt en uppdaterad arkivbeskrivning.
Dokumenthanteringsplanen innehåller generella textavsnitt och anvisningar och
förvaltningens olika verksamhetsområden har egna flikar (exceldokument) för de
specifika handlingarna.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/915

Nämnden har 2017-03-14 tillställts en revisionsrapport, ”Granskning av
tillämpningen av offentlighetsprincipen”. Den följer dels upp en tidigare revision
som rörde bl a hanteringen av sekretessklassade handlingar. Här konstaterar
revisorerna att Tekniska nämnden åtgärdat samtliga rekommendationer som ankom
på nämnden att hantera.
Kritik framförs dock mot att arkivtillsynsskrivelsen inte, vid registreringen, gjorts
känd till nämnden. Förvaltningen håller med om att den kunde gjorts känd tidigare
men menar att det har legat inom ett verkställighetsansvar hos förvaltningen att
påbörja det viktiga arbetet med att åtgärda de 10-tal punkter som var föremål för
kritik. Det finns också kritik mot brister i att vissa handlingar inte varit sökbara och
på andra sätt saknats i handläggningen. Här kan förvaltningen också hålla med om
kritiken men konstatera att den mänskliga faktorn bär en stor del av förklaringen.
Här innebär en förnyad nämndsadministrativ organisation från hösten 2016 ett klart
steg i att den hanteringen nu säkrats.
Sammantaget utgör förvaltningens arbete i detta arkivprojekt att ett stort antal
förbättringar och rutiner arbetats igenom.

Bedömning

Genom de åtgärder som förvaltningen föreslår och i vissa delar påbörjat, så följer
nämnden och förvaltningen de regler och anvisningar som arkivlagen och
arkivreglementet kräver.
Ett antal nya rutiner och anvisningar tillskapas också internt för att stärka
genomförandet i det fortsatta arbetet.
Nämndens antagande av dokumenthanteringsplanen innebär också att planen gäller
som nämndens bevarande- och gallringsbeslut.
En redovisning av materialet i detta ärende jämte den rapport som framtagits med
anledning av arkivtillsynen 2015-12-01 förslås utgöra svar på revisionsrapport 201703-14 ”Granskning av tillämpningen av offentlighetsprincipen”

Beslutsunderlag

Arkivtillsyn Tekniska nämnden 2015-12-01
Tekniska nämnden Dokumenthanteringsplan 2017
Arkivbeskrivning
Rapport-Arkivprojekt Tekniska nämnden 2016-12-13
Offentlighetsprincipen, missiv 2017-03-14
Revisionsrapport. Granskning av tillämpningen av offentlighetsprincipen 2017-03-14

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/915

Skickas till
Regionarkivet
Region Gotlands revisorer (Registrator-RS)
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Serviceförvaltningen

Ärendenr SF 2015/151

i(?)

Handlingstyp Rapport
Datum 3 december 2015
Ånr

2015-12-1
Tekniska nämnden
REGION GOTLAND

Arkivtillsyn tekniska nämnden
Tid:
2015-12-01
Närvarande: Bo Hultemar, arkivansvarig TKF
Åke Hansson, TKF
Bo Nilsson, TKF
Malin Hedström, regionarkivet SF
Elisabeth Siltberg, regionarkivet SF

Bakgrund och syfte
Regionarkivets tillsyn sker på uppdrag av arkivmyndigheten regionstyrelsen
och utgår från bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) och arkivreglementet
samt regionstyrelsen (dåvarande kommunstyrelsen) direktiv 2007-02-22, § 42.
En lista med de frågor som tillsynen utgår ifrån hade översänts till Bo H före
besöket.
Syftet med tillsynen är att uppmärksamma förvaltningen på vilka krav som
finns i fråga om hantering och skydd av information. Lagen gäller alla typer av
allmänna handlingar, oavsett lagringsmedium och ålder. Inte minst viktigt är att
förvaltningen har rutiner för bevarande av dagens information så att den är
fortsatt läsbar och kan hanteras på lång sikt.
Regionarkivets tillsyn kan resultera i en awikelserapportering till
arkivmyndigheten om förvaltningen avviker från kraven i lagstiftning och
reglemente.

Besöksadress Broväg 27

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-postregionarkivet@gotland.se

Webbplatswww.gotland.se/regionarkivet

Förvaltning
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Organisation och ansvar
Den senaste omorganisationen genomfördes 2015-04-01, då vissa
verksamheter överflyttades från samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) till
teknikförvaltningen (TKF).
Bo H är arkivansvarig1 för tekniska nämnden (TN), men ingår inte i
ledningsgruppen. Under 2016 kommer han att vikariera som enhetschef för
enheten mark och stadsmiljö, men ska troligtvis ändå fungera som
arkivansvarig för TN. Eventuella förändringar rapporteras till regionarkivet.
Trots att arkivansvarig inte ingår i ledningsgruppen anser han att arkiv- och
dokumenthanteringsfrågor tas upp "tillräckligt" i ledningsgruppen, men de är
inte högprioriterade. Kontroll och uppföljning av området fungerar dåligt, det
är ingen aktiv fråga och är inte prioriterat. Att satsa på att göra rätt är svårt att
hinna med, det är en resursfråga.
Det är tydligt att förvaltningen bryter mot arkivlagens §§ 5-6 på många
punkter. Det är helt klart att ordning och reda när det gäller dokumenthantering dessutom spar tid. Att göra rätt från början är mycket god ekonomi.
Den tid som läggs på att leta information kostar mycket och kunde läggas på
att skapa effektivare rutiner. Dessutom ställer vi oss frågande till att en av en
myndighets viktigaste resurser, information, kan lågprioriteras. Det finns dock

När det gäller arkivansvarigasfunktion och ansvar har ledningskontoret under året till samtliga
nämnder förmedlat en instruktion:

Internt ansvar - egen förvaltning
Ansvara för att förvaltningen följer arkivlag och arkivreglemente
Upprätta och revidera arkivbeskrivning
Upprätta och revidera dokumenthanteringsplan
Förbereda gallringsförslag till nämnd
Informera arkivredogörare och samordna behov av kompetensutveckling
Samarbeta med förvaltningens kontaktperson när det gäller arkivfrågor som berör ärendeprocessen

Företräda verksamheten när det gäller arkivfrågor inom processen
informationshantering
Representera förvaltningen i nätverk för arkivansvariga
Vara regionarkivets främsta kontaktperson

Förutsättningar som behövs för att fullgöra uppdraget
Mandat att vara ansvarig inom den egna förvaltningen för arkivfrågorna i processen
informationshantering;
Tid
Delta i och/eller ha stöd av och arbeta nä
Förståelse för arkivfrågor inom hela ansvarsområdet
Processtänkande
Viss verksamhetskompetens
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en tydlig önskan hos de närvarande att det ska läggas mer resurser på
förvaltningens informationshantering.
För tillsyn och vård av enheternas handlingar utses arkivredogörare. En del
arkivredogörare kunde namngivas, men det saknas namn. Förvaltningen har
inte täckt in alk verksamhetsområden. Det finns en vilja att om möjligt se till
så att arkivredogörare höjer sin kompetens genom de kurser som erbjuds.
Arkivorganisationen inom TN är inte kristallklar, den behöver ses över. Det är
viktigt att fortlöpande informera regionarkivet om kontaktpersoner, eftersom
viss information skickas enbart till arkivansvariga och arkivredogörare. Det är
också grundläggande att de som är arkivredogörare vet om att de är det och
vad det innebär. Bo H efterfrågar en genomarbetad och tydlig instruktion från
regionarkivet som beskriver vad som förväntas av en arkivredogörare. Malin
berättade att det pågår ett arbete med att förbättra informationen på intranätet.

Arkivets avgränsning och organisation
Diarieföring av vanlig in- och utgående post och allmänna ärenden sker hos
registraturen och handlingarna förvaras där. Särskilt bör dock kontrolleras hur
registrering sker av handlingar som är sekretessbelagda, eftersom det finns ett
krav på detta enligt offentlighets- och sekretesslagen. Som exempel nämndes
rehabärenden. Bo H skulle undersöka hur sådana ärenden hanteras.
Förvaltningen har därutöver en rad system för registrering av olika typer av
handlingar och ärenden, bland annat Future (kundhanteringssystem för
sophämtning och vatten), Incit (fastighetsförvaltning), Interaxo
(projekthantering), Hyperdoc (hantering av ritningar). Det kan även finnas fler,
de närvarande var inte helt säkra på vilka.
Uppgifter om vilka dokumenthanterings- och lagringssystem förvaltningen
använder och vilka ingångar till arkivet det finns ska ingå i arkivbeskrivningen.
Det finns rutiner för vad som ska registreras eller inte och hur e-post ska
hanteras. Man gör även anteckningar från telefonsamtal och hanteringen
präglas enligt uppgift av noggrannhet.
Det finns ingen rutinbeskrivning för arkivläggning. Rutinerna med att
regelbundet gallra respektive överlämna handlingar till regionarkivet har inte
fungerat på flera år. Därmed finns det en hel del som tar onödig plats i arkiv
och förråd medan andra handlingar förvaras oskyddade p.g.a. platsbrist. Här
skulle en genomgång vara mycket nyttig.
Det finns fortfarande en del handlingar kvar från Visby stads tid. Handlingar
som har avslutats senast 31/12 1970 och som finns kvar kan överlämnas till
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regionarkivet utan att kartongläggas. Åke kontaktar regionarkivet angående
denna leverans.
Framställning av handlingar
Ansvaret för val av papper, skrivmedel och lagringsmedium ligger hos
förvaltningen liksom kontrollen över framställningen. När det gäller papper så
är man på den säkra sidan om man beställer från Varuförsörjningen, där är allt
vitt papper åldringsbeständigt eller arkivbeständigt. Pennor finns det olika
sorter att beställa därifrån, så man måste aktivt tala om att man önskar pennor
med arkivbeständig skrift. Skrivare och kopiatorer som köps in centralt ska
enligt uppgift vara godkända.
När det gäller plottrar och papper till dessa måste förvaltningen själv kolla upp
att de är godkända, eftersom det köps utanför Region Gotlands normala
upphandling.
Vad gäller elektronisk lagring av förvaltningens egna verksamhetssystem, ligger
ansvaret på förvaltningen att se till att uppgifterna hanteras och säkerställs på
ett godkänt sätt. Det ska finnas en planering för hur uppgifter som
förvaltningen tänkt bevara i elektronisk form säkerställs på lång sikt.
Det framkom att vissa digitala system som förvaltningen har använt inte har
varit godkända för arkivering och därmed inte har klarat konvertering utan
bara "försvunnit". Åke fick i uppdrag att kolla upp detta närmare. Mia
Holmebrandt kontaktade regionarkivet 2015-12-02 och meddelade att KomMa (som
hanterar leasingbilar) hade klarat konverteringen utan problem.

Arkivredovisning
Enligt arkivlagens 6 § ska det finnas en arkivbeskrivning som informerar om
vilka handlingar som finns i arkivet och hur arkivet är organiserat. Ett liknande
krav finns i offentlighets- och sekretesslagens 4 kap 2 §.
Tekniska nämndens nuvarande arkivbeskrivning är från 2005 och måste
revideras. Arkivbeskrivningen skickas till regionarkivet för kännedom när den
är klar.
Enligt samma paragraf i arkivlagen åligger det varje myndighet att upprätta en
systematisk arkivförteckning. Enligt överenskommelsen med regionarkivets
beställare, ledningskontoret, ligger ansvaret för förtecknande helt på respektive
nämnd. Det innebär också att förutsättningen för att få överlämna handlingar
till regionarkivet i fortsättningen är att handlingarna är systematiskt
förtecknade.
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Gallring
Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som hjälper medarbetarna att
hantera informationsflödet på rätt sätt. Den bör revideras årligen. Tekniska
nämndens dokumenthanteringsplan är från 2007. Det finns ett akut behov av
revidering. Nya råd från SKL om bevarande och gallring när det gäller teknisk
verksamhet, mark och fastigheter kom 2014.
Gallring är en avvikelse från allmänhetens rätt att ta del av allmänna
handlingar, därför måste det till ett beslut i nämnden. Planen bör
fortsättningsvis uppdateras regelbundet så att informationen hålls aktuell och
används. Enligt arkivreglementet ska förslag till gallring alltid remitteras till
arkivmyndigheten före beslut i den egna nämnden (i praktiken remitteras
förslaget till regionarkivet).
Enligt Bo H finns det i samtliga fall någon inom varje avdelning som känner till
dokumenthanteringsplanen. Förvaltningen uppmanas se till att alla berörda
medarbetare känner till dokumenthanteringsplanen och använder den.
Gallringsbevis ska alltid upprättas i samband med gallring av allmänna
handlingar (d.v.s. allt som inte har rensats i samband med arkivläggningen) och
en kopia skickas till regionarkivet för kännedom.
Gallring har enligt de närvarande inte verkställts sedan 2010. Det finns avtal
med Ilexpressen om verkställande av gallring på ett säkert sätt. Handlingar som
innehåller uppgifter som kan vara sekretessbelagda eller känsliga strimlas.
Färdtjänst har en egen låst låda som hämtas av Ilexpressen.

Hantering, förvaring och skydd
TN har enligt lag ansvar för att skydda sina arkiv mot förstörelse, skada,
tillgrepp och obehörig åtkomst. Det gäller såväl pappershandlingar som
handlingar i elektronisk form.
Verksamheter som hanterar sekretessbelagd information är enligt de
närvarande mycket noggranna med hanteringen.
Förvaltningen disponerar plats i närförråd på plan 4 (2452) och 2 (2252) i
Graip. Närförråden på Visborg har brandskydd men är inte godkända när det
gäller klimat, därför får de inte kallas närarkiv. Ett jämnt klimat är viktigt för att
papper ska må bra, vilket gör förråden olämpliga för långsiktig förvaring av
handlingar. På våning 5 har ett vanligt rum (2527) inretts till arkiv och
handlingar förvaras även i korridorer i skåp utan vare sig brand- eller
stöldskydd.
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TN disponerar också plats i arkivrummet i källaren (2122). Detta har byggts
enligt Riksarkivets föreskrifter, vilka Region Gotlands förvaltningar enligt
arkivreglementet ska följa. Godkänt klimat för pappershandlingar är 18°C med
en relativ luftfuktighet på 35 %, dygnsvariationen ska vara minimal. Vid besök i
källaren noterades att det är alldeles för varmt och fuktigt och att fuktlarmet
inte verkar fungera. TKF uppmanas att kontakta fastighetsförvaltaren
angående detta och att därefter regelbundet kontrollera att arkivet i källaren
håller godkänt klimat. Annars finns det risk för mögelbildning med dyrbara
åtgärder som konsekvens.
I Gunnfjauns källare används ett rum (4118) där just mögel p.g.a. för hög
luftfuktighet har blivit ett problem. Regionarkivet kommer inte att ta emot
dessa handlingar förrän de säkert har torkat och inte är mögelskadade. De bör
för närvarande inte blandas med andra arkivhandlingar.
Med tanke på att mycket förvaras i ej godkända lokaler, bör förvaltningen
snarast möjligt se över sina rutiner när det gäller den fysiska
informationssäkerheten.
Återlämnande, överlämnande och utlån av handlingar
Förekommer inte.

Övrigt
Leveransbehovet för de närmaste åren är rätt stort. Det finns sju flyttkartonger
med handlingar från Visby stads tid. VA har över 8 000 ritningar. Det finns
också en eftersläpning när det gäller leverans av administrativa handlingar.
Från regionarkivet önskar förvaltningen konkreta råd om hur det systematiska
arkivarbetet bör gå till och information om arkivredogörarnas uppdrag. Det
finns också en förhoppning om att kunna beställa operativa insatser.

Åtgärder
1. Arkivlagens §§ 5-6 och regionens arkivreglemente bör användas som
en grund för förbättringsarbete.
2. Tekniska nämndens arkivorganisation ses över. Namnuppgifter på
arkivredogörare rapporteras till regionarkivet.
3. Rutiner för registrering och hantering av handlingar som innehåller
sekretessbelagd information ses över.
4. Förvaltningen behöver inventera vilka system som används för
registrering och hantering av handlingar (inkl ritningar) och ärenden
och hur information som ska bevaras säkerställs för framtiden.
5. Tekniska nämndens arkivbeskrivning från 2005 revideras.
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6. Tekniska nämndens dokumenthanteringsplan från 2007 revideras.
7. Gallringsbeslut utifrån råd om bevarande och gallring fattas av
nämnden, efter remiss till regionarkivet. Beslutad gallring verkställs
regelbundet. I samband med gallringen upprättas ett gallringsbevis som
skickas till regionarkivet för kännedom.
8. I arkivvården ingår det enligt arkivlagen att upprätta en systematisk
arkivförteckning. Förteckningen uppdateras efterhand och ska följa
med leveranser av handlingar som förvaltningen vill överlämna till
regionarkivet. (Undantagna är äldre pärmar och boxar som innehåller
handlingar och ärenden som är avslutade i Visby stad senast 31
december 1970. De kan överlämnas oordnade tillsammans med ifylld
följesedel.)
9. Förvaltningen bör snarast möjligt se över sina rutiner när det gäller den
fysiska informationssäkerheten. Den enda lokal som är byggd för att
vara en godkänd arkivlokal, klarar för närvarande inte gränsvärdena för
fukt och värme. Det måste omedelbart åtgärdas.
10. De handlingar som förvaras i en lokal med fuktskador bör flyttas till ett
torrt utrymme och torkas. Handlingarna måste vara torra och helt fria
från eventuella mögelspår innan de blandas med andra handlingar.

Regionarkivet
Hälsningar

Malin Hedström
arkivarie

Elisabeth Si
regionarkivarie
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1. Avstämning arkivprojekt
Regionarkivet genomförde i december 2015 en arkivtillsyn av tekniska nämnden med syfte
att uppmärksamma förvaltningen på de krav som finns i fråga om hantering och skydd av
information. Vad som framkom vid tillsynen redovisas i rapport daterad 2015-12-03. Av
rapporten framgår det att förvaltningen bryter mot arkivlagen på ett flertal punkter. Rapporten avslutas med en redovisning av vilka åtgärder som behöver hanteras, totalt 10 stycken.
För att komma till rätta med de brister som framkom i tillsynsrapporten påbörjades ett
arbete utifrån tillsynsrapporten. I denna rapport görs en genomgång av vad som har genomförts eller kommer att genomföras av de olika åtgärderna som togs upp i tillsynsrapporten. Det arbete som har gjorts har utgått ifrån regionens arkivreglemente och arkivlagens bestämmelser.
Rubrikerna nedan utgår ifrån den åtgärdslista som finns i rapporten från arkivtillsynen, där
numren i parentes motsvarar numret i åtgärdslistan.
1.1 Tekniska nämndens arkivorganisation (2,5)

Organisationen finns beskriven i nämndens Arkivbeskrivning, som är antagen i december
2005.
En helt ny arkivbeskrivning har nu tagits fram med en uppdaterad arkivorganisation. Dokumentet föreslås fastställas av tekniska nämnden tillsammans med dokumenthanteringsplanen.

1.2 Sekretessbelagda handlingar (3)

I den reviderade dokumenthanteringsplanen har en rubrik lagts till för att det tydligt ska
framgå vilka handlingar som omfattas av sekretess. Inom vilka verksamheter handlingar
som berörs av sekretess finns framgår också av arkivbeskrivningen.
1.3 Verksamhetssystem (4)

Ärendenr RS

Datum 2016-12-13

En inventering av vilka verksamhetssystem som finns inom förvaltningen har gjorts i samband med revideringen av dokumenthanteringsplanen. Av planen framgår det vilka system
som används inom de olika verksamhetsområdena.
Någon särskild genomgång av om systemen är godkända för digital arkivering har inte
gjorts inom ramen för detta projekt. Fokus har i detta skede varit att få grepp om de verksamhetssystem som används idag och delar av detta arbete kan användas vidare inför
kommande digital långtidslagring.
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1.4 Revidering av dokumenthanteringsplan (6)

Revideringen som har genomförts har utgått ifrån dokumenthanteringsplanen från 2007.
Planen har gjorts i excel där materialet har sorterats så att varje verksamhetsområde har fått
en egen flik för att det ska vara enklare att hitta handlingar som tillhör ett visst verksamhetsområde.
Rubrikerna i huvudet på planen har uppdaterats och anpassats. Under fliken ”Förklaringar”
finns samtliga rubriker med en kortare förklarande text. Informationen under den andra
fliken i planen har uppdaterats och kompletterats.
Planen kan delas in i tre olika delar, enlig nedanstående:
1) Allmän, generell information finns under de två första flikarna ”Förklaringar” och
”Information”
2) Övergripande handlingar som gäller mer eller mindre för hela förvaltningen återfinns under ämnesområdena ”Administration - Stödfunktion”, ”Ekonomi” och HR
och arbetsmiljö”
3) De övriga handlingarna har lagts in utifrån vilket verksamhetsområde som hanterar
respektive handling, inte utifrån organisation.
1.5 Gallring (7)

En stor mängd handlingar har gallrats, totalt uppskattas det till mer än 140 hyllmeter. Att
en så stor mängd handlingar har kunnat gallras beror på att det inte har genomförts någon
gallring under en längre tid, i vissa fall inte sedan flytten till Visborg genomfördes.
Den största mängden handlingar har gallrats av det material som fanns i arkivet i källaren
(rum 2122). Men även handlingar som har stått på enskilda kontor, närförråd mm har gallrats. Efter att gallringen genomförts av arkivet har en välbehövlig städning av lokalen kunnat genomföras.
Gallringsbara handlingar har påträffats stående i förråd i källaren som inte tillhör förvaltningen. Troligtvis är det handlingar som har ställts ner i samband med att personal har slutat sin tjänst och ”rensat” kontorsrummet.
Gallring behöver genomföras regelbundet, lämpligen årligen, för att inte mängden handlingar ska bli för omfattande.

Ärendenr RS

Datum 2016-12-13

Det finns handlingar, varav en del är original i förrådet i källaren, rum 2116 som tillhör
fastighetsförvaltningen. Handlingarna behöver gås igenom och gallras eller arkiveras. I
samma rum finns även ett stort antal ritningar, i storleksordningen 1500 stycken som behöver omhändertas. Av dessa ska ca 500 scannas och ungefär dubbelt så många ska levereras till regionarkivet.
1.6 Leveranser (8)

Handlingar har förberetts för att levereras till regionarkivet, ca 60 arkivkartonger som ungefär motsvarar 6 hyllmeter och leverans har skett före årsskiftet 2016. Det finns även andra
handlingar som kan levereras 2018.
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1.7 Lokaler (9,10)

I tillsynsrapporten framkom det att det finns förråd som är mögelskadade och att inomhusklimatet i arkivet i källaren inte uppfyllde de krav som gäller för arkiv.
Av de rum som används för förvaring av handlingar så är det enbart rum 2122 i källaren i
Graip som är klassat som arkiv. Övriga rum är olika typer av förrådsutrymme. Arkivutrymmet, rum 2122, har felanmälts vad gäller inomhusmiljön och det har blivit åtgärdat.
Samtliga förrådsutrymmen som används på de olika planen i Graip och i källaren samt det
förrådsrum som finns i Gunnfjaun (4118) har inventerats och det finns sammanställt i särskilt dokument som finns som bilaga 1 Inventering av arkiv, närförråd, till denna rapport. I
flera av utrymmena har det stått mycket material, både sådant som är kasserat, främst elektronikapparater och användbart kontorsmaterial. Allt gammalt elektronikavfall har transporterats bort, totalt rörde det sig om flera pallar och kontorsmaterialet har tagits upp till kontorsförråden för att användas. Genom att förråden har rensats så har tillgängligheten till
och hanteringen av de handlingar som verksamheterna behöver förbättrats.
Av de förråd där misstanke om mögel har funnits så har ett av förråden tömts helt och
hållet, rum 2135 och det har felanmälts. Handlingarna har flyttats till ett av de övriga förråden som har tömts för att torka. Det andra rummet, 4118 i Gunnfjaun, har tömts på det
materialet som fanns där. Verksamheten (VA) behöver gå igenom och ta ställning till hur
det stora antalet ritningar som finns där ska hanteras, vissa av ritningarna är scannade.

1.8 Övrigt

Gränssnittet mellan förvaltningarna och registraturen när det gäller ansvaret för hanteringen av handlingar avseende gallring, är i dag oklart. Registraturen hanterar och samlar in
handlingarna som tillhör ärenden som registreras i W3D3, men har ingen kännedom om
gallringsanvisningarna utifrån respektive nämnds dokumenthanteringsplan. Problemet har
lyfts till den ansvariga chefen för registraturen för vidare hantering. Detta behöver följas
upp.

Ärendenr RS

Datum 2016-12-13

För att förhindra att mängden handlingar som behöver hanteras växer och upplevs som
ohanterbara kan en möjlighet vara att avsätta en särskild dag varje år för arkivering. Förslagsvis i början av året och det kan vara en gemensam dag för hela förvaltningen eller för
varje avdelning beroende på hur behovet är utifrån hur mycket handlingar som hanteras.
Dagen kan exempelvis användas till att leverera handlingar till regionarkivet, gallra handlingar, rensa på kontoren eller i mappar på datorn och avsluta ärenden.
Avsluta ärenden i W3D3, många handläggare har ett stort antal öppna ärenden. Det finns
ett behov av att ärenden som kommer in handläggs och då också avslutas gentemot kund,
men även i systemet. Ett arbete behöver göras för att avsluta gamla ärenden som ligger
öppna. Det är viktigt att handläggarna får en bra utbildning av handläggning av hela ärendeprocessen.
Scanning, ett arbete har påbörjats för att undersöka möjligheten att scanna in handlingar
som rör regionens fastighetsinnehav. Handlingarna, som är original, används kontinuerligt
av markingenjörerna på Mark- och stadsmiljöenheten i sin handläggning av ärenden. Handlingarna finns dels i arkivet i källaren i fastighetsakt och i närförråd på plan 4. Syftet med
scanning skulle vara att både underlätta handläggningen och att inte originalhandlingar be4 (8)
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höver användas vid handläggningen med risk för att de förstörs eller försvinner. Kontakt
har tagits med HSF, för att undersöka möjligheten att köpa deras tjänster att få materialet
scannat. Och det är möjligt att få materialet scannat av personalen på HSF, ansvarig chef är
Anna Glas. Tillsammans med verksamheten har en möjlig indelning av materialet diskuterats. Förslaget är att Fårö blir en försökssocken, för att få en bättre uppfattning om hur
användbar informationen blir och för att kunna få en omfattning av det arbete som krävs
för att färdigställa materialet för scanning. Det finns några frågetecken kvar att reda ut innan scanning kan ske och bedömningen är att det måste finnas någon person som iordningsställer materialet inför scanning för att det ska kunna genomföras. Dokument som rör
detta finns inlagda på G:/tkf/Verksamhetsstöd/Arkiv/Scanning.
Implementering, det har gjorts ett stort arbete för att revidera dokumenthanteringsplanen,
det kommer att finnas en ny arkivorganisation och en stor mängd handlingar har gallrats.
Det är ett lämpligt tillfälle att göra arbetet och dokumenten kända ute i verksamheterna så
att de kan bli ett stöd för verksamheterna i deras hantering av handlingar. Ett sätt kunde
vara att informera om dokumenten och deras funktion på arbetsplatsträffar.

Bilaga 1: Inventering av arkiv, förråd
Plan

Rum

Typ av
lokal

Verksamhet

Handlingar

Graip

Källare

2122

God‐
känt
arkiv

TN delas
med BN,
MHN,
Alkohol

Fastighetsakter, eko‐
nomiska handlingar,
mark, trafik, proj.avd,
Gihab, Wisby strand,
Visbytvätten, CBK:s
originalprotokoll
1971‐1976, 2 pärmar.

Graip

Källare

2111

Förråd

TN, alla

Graip

Källare

2115

Förråd

Parke‐
ringsvak‐
ter, trafik

Övrigt

Anmärkning

Gallringsbara
handlingar
gallras varje
år.

6 flyttkartonger
med arkivkar‐
tonger,
7
tomma flyttkar‐
tonger
Parkeringskort m
m, 2 st cyklar,
kontorsmaterial, 1
kaffebryg‐
gare+filter+extraka
nna, adventsljus‐
stake, fast telefon

Låst utrymme.
Parkeringsvak‐
terna har 2
nycklar

Ärendenr RS

Datum 2016-12-13

Hus
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Graip

Källare

2116

Förråd

Fastighets‐
förvalt‐
ningsav‐
delning

Lösa ritningar som
skall scannas. Lösa
ritningar. Ritning‐
ar/handlingar rö‐
rande fastigheter i
pärmar. 4 ritnings‐
skåp med ritningar i.
Protokolls‐ och an‐
teckningsbok för
ångpanna 1949‐
1970. En stor mängd
handlingar som ligger
på bordet

Graip

Källare

2129

Förråd

Byggnads‐
nämnden

Tkf har:
4 flyttkartonger med
Bert Asplunds efter‐
lämnade handlingar.
2 hm + 1 flyttkartong
med handlingar från
stadsmiljö och
markupplåtelse.
1 flyttkartong med ej
antagna anbud, gall‐
ras 2011.
1
hm från stads‐
trädgårdsmästaren

Graip

Källare

2133

Förråd

Va‐avd

Ritningar, kartor m m

Graip

Källare

Graip

Källare

Ut‐
rym‐
met
utan‐
för
2133
2135

Förråd

Graip

Källare

2136

Förråd

Kollektiv‐
trafiken

Kollektiv‐
trafiken

Tomma pärmar till
brandskyddsarbete.
Utställningsskär‐
mar. 1 Hylla. 1
telefon. 1 gammal
skärm till dator.
Pappershållare
Katrin. 1 kassaskåp.
1 läslampa. Tavlor.
1 anslagstavla. 7
väskor med mätin‐
strument. Mätut‐
rustning. Advents‐
ljusstake (gris).
Fotografier. Kamera

Kassaskåpet
tillhör pro‐
jektavdelning‐
en. Det är
tomt enligt
Thorbjörn
Ihse.
Handlingarna
måste gås
igenom!
Ritningarna
måste tas om
hand.

Handlingar är
överflyttade
till arkivet
(rum 2122).
Flyttkartongen
med ej an‐
tagna anbud
är gallrad,
övriga hand‐
lingar behöver
gås igenom.

3 ritningsskåp,
böcker m m. 1 ett
av ritningsskåpen
finns ritningspap‐
per

Handlingarna
är flyttade
från rum
2135, skall gås
igenom

1 pall med räk‐
ningsrullar till bus‐
sarna

Ekonomiska hand‐
lingar, ansöknings‐
handlingar till färd‐
tjänst, parkeringstill‐
stånd

Blanketter som
skolan använder,
tomma flyttkar‐
tonger, advents‐
ljusstake

Rummet är
mögelskadat
och är därför
tömt. SKALL EJ
ANVÄNDAS
Låst utrymme.
Gallra det som
skall gallras
årligen.
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Graip

Källare

2139

Förråd

Verksam‐
hetsstöd

1 höj‐ och sänkbart
skrivbord, 2 stora
bord, 1 litet bord,
10 stolar, 1 kon‐
torsstol, 1 ljud‐
dämpare till skriv‐
bord, 6 hyllor,
1 verktygslåda,
författningssam‐
ling, kommunskyl‐
tar m m

Graip

Plan 2

2252

Fastighets‐
förvalt‐
ningsav‐
delning

Graip

Plan 3

2303

Närar‐
kiv, ej
god‐
känd
arkiv‐
lokal
Förråd

Graip

Plan 4

2452

Närar‐
kiv, ej
god‐
känd
arkiv‐
lokal

Verksam‐
hetsstöd,
avfall,
mark,
trafik, SBF
planavdel‐
ning

Graip

Plan 5

2503

Förråd

Avfall

Graip

Plan 5

2527

Förråd

Avfall

Abonnentregister,
vm‐byte, tidningsur‐
klipp m m.
2 flyttkartonger med
någons efterläm‐
nade handlingar.

Graip

Plan 5

2537

Kassa‐
skåp

Verksam‐
hetstöd

TN, TNau originalpro‐
tokoll

Graip

Plan 5

2537

Kassa‐
skåp

Verksam‐
hetsstöd

HR handlingar

Låst utrymme.
Bo Hultemar
har 1 nyckel.

Lokalen bör
användas på
ett bättre sätt

Avfall

Kompostpåsar m m
Diarieförda handling‐
ar, avfalls ekono‐
miska handlingar,
mark, trafik.
1 flyttkartong med
någons efterläm‐
nade handlingar

Rum bredvid
hissen
Finns hand‐
lingar som
skall gallras.
Flyttkartongen
skall gås ige‐
nom.

Bokhylla, skrivare,
blomkrukor, in‐
formations‐
broschyrer

Rum bredvid
hissen. Saker‐
na flyttas till
rum 2527.

Arbetsskor, bokhyl‐
lor

Kartongerna
skall gås ige‐
nom. De flesta
handlingarna
är gallrings‐
bara.

Ärendenr RS

Datum 2016-12-13

Låst. Mari‐
anne har
nyckel
Låst. Karin har
nyckel
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Källare

4118

Förråd

Vatten

Stora mängder va‐
ritningar, 3 st pärmar
med ritningsregister

Fast telefon. 7
tomma plåtskåp. 3
stora bord, ett
mindre bord.
Aktomslag till rit‐
ningarna. 10 euro‐
papallar. 7 trälådor.

Enligt arkivtill‐
syn 2015‐12‐
01 har mögel
blivit ett pro‐
blem p g a för
hög luftfuktig‐
het. Regionar‐
kivet kommer
inte att ta
emot dessa
handlingar
förrän de
säkert har
torkat och inte
är mögelska‐
dade. De bör
för närva‐
rande inte
blandas med
andra arkiv‐
handlingar.
Ritningarna
bör flyttas.

Ärendenr RS

Datum 2016-12-13

Gunn
fjaun
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1. Dokumenthanteringsplan för respektive verksamhetsområden
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Innehåll och uppläggning
Dokumenthanteringsplanen redovisar de handlingstyper som finns i verksamheten och beskriver
hur de skall hanteras. Planen visar handlingar som ska bevaras och vilka som skall gallras. Planen
lämnar upplysningar om förvaring, gallringsfrister mm.
Dokumenthanteringsplanen är dessutom nämndens gallringsbeslut. Detta innebär att den reglerar
vilka handlingar som ska bevaras, vilka som skall förstöras och i så fall när. Tanken är att den
skall vara ett verktyg såväl för dem som hanterar informationen i verksamheten som för allmänheten som vill ta del av förvaltningens allmänna handlingar.
Dokumenthanteringsplanen ska vara lättillgänglig för alla berörda och den skall kontinuerligt revideras. Ansvarig för att revidering görs är arkivansvarig med stöd av arkivredogöraren. För att
planen skall vara aktuell bör en genomgång göras årsvis.
Planen är inte uppbyggd utifrån organisation utan efter de verksamhetsområden som finns inom
nämndens ansvarsområde vilket även omfattar ekonomi- och HR-delarna.

Arkivering av handlingar
När ett ärende (uppdrag, projekt etc) är avslutat ska handlingarna arkiveras för att senare lätt
kunna återsökas. Detta arbete avslutar handläggningen och utgör inte en fristående process. Arkiveringen bör utföras enligt kommunstyrelsens direktiv 2007, se Insidan under Dokument- och
ärendehantering.
Är ärendet/projektet registrerat i W3D3 (regionens ärendehanteringssystem) skall det även avslutas där, se rutin i DocPoint.

Rensning
I samband med arkivläggning skall alla handlingar som är av tillfällig betydelse tas bort. Detta
görs dels för att lättare hitta det som är väsentligt i ett ärende, dels för att spara utrymme. Handlingar som tillfört sakuppgifter till ärendet får däremot inte rensas ut, eftersom det då kan bli svårt
att förstå akten eller motiven till beslutet. Inom offentlig verksamhet är det bara handlingar som
inte är allmänna som kan omfattas av rensning.
Rensningen skall utföras av handläggaren i samband med att ärendet är klart och skall avslutas och omfattar
även den digitala akten i ärendehanteringssystemet.
Följande typer av handlingar tas bort i samband med att ärendet avslutats:






anteckningar och meddelanden av endast tillfällig betydelse,
utkast, kladdar och liknande arbetsmaterial vilkas betydelse upphört i och med att slutligt
beslut, PM, tjänsteskrivelse etc. färdigställts,
avskrifter och kopior som finns i flera exemplar,
avskrifter och kopior som inte behövs för att man rätt skall förstå ärendet,
trycksaker, som inte haft någon betydelse för ärendet.
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Gallring
Innebär att handlingen/informationen ska förstöras efter en viss tid oavsett om det är i analog
eller digital form.
Gallringsfrister

Gallring innebär att vissa handlingar avlägsnas och förstörs. Med gallringsfrist avses den tid som
ska förflyta innan gallringen (förstöringen) sker. När det t ex står ”2 år” innebär detta att två år
ska passera efter utgången av det år handlingarna avser (med en gallringsfrist på 2 år utgallras
2002 års handlingar 2005-01-01). Anmärkningen ”vid inaktualitet” innebär att gallring kan ske så
snart handlingarna förlorat sin betydelse för förvaltningen (i regel efter kort tid).
Verkställande av gallring

Handlingar som inte tagits upp i dokumenthanteringsplanen såsom gallringsbara får inte gallras.
För all gallring gäller att ett gallringsbevis måste upprättas (se Region Gotlands arkivreglemente, §
6). Blanketten kan hämtas på regionarkivets hemsida eller rekvireras från regionarkivet. Kopia
skickas till regionarkivet för kännedom.
Arkivhandlingarna som ska gallras och som innehåller känsliga uppgifter får inte slängas i vanliga
papperskorgar eller lämnas till pappersåtervinning. De ska läggas i särskilda säckar, sulos eller
kartonger som tillsluts och märks ”utgallras” och förstörs enligt förvaltningens rutin. Arkivhandlingar (sekretessklassade) kan också ”tuggas” i dokumentförstörare.
För att underlätta uppgiften skall man märka upp handlingarna med uppgift om gallringsår.
Om tveksamhet råder när det gäller tillämpningen av dokumenthanteringsplanen eller om handlingar tillkommer, kontakta nämndens arkivansvariga.

Överlämnande till regionarkivet
Handlingar som ska bevaras, överlämnas till regionarkivet när de inte längre behövs för den löpande verksamheten hos myndigheten. Aktuell information om hur leveranser går till finns på
regionarkivets hemsida. Samråd med regionarkivet skall alltid ske innan överlämning.

Säkerhet – bevarande
Handlingar som skall bevaras för framtiden måste vara upprättade på medium som klarar långtidslagring. Det är informationen/uppgifterna i sig som ska bevaras oavsett om de finns på
papper, i digitala system eller på annat medium.
Pappershandlingar skall vara upprättade på åldringsbeständigt eller arkivbeständigt underlag. Om
man har anledning att tro att papperet kommer att utsättas för slitage, bör man välja arkivbeständigt (slitstarkt). Papper som klassas som ”arkivbeständigt” respektive ”åldringsbeständigt” enligt
de föreskrifter som finns, anses ha en livslängd på ca 1 000 år.
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Digitala system
För bevarande på elektroniskt medium är det en förutsättning att nämnden/förvaltningen har en
noggrant beskriven och förankrad plan för hur långtidslagringen ska ske, underhållas och finansieras. Verksamheten ska ha framförhållning på området, så att framtida migreringar och konverteringar kan ske smidigt och kostnadseffektivt. Godkända standardformat och media för arkivering ska användas, se www.samrådsgruppen.se för ytterligare information.
Det faktum att många allmänna handlingar i dag upprättas och inkommer i elektronisk form får
enligt 2 kap Tryckfrihetsförordningen (TF) inte påverka allmänhetens tillgång till uppgifterna.
För de systemen som används inom regionen tas backuper regelbundet efter förutbestämda intervall.

Arkiv
Närarkiv (inte godkända arkiv) finns på våningsplan två, fyra och fem. Dessa uppfyller de flesta
kraven på skydd och säkerhet, men ej klimatsäkring. Använd dessa arkiv för ert material som inte
behöver vara på tjänsterummen.
Godkänd arkivlokal finns i källarplan i Graip, rum 2122. Här förvaras våra handlingar minst 10
år innan leverans till Regionarkiv.
Vid Regionarkivet slutarkiveras handlingarna.

Revidering av dokumenthanteringsplan
I samband med att dokumenthanteringsplanen revideras vid APT eller annat tillfälle så skall varje
ny handling utanför denna dokumenthanteringsplan som tillkommit i processen eller ingår i
handläggningen tas upp i revideringen av dokumenthanteringsplanen. Alla handläggare eller andra
berörda har ett ansvar att meddela arkivredogöraren att revideringar behöver göras.

Regionens revisorer

Revisionsskrivelse
Datum 2017-03-14

ANKOM2017-03-21
Tekniska nämnden

Offentlighetsprincipen
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC
genomfört en granskning av tillämpningen av offentlighetsprincipen. En tidigare granskning av offentlighetsprincipen genomfördes år 2015 avgränsat till
regionstyrelsen, tekniska nämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Föreliggande granskning syftar dels till att följa upp föregående granskning med
avseende på de brister och rekommendationer som lämnades i revisorernas
skrivelse till nämnderna daterad 2015-03-04. Dels att bedöma om regionens
övriga nämnder lever upp till bestämmelserna om offentlighetsprincipen i lagstiftningen.
Efter genomförd uppföljning som PwC gjort görs bedömningen att
Tekniska nämnden åtgärdat samtliga rekommendationer som ankom på
dem att hantera och åtgärda.
PwC har inom ramen för denna granskning noterat att Region Gotlands
arkivmyndighet genomförde i december 2015 en tillsyn av tekniska nämndens
arkivvård. Tillsynsrapporten visar på mycket allvarliga brister vad gäller förvaringen av allmänna handlingar, men även registreringen. I viss mån återupprepas bristerna och rekommendationerna som påtalades av revisorerna efter den
föregående granskningen 2015. Åtgärderna som tillsynsmyndigheten föreslog
år 2015 har enligt de intervjuade inte åtgärdats per den 2017-03-02. Nämnden
har inte heller fått kännedom om tillsynen eller tillsynsrapporten, trots att
denna var ställd till nämnden.
Vidare har stora brister framkommit i hur revisorernas skrivelse med anledning
av den tidigare granskningen har hanterats. Tekniska nämndens förvaltning kan
inte hitta att nämnden har fått skrivelsen till sig eller att nämnden eller förvaltningen har avgett ett yttrande i frågan. Det är oklart vad som har hänt efter att
skrivelsen inkommit till nämndens förvaltning. Vi anser att detta är en allvarlig
brist vad gäller hanteringen av allmänna handlingar som inte ska kunna inträffa
om rutiner, kunskap om och efterlevnad av dessa följs.

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

Org nr 212000-0803

f*

E-postregiongotland@gotland.se

Webbplatswww.gotland.se

vJ\_/LlQllU

f l

l

Regionens revisorer

För mer information avseende granskningen hänvisas till bifogad granskningsrapport.
Med anledning av granskningens resultat önskar revisorerna svar från Tekniska
nämnden rörande vilka åtgärder som avses att vidtas. Rapporten överlämnas
till Tekniska nämnden för yttrande senast den 15 september 2017.
Svaret skickas till registrator i Region Godand på adress registratorrs@gotiand.se med kopia till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com
För Region Gotlands revisorer

Carin Backlund
Ordförande
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Granskning av tillämpningen av offentlighetsprincipen

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av offentlighetsprincipen. En tidigare granskning av offentlighetsprincipen genomfördes år
2015 avgränsat till regionstyrelsen, tekniska nämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Denna granskning syftar dels till att följa upp föregående granskning med avseende
på de brister och rekommendationer som lämnades i revisorernas skrivelse till nämnderna daterad 2015-03-04. Dels att bedöma om regionens övriga nämnder lever upp till bestämmelserna om offentlighetsprincipen i lagstiftningen.
Efter genomförd granskning är vår sammantagna revisionella bedömning att regionstyrelsens och nämndernas hantering av allmänna handlingar inte är helt ändamålsenlig. Bedömningen grundar sig i vår bedömning av respektive kontrollmål som redovisas nedan.
Kontrollmal
Det finns ändamålsenliga regler och riktlinjer
i Regionen avseende
hantering av allmänna
handlingar.

BedömmiT
Ej uppfyllt

Motivering
Flera av regionens regler och
riktlinjer är föråldrade och bör
ses över för att möta kraven i nu
gällande lagstiftning. Exempelvis är regionens arkivreglemente
från 1992. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens dokumenthanteringsplan är från
2006 och motsvarande plan för
Hälso- och sjukvårdsnämnden
är från 2008. Sedan dess har
organisationsförändringar i regionen och ny lagstiftning trätt i
kraft, vilket ställer krav på anpassning av riktlinjerna.

Berörd personal har givits tillräckliga förutsättningar för att hantera allmänna handlingar.

I allt väsentligt uppfyllt

Lagstiftning och Regionens regler och riktlinjer tillämpas.

Delvis uppfyllt

Vår bedömning är att berörd
personal har givits tillräckliga
förutsättningar för att hantera
allmänna handlingar. Berörd
personal får genom intränat
tillgång till regler, riktlinjer och
rutiner för hantering av allmänna handlingar. Vidare är vår
bedömning att den centrala registraturen får tillräckligt med
kompetenshöjande insatser för
att hantera sina uppgifter.
Vår bedömning utifrån stickprovsgranskningarna är att
kontrollmålet är uppfylls för
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I allt väsentligt uppfyllt

1.1.

samtliga nämnder som prövats
bortsett från byggnadsnämnden.
Den sistnämnda har inte besvarat vår inskickade fråga. Vi finner att Kultur- och fritidsnämnden efter 14 dagar inte har besvarat vår fråga, vilket är en
brist. Tekniska nämnden har
brustit avseende att nämnden
inte har lämnat en besvärshänvisning vid vägran om utlämnande av allmän handling.
Vår bedömning är att regionen i
allt väsentligt har anpassat sig
till den nya informationsteknikens krav vad gäller e-post, sms
och sociala medier. Det finns
riktlinjer för hur allmänna
handlingar som inkommer eller
upprättas genom sms, telefon, epost och sociala medier ska hanteras.

Rekommendationer

Regionens riktlinjer som berör hanteringen av allmänna handlingar står inte i strid med
gällande lagstiftning. Däremot rekommenderar vi styrelsen och samtliga nämnder en
översyn av arkivreglementen och dokumenthanteringsplaner i syfte att harmonisera dessa
med nuvarande organisationsstruktur och nu gällande lagstiftning.
Vår uppfattning utifrån vår tolkning av dokumenthanteringsplanernas syfte att dessa ska
vägleda verksamheternas hantering av allmänna handlingar. För att skapa en effektiv politisk styrning och ordning och reda i hanteringen av allmänna handlingar bör dessa dokument därför med jämna mellanrum ses över av respektive nämnd.
Vår uppfattning är att en översyn av arkivreglemente och dokumenthanteringsplaner även
kan bidra positivt till att förtydliga vilka gallringsrutiner som gäller för allmänna handlingar som inkommer via sociala medier.
Vi anser att nämnderna kan stärka sin politiska styrning av hanteringen av allmänna
handlingar. Ett sätt för nämnden att göra det är att fatta beslut om de mest väsentliga
riktlinjerna, som exempelvis dokumenthanteringsplanen.
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Inledning
1.2.

Bakgrund

Offentlighetsprincipen innebär att myndigheternas verksamhet så långt som möjligt ska
ske i öppna former. Ett uttryck för offentlighetsprincipen är principen om handlingsoffentlighet. För att garantera insyn i riksdagens, regeringens och de kommunala förvaltningsmyndigheternas arbete har principen om handlingars offentlighet skrivits in i en av
grundlagarna, tryckfrihetsförordningen. Handlingsoffentligheten ger var och en rätt att
begära att få del av allmänna handlingar, vanligtvis utan att behöva tala om varför eller
vem man är. Syftet är att det offentliga ska kunna granskas för att motverka maktmissbruk, korruption och undermålig hantering av de offentliga medlen.
PwC genomförde år 2015 en granskning av hur regionstyrelsen, tekniska nämnden samt
barn- och utbildningsnämnden hanterat offentlighetsprincipen. Denna granskning syftar
dels till att följa upp föregående granskning med avseende på de brister och rekommendationer som lämnades i revisorernas skrivelse. Dels att bedöma om regionens övriga
nämnder lever upp till bestämmelserna i offentlighetslagstiftningen, med särskilt avseende på fem aspekter:
•

Kommunikationen av offentlighetsprincipen:
o Riktat till anställda inom nämnden
o Riktat till medborgare

•

Registrering av allmän handling

•

Förvaring av allmän handling

•

Utlämnande av allmän handling

•

Hantering av sekretessbelagda handlingar

1.3.

Revisionsfråga

Granskningen ämnar att besvara revisionsfrågan:
•

Är regionstyrelsens och nämndernas hantering av allmänna handlingar ändamålsenlig och därmed i linje med kraven i Offentlighets- och Sekretesslagen?

1.4.

Kontrollmål

För att besvara revisionsfrågan tillämpas följande kontrollmål:
•

Det finns ändamålsenliga regler och riktlinjer i Regionen avseende hantering av
allmänna handlingar.

•

Berörd personal har givits tillräckliga förutsättningar för att hantera allmänna
handlingar.

•

Lagstiftning och Regionens regler och riktlinjer tillämpas.
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•

1.5.

Regionen har anpassat sig till den nya informationsteknikens krav exempelvis avseende e-post, sms och sociala medier.

Avgränsning, disposition och metod

Granskningen omfattar Regionstyrelsen och samtliga nämnder.
Rapporten är indelad i två delar. I kapitel 3 följs regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden upp utifrån de rekommendationer som lämnades i revisorernas skrivelse efter föregående granskning. I kapitel 4 beskrivs granskningsresultatet avseende övriga nämnder.
Granskningen har genomförts genom intervjuer med ansvariga tjänstemän och registratorer. Vidare har styrande dokument och stickprov av utlämnande av allmänna handlingar
samt inkommande frågor till regionen genomförts. För uppföljningen av regionstyrelsen,
tekniska nämnden samt barn- och utbildningsnämnden har telefonintervjuer genomförts
med nämndsekreterare och berörda tjänstemän/chefer samt en förtroendevald.
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2.

Om allmänna handlingar

Tryckfrihetsförordningen (2 kap TF) är den grundlag som reglerar definitionen av vad
som utgör en allmän handling. Som en del av offentlighetsprincipen har allmänheten rätt
att ta del av myndigheters allmänna handlingar. I offentlighets- och sekretesslagen 5 kap
2 § framgår vidare att allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till
eller upprättats hos en myndighet. Myndighet likställs här med beslutande kommunal
församling.
En allmän handling definieras enligt Tryckfrihetsförordningen som en med "framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel". En allmän handling kan alltså vara ett papper
som inkommit eller upprättats, det kan vara en ljudinspelning, ett e-postmeddelande eller
ett sms. En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten eller om den anses som
inkommen till, eller upprättad hos myndigheten. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar.
Brev eller annat meddelande som är ställt personligen till den som innehar befattning vid
myndighet anses som allmän handling, om handlingen gäller ett ärende eller annan fråga
som ankommer på myndigheten och inte är avsedd för mottagaren endast som innehavare av annan ställning. Ett meddelande riktat till en anställd i regionen i egenskap av
denne som privatperson är alltså normalt sätt inte att betrakta som en allmän handling
enligt lagstiftningen.
En allmän handling kan vidare vara offentlig eller hemlig. Av kapitel 5 i offentlighets- och
sekretesslagen framgår att allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in
eller upprättats hos en myndighet, med vissa undantag. Handlingar som inte omfattas av
sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats. Om det vidare är uppenbart att den allmänna handlingen är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet så behöver den
varken registreras eller hållas ordnad.
I kapitel 5, § 5 anges hanteringen vid sekretessmarkering, d.v.s. om det kan antas att en
uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut på grund av en bestämmelse om sekretess,
får myndigheten markera detta genom särskild anteckning på handlingen eller införs i
handlingen (om handlingen är elektronisk). Anteckningen ska ange: tillämplig sekretessbestämmelse, datum då anteckningen gjordes och den myndighet som gjort anteckningen
Kapitlen 7-43 handlar om bestämmelser om sekretess, bl a allmänna bestämmelser (kapitel 7-14), sekretess till skydd för allmänna intressen (kapitel 15-20) samt sekretess till
skydd för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden (kapitel 21-40).
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3.

Uppföljning

av tidigare granskning

Efter den tidigare granskningen som genomfördes i början av år 2015 lämnade revisorerna ett antal rekommendationer till regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och
tekniska nämnden. Dessa sammanfattas i punktform nedan. I efterföljande avsnitt presenteras resultatet av uppföljningen för respektive nämnd, dvs. respektive nämnds svar på
revisorernas skrivelse samt den här granskningens iakttagelser och bedömningar.

3.1.1.
Revisorernas rekommendationer i skrivelsen 2015-03-04
Efter föregående granskning av offentlighetsprincipen lämnade revisorerna följande rekommendationer till regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, samt tekniska
nämnden:

1

•

Regionens hemsida bör kompletteras med information om registraturens öppettider. (Berör regionstyrelsen1)

•

Regionens riktlinjer bör förtydligas med avseende på handlingar som inkommer
via sociala medier. (Berör regionstyrelsen)

•

Efterlevnaden avseende tekniska nämndens rutinbeskrivning för sekretessbelagda
handlingar kan förbättras vad avser förvaringen alternativt att översyn görs av rutinbeskrivningen i de fall nuvarande praxis för förvaring av pågående ärenden inte
stämmer överens med fastställd rutin. (Berör tekniska nämnden)

•

Barn och utbildningsnämnden förvarar många sekretessbelagda ärenden ute hos
handläggarna. Trots att vi utifrån enkätsvaren ser att handläggarna är medvetna
om hur de ska förvara dem bör rutinen ses över så att handlingarna skickas till registraturen för att på så sätt samla/förvara samtliga sekretessbelagda handlingar
på ett ställe. (Berör barn- och utbildningsnämnden)

•

Förvaring av sekretessbelagda handlingar i det centrala arkivet kan behöva ses
över för att säkerställa att inte obehöriga får tillgång till akten. (Berör regionstyrelsen)

•

Skriftliga fullmakter och/eller överenskommelser bör tas fram för att säkerställa
hanteringen av inkomna handlingar vid medarbetares frånvaro. (Berör regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden).

Vårt förtydligande
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3.2.
3.2.1.

Regionstyrelsen
Regionstyrelsens svar

Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2015-05-28, § 169, att avge följande svar
avseende de rekommendationer som anges ovan:
Det revisionskriterium som anges som delvis uppfyllt berör sociala medier, där det i
rapporten anges att det saknas dokumenterade rutiner vad gäller hantering av inkommande och utgående handlingar via sociala medier. Ledningskontoret anser att den
riktlinje daterad 15 juni 2011, Riktlinjer för användning av sociala medier, gott och väl
lever upp till krav på dokumenterad och antagen riktlinje.
Möjligen kan formulering ar vid kommande revideringar av riktlinjerna förtydlig as, till
exempel att inlägg juridiskt kan motsvara inkommen handling. Vid genomgång av revisionsrapporten i kommunikationsnätverk kommer att redovisas hur "Riktlinjerför
användning av sociala medier" tillämpas korrekt och diskuteras behov av revidering.

3.2.2.
Uppföljning av rekommendationerna
Sociala medier
Region Gotland har en Facebook-sida samt en rad underliggande sociala medier-sidor2.
Den övergripande Facebook-sidan sköts av regionstyrelsens förvaltning.
Riktlinjerna för sociala mediers, fastställd av ledningskontoret 15 juni 2011, anger att förvaltningschefen måste godkänna medarbetares användning och skapande av sociala medier-kanaler i tjänsten. Riktlinjerna antogs av regionstyrelsen på sammanträdet 2011-0830, § 236.
Riktlinjerna anger vidare att den som sköter ett konto på sociala medier ska övervaka och
moderera kanalen/sidan dagligen. Det anges vidare att Region Gotland är juridiskt ansvarig för allt som skrivs på sidan och det är därför viktigt att olämpligt eller olagligt material
omedelbart avlägsnas. Enligt riktlinjerna ska avpublicerat eller raderat material sparas
och registreras. Sekretessbelagda uppgifter, integritetskränkande personuppgifter, förtal,
förolämpningar, hets mot folkgrupp eller upphovsrättsskyddat material är exempel på
olagliga publiceringar. Enligt riktlinjerna ska även reklam avpubliceras, men behöver inte
sparas och registreras.
Det framgår av riktlinjerna att den som sköter ett konto på sociala medier ansvarar för att
hantera inkomna synpunkter och frågor. Frågor som inkommer via sociala medier besvaras lämpligen på samma plats, och eftersom sociala medier präglas av snabbhet bör det
ske skyndsamt.
De intervjuade bedömer riktlinjerna som ändamålsenliga.
Den som sköter ett konto på sociala medier ska även registrera inlägg. Enligt riktlinjerna
krävs inte registrering i alla fall, men om ett inlägg tillför ett ärende något, eller ger upphov till ett nytt ärende, ska det diarieföras och sparas. Vidare ska enligt riktlinjerna den
ansvarige se till att en ersättare tar vid under ledighet eller annan frånvaro.
2
3

Se http://gotland.se/socialamedier
Riktlinjer för användning av sociala medier, daterad 15 juni 2011.
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Sekretessbelagda handlingar i det centrala arkivet
Arkivet som registraturen ansvarar för uppges vara låst. Endast tre nycklar finns och
dessa förvaras i sin tur på låsta avdelningar. Det finns även ett elektroniskt passeringssystem som bara tillåter behörig personal att passera in till registraturen och arkivet. Systemet registrerar vem som går och vilken tid passage skett.
Fullmakter för hantering av handlingar
Det finns skriftliga riktlinjer om att enhetscheferna inom regionen har ansvaret att se till
att handlingar är tillgängliga även när medarbetare är sjuka eller på semester. Blanketter
för skriftliga fullmakter och öppningsmedgivanden för enskilda medarbetares post och
epost finns tillgängliga via intranätet. Alla som anställs ska skriva på dessa medgivanden
men sedan är det upp till respektive enhetschef att rutiner finns så att handlingar är tillgängliga även när medarbetare är på semester eller sjukskrivna.
Registraturens öppettider
Registraturens öppettider finns fortfarande inte synliggjorda på hemsidan. Det uppges
vara ett medvetet val att inte presentera telefonnummer till specifika registratorer på
hemsidan utan istället hänvisas besökare till växeln.

3.2.3.

Vår bedömning

Vår bedömning är att regionstyrelsen har vidtagit åtgärder som vi bedömer som tillfredställande på två av punkterna i revisorernas skrivelse efter föregående granskning. Dessa
gäller förvaring av sekretessbelagda handlingar i närarkivet4 vid den centrala registraturen samt skriftliga fullmakter för hantering av allmänna handlingar vid medarbetares
frånvaro.
Vad gäller regionens riktlinjer för hantering av handlingar som inkommer via sociala medier kan vi konstatera att regionstyrelsens vid tillfället för den föregående granskningen
redan hade utfärdat sådana riktlinjer. Vår bedömning är att dessa riktlinjer i allt väsentligt
är ändamålsenliga.
Vi kan inte se att regionstyrelsen har kompletterat med information om registraturens
öppettider.

3.2.4.

Rekommendationer

Utifrån våra iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi regionstyrelsen följande

åtgärder:
•

Regionstyrelsen bör komplettera hemsidan med information om registraturens
öppettider.

•

Regionstyrelsen (och de nämnder som använder sociala medier) bör bedöma och
värdera risker, samt om nödvändigt vidta åtgärder som följer av att finnas på externa sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram och Youtube). Vi har exempelvis
identifierat följande risk:

4

1 den tidigare granskningen benämndes detta arkiv för centralarkiv. Närarkiv är en mer korrekt
benämning.
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o Användare på bl.a. Facebook kan lämna skriftliga inlägg på regionens Facebook-sida (blir inkommande allmän handling).
o Användare på Facebook har även behörighet att redigera eller ta bort sina
egna skriftliga inlägg (den allmänna handlingen förstörs).
o Detta innebär att allmänna handlingar som inkommit till regionen kan gå
förlorade utan att regionen har sparat handlingarna på annat sätt.

3.3.

Barn- och utbildningsnämnden

3.3.1.

Barn- och utbildningsnämndens svar

Barn- och utbildningsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2015-04-29, § 39, att vidta
följande åtgärder med anledning av revisorernas skrivelse.
Utbildning i ärendehanteringssystemet wsds, så att sekretessbelagda handlingar/ärenden hanteras av handläggarna elektroniskt och den fysiska handlingen förvaras
på ett och samma ställe i registraturen.
Utbildning ges till såväl anställda på den centralaförvaltningen som till rektorer och
skolassistenter. Utbildningen av handläggare på den centralaförvaltningen har påbörjats och ges enligt principen learning by doing dvs. lära genom att göra. När sekretessbelagda ärenden ska hanteras görs genomgång av ärendets administrativa hantering.
En första utbildning av skolassistenter kommer att genomföras den 23 april.
Kontakter kommer att tas med ledningskontoret, som är beställare gentemot den centrala registraturen och arkivet, i syfte att säkerställa att inte obehöriga ges tillgång till
nämndens sekretessbelagda akter.
Inför sommarsemestern, år 2015, tas skriftlig a fullmakter fram för att säkerställa hanteringen av inkomna handlingar. Samtliga medarbetare på den centralaförvaltningen
ges information om handläggarens ansvar för personadresserad post. Chefenförförskolan och chefen för grandskolan svarar för att motsvarande information ges förskolechefer och rektorer. Information kommer även att ges elevassistenterna i samband med
utbildning den 23 april.
Även om rutiner för postöppning finns i stor utsträckning, 96 % av respondenterna i den
undersökning som PwC genomfört anger att de har någonform av rutin för postöppning vid semester eller längre frånvaro, så säkerställer framtagande av skriftlig fullmakt ytterligare befintliga rutiner samtidigt som frågan aktualiseras i och med att erbjudande om fullmakt görs.
I övrigt hänvisas till fortsatt samarbete med regionstyrelsen/ledningskontoret.

3.3.2.

Uppföljning av rekommendationerna

I intervju med förvaltningschef och nämndsekreterare anges att samtliga åtgärder har
genomförts enligt nämndens beslut. Nämnden har inte följt upp att beslutade åtgärder
har vidtagits. Däremot anges i intervjuerna att ordföranden har informerats vid nämnberedningsträffar med förvaltningschef om att åtgärderna har genomförts.
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•

Utbildningar för handläggare i wsd3 har genomförts, samt för skolassistenter vad
gäller hantering av sekretessbelagda ärenden.

•

Numera förvaras den sekretessbelagda akten, när det gäller centrala förvaltningens ärenden, i arkiv. Den enskilda handläggaren handlägger ärendet utifrån den
digitala, scannande handlingen.

•

Om en handläggare på den centrala förvaltningen har fysiska handlingar med sekretess så förvaras dessa handlingar i ett arkivskåp som endast nämndsekreteraren
har nyckel till.

•

När det gäller ärenden med sekretess som hanteras på skolorna/ute i verksamheterna så förvaras den fysiska akten i verksamheten.

•

För att säkerställa att inte obehöriga får tillgång till nämndens sekretesshandlingar
har kortläsare införts vid den centrala registraturens närarkiv (se avnistt 3.2.2).

•

Avseende personaladresserad post har information givits till berörda och postöppingsmedgivande har distribuerats. Samtliga medarbetare på den centrala förvaltningen har undertecknat medgivanden om öppnandet av personadresserad
post tills vidare.

•

Anvisningar om hantering av post och epost genom fullmakter mailas ut till alla
anställda av IT-avdelningen.

3-3-3-

Vår bedömning

Utifrån vår uppföljning kan vi konstatera att nämnden har säkerställt att samtliga brister
och rekommendationer som framfördes av revisorerna efter den förra granskningen har
hanterats av nämnden på ett i allt väsentligt ändamålsenligt sätt.

3.4.

Tekniska nämnden

Vad gäller tekniska nämnden kan berörd förvaltningspersonal inte finna att ett svar på
revisorernas skrivelse har lämnats per den 2 mars 2017. Eftersökningar har gjorts av förvaltningen utan att finna något resultat. Utifrån intervjuerna och granskning av nämndens protokoll kan konstateras att tekniska nämnden inte har behandlat revisorernas
skrivelse. Något underlag i form av en tjänsteskrivelse kan inte heller finnas av berörd
personal i tekniska nämnden. Vår sökning i regionens diarium på webben ger en träff som
indikerar att revisorernas skrivelse registrerades 2015-03-06 med diarienummer TN
2015/529:1. Det framgår dock inte vad som har hänt med skrivelsen efter att den registrerades.

3.4.1.

Uppföljning av rekommendationerna

Utifrån intervjuerna framgår att rutinerna avseende registrering av sekretessbelagda
handlingar har förändrats så att sekretessbelagda handlingar registreras i Treserva. Handläggarna förvarar originalhandlingar i låsta skåp på plats hos dem. Detta gäller för färdtjänst och sjukhustrafik. I intervjuerna framgår att de sekretessärenden som registreras i
registreras av den centrala registraturen och att de fysiska akterna förvaras där.
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Regionarkivet genomförde en tillsyn av tekniska nämndens arkiv i december 2015 som
resulterade i en rapport som beskriver allvarliga brister i arkivvården. Vissa av punkterna
stämmer direkt överens med revisorernas rekommendationer efter den förra granskningen. Arkivmyndigheten föreslog bl.a. ett program om tio punkter som behöver åtgärdas:
1. Arkivlagens §§ 5-6 och regionens arkivreglemente bör användas som en grund för
förbättringsarbete.
2. Tekniska nämndens arkivorganisation ses över. Namnuppgifter på arkivredogörare rapporteras till regionarkivet.
3. Rutiner för registrering och hantering av handlingar som innehåller sekretessbelagd information ses över.
4. Förvaltningen behöver inventera vilka system som används för registrering och
hantering av handlingar (inkl ritningar) och ärenden och hur information som ska
bevaras säkerställs för framtiden.
5. Tekniska nämndens arkivbeskrivning från 2005 revideras.
6. Tekniska nämndens dokumenthanteringsplan från 2007 revideras.
7. Gallringsbeslut utifrån råd om bevarande och gallring fattas av nämnden, efter
remiss till regionarkivet. Beslutad gallring verkställs regelbundet. I samband med
gallringen upprättas ett gallringsbevis som skickas till regionarkivet för kännedom.
8. I arkivvården ingår det enligt arkivlagen att upprätta en systematisk arkivförteckning. Förteckningen uppdateras efterhand och ska följa med leveranser av handlingar som förvaltningen vill överlämna till regionarkivet. (Undantagna är äldre
pärmar och boxar som innehåller handlingar och ärenden som är avslutade i Visby
stad senast 31 december 1970. De kan överlämnas oordnade tillsammans med
ifylld följesedel).
9. Förvaltningen bör snarast möjligt se över sina rutiner när det gäller den fysiska informationssäkerheten. Den enda lokal som är byggd för att vara en godkänd arkivlokal, klarar för närvarande inte gränsvärdena för fukt och värme. Det måste omedelbart åtgärdas.
10. De handlingar som förvaras i en lokal med fuktskador bör flyttas till ett torrt utrymme och torkas. Handlingarna måste vara torra och helt fria från eventuella
mögelsporer innan de blandas med andra handlingar.
Av intervjuerna framgår att nämnden inte har fått kännedom om tillsynsrapporten eller
bristerna som tillsynsrapporten tar upp. Nämnden har inte heller fått kännedom om revisorernas skrivelse. Inte heller ordförande har fått kännedom om tillsynsrapporten. Detta
gäller per 2017-03-06.

3.4.2.

Vår bedömning

Vår bedömning är att tekniska nämndens förvaltning har åtgärdat revisorernas rekommendation om att tydliggöra hur sekretessbelagda ärenden ska förvaras och därmed har
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samtliga rekommendationer som i den föregående granskningen ankom på tekniska
nämnden hanterats och åtgärdats.
Vi har inte varit på plats för att med egna ögon betrakta tekniska nämndens praktiska
hantering av allmänna handlingar i denna uppföljning. Vi har dock fått till oss information som vi bedömer är relevant att lyfta i denna rapport. Region Gotlands arkivmyndighet
genomförde i december 2015 en tillsyn av tekniska nämndens arkivvård. Tillsynsrapporten visar på mycket allvarliga brister vad gäller förvaringen av allmänna handlingar, men
även registreringen. I viss mån återupprepas bristerna och rekommendationerna som
påtalades av revisorerna efter den föregående granskningen 2015. Åtgärderna som tillsynsmyndigheten föreslog år 2015 har enligt de intervjuade inte åtgärdats per den 201703-02. Nämnden har inte heller fått kännedom om tillsynen eller tillsynsrapporten, trots
att denna var ställd till nämnden.
Vidare ser vi stora brister i hur revisorernas skrivelse har hanterats. Tekniska nämndens
förvaltning kan inte hitta att nämnden har fått skrivelsen till sig eller att nämnden eller
förvaltningen har avgett ett yttrande i frågan. Det är oklart vad som har hänt efter att skrivelsen inkommit till nämndens förvaltning. Vi anser att detta är en allvarlig brist vad gäller hanteringen av allmänna handlingar som inte ska kunna inträffa om rutiner, kunskap
och efterlevnad av dessa följs.
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4.

Granskning av övriga nämnder

I detta kapitel beskriver vi våra iakttagelser och bedömningar utifrån övriga nämnder.
Inledningsvis beskriver vi organisationen utifrån vår gransknings fokus på registratorsfunktionen.

4.1.

Organisation

4.1.1.

Generellt om myndigheters registratorsfunktion

Varje förvaltningsmyndighet bär ansvaret för att dess allmänna handlingar hanteras på ett
ändamålsenligt sätt. Registratorsfunktionen - den funktion som hanterar förvaltningsmyndighetens post, registrering och expediering av allmänna handlingar - är därmed
väldigt viktig för att upprätthålla insyn och ordning bland de allmänna handlingar som
upprättas och inkommer hos en myndighet. Syftet med att upprätthålla insyn och ordning
och reda bland myndigheters allmänna handlingar är att värna möjligheten för allmänheten att ta del av och granska hur de offentliga verksamheterna bedrivs, vilket är centralt
för demokratins välmående.

4.1.2.

Region Gotlands registratorsfunktion

Regionen har sedan 2010 haft en gemensam, centralt placerad registratur. Totalt finns det
åtta heltidsanställda registratorer5 som servar styrelsen och samtliga nämnder exklusive
överförmyndarnämnden, patientnämnden och valnämnden. De sist nämnda nämnderna
sköter sin egen registrering, diarieföring och arkivering. Var och en av registratorerna har
internt tilldelats huvudansvaret för en specifik nämnd och är sedan första och andra ersättare för två andra nämnder. Samtliga använder diarie- och ärendehanteringssystemet
wsds för registrering av allmänna handlingar. Fysiska akter finns hos den centrala registraturen för samtliga nämnder förutom för kultur- och fritidsnämnden, byggnämnden
och hälso- och sjukvårdsnämnden. I intervjuerna uppges att de fysiska akter som finns
hos den centrala registraturen aldrig lånas ut till handläggarna bortsett från om de behöver kopiera något i akten.
Den centrala registraturen var t.o.m. utgången av år 2016 organiserad under Serviceförvaltningen tillsammans med bland annat regionarkivet, och växeln. Vid årsskiftet
2016/2017 upphörde serviceförvaltningen och ledningskontoret art existera och den nya
förvaltningen regionstyrelseförvaltningen bildades. Registraturen leds av en enhetschef
som även är chef för arkivet och växeln. Omsättningen på enhetschefer för registraturen
uppges i intervjuerna ha varit hög. Sedan registraturen centraliserades 2010 har fem enhetschefer innehaft rollen.
Innan år 2010 tillhörde varje registrator i Region Gotland en specifik nämnd och satt placerade fysiskt på plats tillsammans med nämndens övriga kansliverksamhet. Detta är den
dominerande organisationsformen i många andra kommuner, landstig/regioner.

5

1 Region Gotland benämns dessa registratorer som dokumentcontrollers
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Registraturens arbete och vilka tjänster de ska leverera till respektive nämnd har fram
t.o.m. år 2016 styrts av en skriftlig överenskommelse mellan ledningskontoret och serviceförvaltningen. Enligt överenskommelsen ansvarade registraturen för att:
•

Ta emot inkommande post adresserad till förvaltning alt. nämnd inom Region
Gotland,

•

Preparera, scanna och granska post som ska registreras,

•

Bevaka registratorsbrevlådor,

•

Registrera ärenden och handlingar i ärendehanteringssystemet WsDs,

•

Ansvarar för utlämning av allmänna offentliga handlingar som finns registrerade
iWsD3. Undantaget i de fall oklarheter eller begäran om stor mängd handlingar
begärs ut då respektive verksamhet kontaktas.

•

Utlämnande av allmän handling som omfattas av sekretess bedöms av verksamhet
i respektive nämnd,

•

Följa lagstiftningens krav på registrering av handlingar,

•

Skapa en effektiv rutin för registrering inom Region Gotland,

•

Upprätthålla en god kommunikation med förvaltningarna inom region Gotland,

•

Utskrift av digitala handlingar som ska bevaras,

•

Sammanställa årsdiarium,

•

Öppna personadresserad post ställd till Region Gotland, Visborg, utifrån givna
fullmakter.

I samband med omorganisationen 2016/2017 löpte överenskommelsen ut. Vid intervjuerna uppges att ingen ny överenskommelse är på plats i nuläget. Registraturen har därför
fortsatt enligt det tidigare avtalet i avvaktan på eventuella nya direktiv eller överenskommelser.
Vid intervjuerna uppges av samtliga registratorer att nämndsekreterarna är registratorernas huvudsakliga ingång och kontaktyta till nämnden och des verksamhet.
Registraturens huvudsakliga riktlinjer för registratursarbetet uppges vara den så kallade
tjänstekatalogen. Katalogen beskriver vilken service och vilka uppgifter som ska ges till
respektive nämnd och regionens systemansvarig uppges ha varit drivande i dess framtagande. Katalogen uppges vara ett levande dokument som registraturen tillsammans med
nämndsekreterarna arbetat fram. Tidigare enhetschef uppges har varit delaktig när arbetet startade men på grund av chefsomsättningen så har deras deltagande inte fått någon
kontinuitet. Chefsledet över enhetschefen uppges vid intervjuerna vara införstådda med
dokumentets innehåll. Dokumentet har inte beslutats av styrelsen eller någon nämnd.
Registratorerna har huvudansvaret för registrering av inkommande handlingar men beroende på nämnd så varierar det hur mycket nämndsekreterarna deltar i registreringsarbetet. Ansvarsfördelningen mellan nämnd och registratur uppges överlag fungera enligt
överenskommelse. Vad gäller exempelvis registrering av sekretessbelagda uppgifter ska
den centrala registraturen sekretessmarkera ett ärende när det registreras i
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l

Nämndsekreteraren har sedan i uppgift att bedöma om sekretessmarkeringen ska tas bort
eller ligga kvar.
Vid intervjuerna uppges det inte finnas några specifika krav från nämnderna och styrelsen
om hur snabbt frågor ska besvaras eller handlingar hanteras. Registraturen har istället
valt att sätta upp egna krav att ärende ska hanteras samma dag som de inkommer i största
möjliga mån. Det ska enligt de intervjuade registratorerna vara rent i inkorgen innan man
går hem. I de mest "handlingstunga" nämnderna uppges det av registratorerna komma in
handlingar dygnet runt, men generellt bedöms detta krav kunna uppfyllas enligt registratorernas egen bedömning.
Registraturen har fastslagna servicetider för allmänheten som innebär att registratorerna
fram tills klockan tre helgfri vardag ska vara tillgänglig för allmänheten via telefon.
Antalet inkommande handlingar varierar från nämnd till nämnd. Det finns generella regler för gallring av handlingar i regionens övergripande dokumenthanteringsplan, dessa
regler omfattar spam, reklam och liknande. Om registratorerna är osäkra på huruvida ett
ärende ska registreras eller inte så skickas handlingen till ansvarig handläggare som gör
en bedömning. Enklare frågor hålls ordnade under kortare perioder, tre till sex månader
innan dessa gallras rutinmässigt.
Registraturen uppger att de diarieför ett stort antal frågor/synpunkter från allmänheten.
Därtill kommer ett antal frågor/synpunkter från allmänheten som registreras via Region
Gotlands synpunktshantering på hemsidan6.
Vid intervjuerna uppges att fördelarna med en samlad och centralt placerade registratur
är att registratorerna i större utsträckning kan gå in och stötta varandra i arbetet. Det
uppges i princip alltid finnas en kollega som kan hoppa in och ta över om en registrator
blir sjuk eller går på semester. Ytterligare en fördel som lyfts fram med den nuvarande
organisationen är att den totala kompetensen hos registratorerna ökar då nyanställda kan
lära av de mer erfarna samtidigt som registratursarbetet blir mer likriktat.
Vid intervjuerna framkommer även att det finns ett par nackdelar med den centraliserade
organisationen. Den tydligaste av dessa är att registratorerna skiljs från den verksamhet
de ska arbeta för. Detta uppges i viss mån bidra till att registratorerna får en minska personal- och verksamhetskännedom.

4.2.

Regler och riktlinjer

Kontrollmål: Det finns ändamålsenliga regler och riktlinjer i Regionen avseende
hantering av allmänna handlingar.

4.2.1.

Regionövergripande riktlinjer

Vi har tagit del av ett antal dokument som utgör regionens övergripande riktlinjer och
rutiner avseende handläggning vid registrering, utlämning och övrig hantering av allmänna handlingar. Dessa övergripande dokument omfattar samtliga verksamheter inom
regionen. Respektive nämnd eller verksamhet behöver beroende på den egna verksamheten även ta fram specifika interna riktlinjer för att komplettera de övergripande dokumen6

http://www.gotland.se/71408
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ten. Merparten av styrdokumenten som beskrivs i den tidigare revisionsrapporten om
offentlighetsprincipen gäller även vid detta granskningstillfälle.
Nedan redovisas de riktlinjer som mottagits och deras innehåll:
•

"Arkivreglemente" (Antaget av kommunfullmäktige 1992-12-14)

Dokumentet beskriver de grundläggande bestämmelserna om arkivvård i regionen. I arkivreglementet anges även att varje myndighet (vilket är att likställa med nämnd) ska redovisa sitt arkiv dels genom en systematisk arkivförteckning över de handlingar som tillhör myndighetens arkiv (arkivförteckning), dels genom en kortfattad information om
vilka slags handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning).
Varje myndighet skall också upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar,
hur dessa hanteras samt gallringsföreskrifterna för de allmänna handlingarna (dokumenthanteringsplan).
•

"Information till handläggare i W3Ö3" (upprättad november 2013)

WsDs är regionens ärendehanteringssystem som samtliga verksamheter använder (med
fåtal undantag). Dokumentet beskriver merparten av riktlinjerna gällande registrering och
handläggning av ärenden och dokument i systemet. Dokumentet går även igenom offentlighetsprincipen och allas rätt att ta del av allmänna handlingar. Dokumentet definierar
vad en allmän handling är, vad som anses vara en inkommande handling samt beskriver
principerna om offentliga och sekretessbelagda handlingar.
Dokumentet beskriver även förfarandet för att klassa handlingar som sekretessbelagda,
vem som ska pröva utlämnandefrågan och hur avslag på utlämnandeförfrågan ska hanteras.
•

"Riktlinjer för IT-användning inom Region Gotland" (Fastställd 20 maj 2014 av
regiondirektör)"

Dokumentet beskriver kortfattat de riktlinjer som gäller för IT-användning inom regionens verksamhet. Detta inkluderar hantering och användande av e-post. Riktlinjerna uppges i dokumentet vara giltiga till 2016-12-31.
•

"Råd vid hantering av begäran om utlämning av e-post, e-postloggar och epostadresser" (framtagen av ledningskontoret november 2015)

Dokumentet beskriver rutiner vid begäran om utlämning av e-post, e-postloggar och epostadresser. Detta inkluderar definition av vad som kan ses som allmän handling i sammanhanget. Dokumentet beskriver även kortfattat gallringsreglerna som gäller för e-post.
Det finns även riktlinjer som mer i detalj beskriver hanteringen av sms och epostmeddelanden, se Riktlinjer för ärendeprocess, daterad 2016-02-23. Enligt dessa riktlinjer som finns på Regionens intränat ska sms och e-post som är allmänna handlingar
hanteras likadant som om de inkommit i pappersform. De ska diarieföras och kan lämnas
ut till allmänheten om inte innehållet omfattas av sekretessbelagda uppgifter. Om en anställd i regionen har tagit emot sms eller e-post på annat ställe än arbetsplatsen ligger det
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i mottagarens ansvar att ta med det till regionen så det kan diarieföras och göras tillgängligt. Allmänna handlingar som inkommer i digital form behöver inte lämnas ut i den formen, utan en utskrift är tillräckligt.
Det anges vidare i riktlinjerna att sms som inkommer på arbetstelefonen till anställd i
egenskap av privatperson inte är att betrakta som en allmän handling, samtidigt som ett
sms på den anställdes privata telefon ibland kan betraktas som en allmän handling. Enligt
riktlinjerna är det väsentliga själva innehållet och inte på vilket medium det inkommer.
•

"Att hantera arkiv i Gotlands kommun" (antagen av kommunstyrelsen 2007-0224)

Dokumentet innehåller riktlinjer och rutiner för arkivhanteringen i kommunen. Detta
inkluderar riktlinjer för ansvarsfördelning, registrering, arkivering och gallring av ärenden och handlingar.
•

Bevarande och gallringsplan (odaterad)

Dokumentet är en generell bevarande och gallringsplan för handlingar av administrativ
karaktär i samtliga av regionens verksamheter. Planen beskriver vilka typer av handlingar
som kan gallras samt hur länge olika typer av handlingar måste sparas.
•

"Riktlinjer för ärendeprocess" (2016-02-23)

Detta dokument är Region Gotlands riktlinjer för hur ärendeprocessen ska fungera och är
riktad framförallt till regionens handläggare och chefer. Riktlinjen innehåller en genomgång av samtliga delar av ärendeprocessen vilket inkluderar handläggningen av ett
ärende, den politiska beredningen samt hur ett ärende ska avslutas. Dokumentet hänvisar
även till de specifika lagrum som omfattar de olika delarna av processen samt vilka mallar
som ska användas.

4.2.2.

Byggnadsnämnden

Vi har för byggnadsnämnden tagit del av följande dokument som avser hantering av allmänna handlingar.
•

"Byggnadsnämnden Dokumenthanteringsplan" (BN, 2014-06-01)

Dokumenthanteringsplanen redovisar de handlingstyper som finns i verksamheten och
beskriver hur de skall hanteras. Dokumenthanteringsplanen utgör även nämndens gallringsbeslut och reglerar vilka handlingar som ska bevaras, vilka som skall förstöras och i
så fall när.
•

"Arkivbeskrivning" (2014-03-14)

Beskrivningen innehåller kortfattade uppgifter om arkivbildaren och hur dess arkiv ska
hanteras.
•

" Tips & Trix BN (Odaterad)"
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Dokument som innehåller rutiner för hantering och handläggning av olika typer av ärenden inom nämnden.
Vid intervjuerna uppges att det ibland kommer in förfrågningar om att få ta del av allmänna handlingar. Dessa fall hanteras antingen av nämndens sekreterare eller registrator. Inom nämndens verksamhet finns det även en kundtjänst som får många förfrågningar och är vana att hantera dessa. Verksamheten hanterar inte några handlingar som kan
bedömas innehålla sekretessbelagda uppgifter, mer än i undantagsfall.
Det är framförallt registratorn till nämnden som registrerar nya ärenden även om det
ibland förekommer att även nämndsekreteraren gör det. Verksamhetens handläggare kan
inte skapa nya ärenden i W3D3 utan uppges endast ha behörighet att skapa och lägga in
handlingar i befintliga ärenden i
Kunskapen om vilka regler som gäller för handlingar som inkommer via privata sociala
medier uppges vara begränsad vilket ses som problematiskt inom verksamheten. Nya
medarbetare uppges få en genomgång av de regler som gäller.

4.2.3.

Gymnasie- och vuxenutbildning snämnden

Utöver de regionövergripande riktlinjerna har vi tagit del av två dokument som rör Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens hantering av handlingar, dessa är:
•

Arkivbeskrivning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden(upprättad 201411-24, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen).

Dokumentet utgör en enklare beskrivning av arkivering och allmänna handlingar och
hänvisar till dokumenthanteringsplanen i vissa hänseenden.
•

Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsförvaltningen (2006-01-31,
Barn- och utbildningsförvaltningen, chef för kansliavdelningen).

Dokumenthanteringsplanen beskriver dokumenthantering, offentlighetsprincipen, registrering och arkivering för barn- och utbildningsförvaltningen (innan omorganiseringen).

4.2.4.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

För hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet har vi tagit del av följande dokument som
berör riktlinjer hantering av handlingar:
•

Tandvårdsenhetens dokument och gallringsplan, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, datum saknas.

Dokumentet beskriver om, när och hur dokument inom tandvården ska gallras, dock omfattar gallringsplanen enbart tandvården. Övrig verksamhet uppges omfattas av de övergripande dokumenten.
•

Dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden i Gotlands kommun,
upprättad 1999, senast uppdaterad 2008.
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Dokumentet utgör främst en gallringsplan och beskriver mer sparsamt hur allmänna
handlingar ska hanteras med avseende på diarieföring, utlämnade av handling, inkommen handling etc.
•

"Arkivbeskrivning" (2011-08-19)

Beskrivningen innehåller kortfattade uppgifter om arkivbildaren och hur dess arkiv ska
hanteras.
•

Dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård, för vårdhandlingar på papper
och andra analoga format samt digital information, daterat 2016-03-02.

Dokumentet tar upp gallring av allmänna handlingar och uppges vara ett komplement till
den dokumenthanteringsplan som beskrivits tidigare.
I intervjuerna anges att det i nuläget inte finns någon färdig rutin som beskriver hur patientjournaler ska lämnas ut. I intervjuerna uppges däremot att det finns ett utkast som är
på gång att fastställas.

4.2.5.

Kultur- och fritidsnämnden

För kultur- och fritidsnämndens har vi tagit del av följande dokument som berör riktlinjer
för hantering av allmänna handlingar.
•

Dokumenthanteringsplan för Kultur- och fritidsnämnden, uppdaterad 2015-10-14.

Dokumenthanteringsplanen innehåller en beskrivning av handlingstyper och huruvida de
ska bevaras samt hur den ska gallras.
•

Beskrivning av hur kultur- och fritidsnämnden organiserar sina allmänna handlingar, 2014-09-17.

Dokumentet beskriver var man ska vända sig för ytterligare frågor och hjälp gällande hanteringen av allmänna handlingar. Dokumentet fungerar som en arkivförteckning.
•

Arkivbeskrivning, daterad 1992, reviderad senast 2016-09-30, kultur och fritidsnämnden.

Här räknas enbart olika typer av handlingar och ärendeslag som ingår i den så kallade
arkivbildaren upp.
•

Information till handläggare i WsDs, 2013-11-01, Ledningskontoret,

Dokumentet innehåller information till handläggare som arbetar i regionens ärendehanteringssystem wsDs.

4.2.6.

Miljö och Hälsoskyddsnämnden

För miljö- och hälsoskyddsnämnden har vi tagit del av följande dokument som avser hantering av allmänna handlingar.
•

Arkivbeskrivning, 2009-04-21,
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Dokumentet beskriver i korthet miljö-och hälsoskyddsnämndens verksamhet. Av beskrivningen framgår att det finns vissa viktiga handlingar, dock ej specificerat exakt vilka
handlingar som avses. Det framgår vidare ur dokumentet att handlingar ska diarieföras
och arkiveras, och var de arkiveras. Det finns ingen tydlig beskrivning av vilka handlingar
som ska arkiveras och hur det ska ske.
•

Bevarande- och gallringsplan för Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2009-04-28

Planen beskriver några centrala begrepp, som bl.a. offentlighetsprincipen, arkivering och
gallring.
•

Dokumenthanteringsplan, 2009-04-08,

Planen behandlar alla olika sorters handlingstyper inom miljö-och hälsoskyddskontoret,
hur dessa sorteras, förvars och gallras.
•

Handläggning av ärenden i Miljöreda- Processbeskrivning, 2015-11-16

Processbeskrivning av hur ett ärende registreras, hanteras och avslutas i nämndens ITsystem Miljöreda.
•

Ärendeprocess enskilt avlopp- Processbeskrivning, 2016-03-02

Beskriver hur ett ärende registreras och hanteras i nämndens IT-system gällande vattenavloppsärenden.
Vid intervjuerna uppges att det framförallt är registratorn till nämnden som registrerar
nya ärenden även om det förekommer att nämndsekreteraren också gör det.
Beslut om avslag på begäran att få ta del av en handling uppges vara delegerat till enhetschef i samråd med ansvarig handläggare.
Utöver WsDs så används ärendesystemet Miljöreda i delar av verksamheten. Även handläggningen av alkoholtillstånd uppges ha ett eget system som verksamhetens handläggare
själva registrerar ärenden i. Många av dessa ärenden uppges omfattas av sekretess och
behandlas av regionstyrelsen.

4.2.7.

Socialnämnden

För socialnämnden har vi tagit del av följande dokument som avser hantering av allmänna
handlingar.
•

Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar, 2010-08-09, senast reviderad 2015-05-06, Socialförvaltningen.

Dokumentet beskriver förvaltningens verksamhet, viktigare handlingar, sekretess etc.
•

Dokumenthanteringsplan, 2010-04-21, antagen av Socialnämnden

Dokumenthanteringsplanen innehåller en beskrivning av vad en akt, arkivering och gallring innebär.
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•

Utlämnade av handlingar, 2012-06, Socialförvaltningen

Dokumentet innehåller en beskrivning vad en allmän handling är, vad som kan lämnas ut
och vad som kan bedömas som sekretess vid utlämnande av allmän handling. Dokumentet innehåller även en mer detaljerad beskrivning av processen för utlämnande av allmän
handling. Det framgår även i dokumentet vem som har befogenhet att besluta om att en
handling inte ska lämnas ut. Vidare framgår att besvärshänvisning ska skickas med beslutet om att inte lämna ut handlingar.
•

Ärendeprocessen inom socialförvaltningen, till användare av WsDs, 2012-10-01,
förvaltningsledningsgruppen.

Dokumentet beskriver hur allmänna handlingar ska hanteras i WsDs.

4.2.8.
•

Överförmyndarnämnden
Rutin över posthanteringen, upprättad 2012-04-30, senast reviderad 2013-12-09

Rutinen innehåller en kortfattad beskrivning över hur post ska hanteras när den inkommer, dvs., datumstämplas och diarieföras till rätt ärende.
•

"Användarhandbok Wärna" (2012)

Användarhandbok med rutiner för nämndens ärendehanteringssystem Wärna.
•

Dokumenthanteringsplan Överförmyndarnämnden; upprättad 2012-07-16

Dokumentet utgör nämndens dokumenthantering- och gallringsplan.
Arkivbeskrivning, upprättad 2014-10-15
Beskrivning hur regionstyrelseförvaltningen organiserar sina allmänna handlingar

4.2.9.

Patientnämnden

Det uppges finnas både en dokumenthanteringsplan, gallringsplan och en arkivförteckning för nämndens verksamhet. Dessa uppges dock vara föråldrade och i behov av översyn. En arkivbeskrivning uppges vara under framtagande.
Sekretessbelagda ärenden som innehåller handlingar uppges diarieföras och förvaras i låst
vagn på handläggarens rum medan ärendet pågår. När ärenden är avslutade förvaras de i
låst skåp i arkivrum.
Det uppges hända mycket sällan att en begäran om att ta del av allmän handling avslås.
Handläggare har rätt att sekretessbedöma och lämna ut allmänna handlingar. Avslagsbeslut är ett ordförandebeslut och ett avslagsbeslut åtföljs alltid av en besvärshänvisning.

4.2.10.

Valnämnden

Enligt nämndsekretaren vid Valnämnden så följs de föreskrifter som finns från valmyndigheten och RG vad gäller arkivering och gallring av handlingar.
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Det uppges för tillfället inte finnas en dokumenthanteringsplan för nämnden men ett arbete pågår med att ta fram detta vid tillfället för granskningen.
Nämnden uppges inte hantera handlingar med sekretess.

4.2.11.

Bedömning

Vår sammantagna bedömning är att kontrollmålet ej är uppfyllt. Resultatet varierar dock
mellan nämnderna.
Det finns övergripande riktlinjer, avseende hantering av allmänna handlingar, tillämpliga
för Region Gotland som helhet. Vår bedömning är att de övergripande riktlinjerna i allt
väsentligt är i enlighet med gällande lagstiftning.
Utöver de övergripande riktlinjerna har varje nämnd ansvar för att upprätta nämndspecifika riktlinjer för hanteringen av nämndens allmänna handlingar. Detta regleras bl.a. genom Gotland kommuns arkivreglemente, beslutat av fullmäktige 1992, som ställer krav på
att varje nämnd ska upprätta arkivförteckning, arkivbeskrivning samt en dokumenthanteringsplan.
Nedan följer våra bedömningar disponerat efter respektive nämnd.
Kontrollmål: Det finns ändamålsenliga regler och riktlinjer i Regionen avseende hantering av allmänna handlingar.
Motivering
Nämnd
Bedömning
ByggnadsI allt väsentligt
Byggnadsnämnden har antagit en dokumenthantenämnden:
uppfyllt
ringsplan som redovisar de handlingstyper som
finns i verksamheten och beskriver hur de skall hanteras. Dokumenthanteringsplanen utgör även
nämndens gallringsbeslut och reglerar vilka handlingar som ska bevaras, vilka som skall förstöras och
i så fall när.
Gymnasie- och
Ej uppfyllt
Dokumenthanteringsplanen är så gammal (2006)
vuxenutbildatt den bland annat hänvisar till den föregående
sekretesslagen. Planen bör uppdateras i syfte att
ningsnämnden
anpassas till hur verksamheten ser ut i dag med nuvarande organisation och digitalisering av registreringen av allmänna handlingar. I övrigt bör planen
uppdateras vad gäller var, när och hur berörd personal ska hantera olika handlingar. Formellt sett
saknar nämnden en dokumenthanteringsplan eftersom gällande dokumenthanteringsplan är skriven
för barn- och utbildningsförvaltningen. Enligt intervjuerna är en ny plan i beredningsskedet.
Hälso- och
Delvis uppfyllt
Det finns två dokumenthanteringsplaner som uppsjukvårdsges vara komplement till varandra, varav den ena
nämnden
behandlar specifikt vårdhandlingar. Den övergripande dokumenthanteringsplanen är relativt gammal (2008). Beskrivningen av hur allmänna hand-
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Kultur- och
fritidsnämnden

Delvis uppfyllt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Delvis uppfyllt

Socialnämnden

I allt väsentligt
uppfyllt

Overförmyndarnämnden
Patientnämnden

Delvis uppfyllt

Valnämnden

4.2.12.

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

lingar ska hanteras med avseende på diarieföring,
utlämnade av handling, inkommen handling etc.
kan utvecklas.
Det finns en arkivförteckning, arkivbeskrivning
samt en dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen är dock mer av en gallringsplan och kan
förtydligas så att den tydligare beskriver processen
för hanteringen av allmänna handlingar i den mån
processen avviker från den regionövergripande beskrivningen i "Riktlinjer för ärendeprocess, (201602-23)"
Det finns en bevarande- och gallringsplan som tar
upp centrala begrepp kring hanteringen av allmänna
handlingar. Det finns även en arkivbeskrivning och
en samt dokumenthanteringsplan. Den sistnämnda
är mer av en gallringsplan och kan utvecklas avseende processbeskrivningar för hur allmänna handlingar ska hanteras i den mån processen avviker från
den övergripande beskrivningen i "Riktlinjer för
ärendeprocess, (2016-02-23)". Arkivförteckning
saknas.
Det finns en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan som tydligt beskriver hur allmänna
handlingar ska hanteras. Det finns även en rutin på
förvaltningsnivå som beskriver processen för utlämning av allmänna handlingar.
Av intervjuerna framgår att nämndens verksamhet
är liten. Vi saknar dock en arkivförteckning.
Nämnden har en gallrings - och dokumenthanteringsplan samt en arkivförteckning, dessa dokument
uppges vara utdaterade. En arkivbeskrivning uppges
vara under framtagande.
Nämnden uppges följa de föreskrifter som finns från
valmyndigheten och RG vad gäller arkivering och
gallring av handlingar. För tillfället finns dock inte
en dokumenthanteringsplan som omfattar nämndens verksamhet.

Rekommendation

Vår rekommendation avseende de skriftliga riktlinjerna och rutinerna vad gäller hanteringen av allmänna handlingar i Region Gotland är att dessa behöver ses över. Vi rekommenderar därför följande åtgärder:
•

Revidering av arkivreglemente för Gotlands kommun från 1992.

•

Nämnderna bör se över och vid behov revidera direktiv och riktlinjer för registrering, förvaring och arkivering av allmänna handlingar.
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•

4.3.

Riktlinjer och direktiv bör beslutas på nämndnivå, medan rutiner och processbeskrivningar kan fastställas på förvaltningsnivå.

Personalens förutsättningar för att hantera
allmänna handlingar

Kontrollmål: Berörd personal har givits tillräckliga förutsättningar för att hantera allmänna handlingar.
I detta avsnitt beskrivs hur rutiner och riktlinjer har tillgängliggjorts för de anställda i
regionen, samt vilket stöd i form av kompetensutbildning kring hantering av allmänna
handlingar som ges berörd personal.

4.3.1.

Den centrala registraturen

De regionövergripande riktlinjerna som beskrivs i avsnitt 4.2.1 uppges i intervjuerna vara
tillgängliggjorda för samtliga inom regionens verksamhet via intranätet.
Registraturens tjänstekatalog, som är en intern rutin för registratorerna, och andra riktlinjer kring den centrala registraturen uppges vara tillgängliggjorda i en gemensam mapp
på regionens server. Samtliga registratorer har tillgång till den och känner till var de finns
tillgängliga enligt intervjuerna.
Utbildning och kompetensutveckling för den centrala registraturen uppges vid intervjuerna inte ha varit ett prioriterat område under de senaste åren på grund av besparingskrav
på verksamheterna. Registraturen har vid ett par tillfällen haft möjlighet att bjuda in utbildare till verksamheten och håla utbildningar på plats för registratorerna.
I intervju med systemförvaltaren uppges att denne håller ca 6-7 utbildningstillfällen per år
(ca 3 st per termin) där nya handläggare utbildas i ärendehanteringssystemet. Utbildningarna innehåller även information om vad som är en allmän handling och hur handläggarna ska hantera dessa.
Inom registraturen hålls veckovisa personalmöten. Vid dessa möten ges tillfälle för kollegialt utbyte och diskussioner kring hur problem som uppstår kan hanteras. Systemansvarig uppges delta ca en gång i månaden för kompetensöverföring i ärendehanteringssystemet och mer generellt kring diarieföring.

4.3.2.

Byggnadsnämnden

I intervjuerna uppges att byggnadsnämndens sekreterare tillsammans med miljö- och
hälsoskyddsnämndens sekreterare genomför utbildningar kring hantering av allmänna
handlingar.
Regler, riktlinjer och rutiner finns tillgängliga på regionens intränat som handläggarna
har tillgång till.
Enligt intervjuerna mottar byggnadsnämnden ibland begäran om att få ta del av allmän
handling. Oftast hanteras den typen av ärenden genom byggnadsnämndens kundtjänst

Mars 2017
Region Gotland
PwC

26 av 38

Granskning av tillämpningen av offentlighetsprincipen

roch inte genom registraturen. Sekretesshandlingar förekommer enligt de intervjuade i
väldigt liten utsträckning.
I intervjuerna uppges att registraturen centralt hanterar nästan all registrering av allmänna handlingar. Nämndsekreteraren har registratorsbehörighet i wgds och registrerar
ärenden i undantagsfall. Nämndsekreteraren och registraturen har behörighet att lägga
upp nya ärenden. Handläggarna har det inte, dock har dessa behörighet att registrera
handlingar på befintliga ärenden, vilket de gör i enlighet med rutinen.

4.3.3.

Gymnasie- och vuxenutbildning snämnden

Utifrån intervjuerna framgår att sekreteraren i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(GVN) har en central roll vad gäller att hantera allmänna handlingar. Denne registrerar
själv sina handlingar och har full registratorsbehörighet i wsds. Handläggarna som arbetar under GVN: s förvaltning, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har behörighet att
registrera allmänna handlingar på befintliga ärenden, vilket gör, enligt de intervjuade.
När det gäller att lägga upp nya ärenden vänder sig handläggarna till den centrala registraturen för genomförande.
I nämndens delegationsordning anges att förvaltningschefen/utbildningsdirektören är
den som har delegerats rätten att fatta beslut om att inte lämna ut en allmän handling.
Beslutet ska anmälas till nämnden enligt delegationsordningen. I intervjuerna uppges att
det är ovanligt att den typen av beslut fattas.
Nämndsekreterarna från GVN och barn- och utbildningsnämnden har varit ute i skolorna
för att informera och utbilda personalen om hantering av allmänna handlingar. Fördjupade utbildningar har genomförts för skolassistenter. Enligt intervjuerna är tanken att
skolassistenterna ska fungera som ett kunskapsnav för stöd till lärare och annan personal
som hanterar allmänna handlingar ute i verksamheten.
Vid varje ny mandatperiod hålls utbildningar för de förtroendevalda i nämnden, kring
lagstiftningen, där hantering av allmänna handlingar ingår. I intervjuerna uppges att det
planeras en utbildning avseende tidigt denna vår som ska beröra hantering av allmänna
handlingar.
Sekreterarna har ett nätverk som träffas en gång i månaden där kollegialt utbyte kring
bl.a. hantering av allmänna handlingar ges utrymme.
I intervjuerna uppges att skolorna inte använder wsds. Rektorerna har sitt eget diarium
med handlingar som upprättas och inkommer.

4.3.4.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

l intervjuerna uppges att en del av riktlinjerna och rutinerna finns tillgängliga på intranätet och en del finns tillgängliga via Docpoint, som är ett dokumenthanteringssystem som
är kopplat till W3d3. Registraturen, nämndsekreterare och förvaltningssekreteraren har
full behörighet i wsds medan handläggarna har behörighet att tillföra handlingar i ett
befintligt ärende. Majoriteten av ärendena uppges registreras hos den centrala registraturen men det förekommer även att nämndsekreteraren och handläggarna på förvaltningen
registrerar.
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Postöppningsmedgivande och överlämning av uppgifter vid semester uppges i intervjuerna fungera väl på förvaltningen. Det uppges dock i intervjuerna finnas skillnader mellan
den centrala förvaltningen och sjukvårdsverksamheten. Exempelvis anges i intervjuerna
att sjuksköterskornas mailadresser förmodligen inte alltid har en ersättare vid frånvaro.
Vad gäller utbildning kring regelverket om hantering av allmänna handlingar finns enligt
de intervjuade en checklista som gås igenom vid introduktion av nya medarbetare.
Systemförvaltaren uppges årligen genomföra ett antal utbildningstillfällen för nya handläggare i WsDs och nya medarbetare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen som förväntas arbeta i WsDs deltar på dessa.
Enligt nämndens delegationsordning har nämndens ordförande befogenhet att besluta
om utlämnande och sekretessprövning av handlingar som hänskjutits till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Enligt de intervjuade är det oftast registratorn eller chefläkaren som hanterar sekretessfrågor vid utlämning av handlingar. Enligt registrator har denne dock aldrig varit med om
att registrera ett beslut om avslag om att få ta del av en allmän handling. Förfrågningar
om att ta del av patientjournaler vidarebefordras till ansvarig handläggare.
Vad gäller utbildning för nämndens ledamöter genomfördes en utbildning i början av innevarande mandatperiod. Utbildningen innehöll bland annat sekretess och hantering av
allmänna handlingar. Under våren 2016 genomfördes en förkortad version av utbildningen för de ledamöter som då var nya i nämnden.

4.3.5.

Kultur- och fritidsnämnden

I intervjuerna uppges att det finns ett introduktionsprogram för handläggare och tjänstemän på central förvaltning. Nämndsekreteraren genomför även introduktionsutbildningar
för nya förtroendevalda. Utöver det erbjuds inga kontinuerliga utbildningar gällande hantering av allmänna handlingar.
Det mesta av nämndens handlingar hanteras genom wsds, men det finns även ett system,
Booking, där handlingar i ärenden som rör bidrag till föreningar hanteras. Ansökan och
beslut registreras dock genom
I intervjuerna uppges att nämndsekreteraren i kultur- och fritidsnämnden hanterar i
princip samtliga allmänna handlingar, även det som enligt överenskommelsen ska hanteras av den centrala registraturen, t.ex. registrering av inkommande post. Enligt intervjuerna framgår att arbetsfördelningen fungerar eftersom förvaltningen är liten.
Det finns en lista för postöppningsmedgivanden innehållandes bl.a Rutiner för hantering
under semester /frånvaro.
Rutiner och riktlinjer finns tillgängliggjorda på regionens intränat dit samtliga handläggare har tillgång.
Vad gäller sekretessbelagda handlingar har registraturen rätt att registrera handlingen
enligt överenskommelsen. Om registraturen misstänker att sekretess föreligger brukar de
skicka handlingen till nämndsekreteraren. Enligt de intervjuade förekommer dock aldrig
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sekretessmarkering av ärenden. Det kan emellertid finnas personuppgifter som behöver
prövas som de kan lämnas ut, enligt de intervjuade.

4.3.6.

Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

Utifrån intervjuerna framgår att nämndsekreteraren och den gemensamma registraturen
hanterar registrering av nya ärenden. Handläggarna har behörighet att diarieföra handlingar på befintliga ärenden. I intervjuerna anges dock att det mesta skickas till registraturen för diarieföring.
Handläggarna har ett diariehanteringssystem som heter miljöreda där de registrerar en
del ärenden själva. Av intervjuerna framgår att vissa ärenden ibland inte förs över på rätt
sätt i WsDs, vilket tros bero på den mänskliga faktorn, och kan resultera i en del handpåläggning.
Vad gäller sekretessbelagda ärenden framgår av intervjuerna att det förekommer ett fåtal
sekretessbelagda ärenden i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Nämndsekreteraren håller tillsammans med byggnadsnämndens nämndsekreterare utbildning en gång om året som innehåller bl.a. hantering av allmänna handlingar. I intervjuerna uppges att nämnden även har tagit in externa utbildare för dessa frågor.
Det uppges även i intervjuerna att det historiskt har varit stor omsättning på chefsnivå
inom förvaltningen, vilket har påverkat följsamheten mot rutinerna negativt. Just nu pågår ett arbete med att uppdatera rutiner och samla dessa på ett och samma ställe för att
förbättra tillgängligheten.

4.3.7.

Socialnämnden

Vad gäller socialnämnden genomför systemförvaltaren introduktionskurser för nya handläggare ca tre gånger per år. I övrigt hålls interna utbildningar när personal anmäler behov av det. Nya nämndsledamöter får en introduktionsutbildning där hantering av allmänna handlingar ingår som en del i utbildningen. Enligt de intervjuade är det känt i förvaltningen att man kan vända sig till nämndsekreteraren om man behöver stöd i frågor
som berör hantering av allmänna handlingar.
Samtliga riktlinjer och rutiner avseende hantering av allmänna handlingar är tillgängliggjorda för verksamheten genom intranätet.
Nämndsekreteraren och registraturen har behörighet att lägga upp nya ärenden och diarieföra handlingar på dessa, medan handläggarna endast har behörighet att registrera
handlingar på befintliga ärenden. I intervjuerna uppges att handläggarna registrerar
handlingar på befintliga ärenden själva men tar även hjälp av registraturen och nämndsekreterare för detta.
Individärenden diarieförs inte i wsds. Handläggarna registrerar själva individärenden i
verksamhetssystemet Treserva (äldreomsorg) samt i Procapita (individ- och familjeomsorg).
Enligt nämndens delegationsordning har förvaltningschefen befogenhet att avslå begäran
om att ta del av allmän handling. Avdelningscheferna har befogenhet att avslå begäran om
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att få ta del av allmän handling för individärenden. Enligt intervjuerna görs en första
prövning om utlämnande (när det inte är självklar att uppgift kan lämnas ut) av nämndsekreteraren, men det är enligt de intervjuade alltid delegaterna som fattar det formella
beslutet om avslag. Rutinen uppges även vara att den som begär ut handlingen ska få frågan om denne vill ha ett formellt beslut om handlingen eller delar av den inte kan lämnas
ut.

4.3.8.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är en förhållandevis liten nämnd med endast fyra medarbetare i
dess förvaltning. Förvaltningen tillhör regionstyrelsen och handläggartjänsterna köps in
av Överförmyndarnämnden. Nämndsekreterarfunktionen och även i viss mån registratorsfunktionen delas av de fyra medarbetarna.
Registrering av allmänna handlingar sker i nämndens ärendehanteringssystem, Wärna.
Enligt delegeringsordningen är det nämndens ordförande som har rätt att avslå begäran
om att ta del av en allmän handling. Detta hanteras som ett delegationsbeslut och ärendet
anmäls i nämnden enligt de intervjuade.
Riktlinjer och rutiner delas enligt de intervjuade handläggarna i en gemensam mapp på
intranätet.
De två juristerna som arbetar som handläggare utbildar nämnden årligen vad gäller bl.a.
hanteringen av allmänna handlingar. Det ekonomiska läget innebär enligt de intervjuade
att fortbildning för handläggarna är begränsad.

4.3.9.

Patientnämnden och valnämnden

Vi har inte lyckats boka in intervjuer med berörda personer från patientnämnden och valnämnden.

4.3.10.

Bedömning

Vår bedömning är att berörd personal har givits tillräckliga förutsättningar för att hantera
allmänna handlingar. Berörd personal får genom intränat tillgång till regler, riktlinjer och
rutiner för hantering av allmänna handlingar. Vidare är vår bedömning att den centrala
registraturen får tillräckligt med kompetenshöjande insatser för att kunna hantera sina
uppgifter på ett ändamålsenligt sätt.
Däremot kan vi konstatera att utbudet av kompetenshöjande insatser för handläggare ute
i verksamheterna och för de förtroendevalda i respektive nämnd skiftar. Givetvis råder
olika förutsättningar mellan verksamheter vad gäller kompetens och behov.
Det framgår i intervjuerna att återrapportering till den centrala registraturen om avslag
vad gäller utlämnande av allmänna handlingar är mycket ovanligt. Detta kan tyda på bristande kunskap hos handläggare om att avslag om utlämnande är ett politiskt beslut som
fattas på delegering och därmed ska anmälas i nämnden, och följaktligen bör registreras,
vilket faller på den centrala registraturen att hantera. Samtidigt har vi i intervjusammanhang fått indikationer på att sekretessprövningen i vissa fall aldrig går så långt som till att
ett formellt beslut om avslag fattas. Detta är i förekommande fall inte en rättssaker hante-
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ring eftersom beslut om vägran om utlämnande av allmän handling ska kunna överklagas
och prövas av förvaltningsdomstol.
En risk som uppkommer med en organisation där registratorsfunktionen sitter långt från
verksamheten är att det kan ta längre tid för ärenden att hamna rätt. Exempelvis anges i
intervjuerna att den centrala registraturen ofta skickar handlingar till nämndsekreteraren
i de fall de inte vet mer specifikt vem i verksamheten som ska hantera det. Å andra sidan
medför en central registratorsfunktion mindre risk för utebliven hantering av förvaltningsbrevlådorna vid frånvaro.

4.4.

Tillämpning av regler, riktlinjer och lagstiftning

Kontrollmål: Lagstiftning och Regionens regler och riktlinjer tillämpas.
I intervjuerna uppges att lagstiftning och Regionens regler och riktlinjer följs av berörda
inom respektive nämnd. Det framgår vidare av intervjuerna att det tidigare har funnits
brister exempelvis vad gäller att receptionen ibland har missat att ankomststämpla handlingar och vidarebefordra dessa till registraturen. Dock ska, enligt de intervjuade, dessa
brister ha åtgärdats.
För att kontrollera Regionens tillämpning av lagstiftning, regionens regler och riktlinjer
vidare har två stickprovsgranskningar genomförts. Utöver det har vi i prövat regionens
riktlinjer mot offentlighets- och sekretesslagen. Vad gäller det sistnämnda har vi som vi
beskriver i avsnitt o inte funnit att gällande riktlinjer strider mot gällande lagstiftning.
Däremot konstaterar vi att flera av Regionens regler och riktlinjer är föråldrade och bör
uppdateras så att de harmoniseras med befintlig lagstiftning.

4.4.1.

Stickprov i - automatregistrerade ärenden

Det första stickprovet berör automatregistrerade ärenden, dvs. ärenden som har inkommit via regionens hemsida "Säg vad du tycker"?. Syftet är att allmänheten ska kunna ställa
frågor och lämna synpunkter som berör regionens verksamhet och på så vis ge underlag
för kvalitetsförbättringar i regionens verksamheter. När inlämnaren skickat en Säg vad du
tycker och den automatregistrerats så uppges inlämnaren få en automatisk bekräftelse att
ärendet registrerats och uppgifter om ärendenr och ärendemening. Regionens mål, som
uppges på hemsidan, är att kunna svara frågeställaren inom två veckors tid. Vad gäller
Facebook-sidan anges målet vara att besvara frågor skyndsamt.
Vi begärde ut tio avslutade ärenden för respektive nämnd. Vi fick dock endast ut fem
ärenden för respektive nämnd, med hänvisning till tidsbrist. Totalt handlar det om 30
inkomna synpunkter/frågor.

7

http://www.gotland.se/71408
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Genomsnittlig svarstid (dagar) för respektive
nämnd
Gymnasier- och
vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden

10

15

20

25

30

En bekräftelse utöver den automatregistrerade bekräftelsen har registrerats i tre av de 30
ärendena. Den genomsnittliga svarstiden för samtliga ärenden uppgår till 10,6 dagar (mediantid 7 dagar). Den kortaste svarstiden är o dagar och den längsta är 45 dagar. 113 av
fallen är frågeställaren anonym eller har avböjt önskemål om svar. I några fall har svar
ändå registrerats i syfte att användas om den anonyma frågeställaren skulle återkomma. I
fyra av fallen saknas registrerat svar, trots att ärendet är avslutat i diariet och frågeställaren vill bli kontaktad. I fyra fall av de 18 där svar har avgetts når regionen inte sitt mål på
svar inom 14 dagar. Ett ärende med 45 dagars svarstid drar upp genomsnittet för socialnämnden. Flera av ärendena har skickats vidare till en annan nämnd, vilket gjort att vi
inte har kunnat följa dem vidare. Efter kompletterande uppgifter i samband med faktakontrollen av den här rapporten (framgår i bilaga i, notering), kan vi konstatera att registrerade svar saknas för två frågor. I ett av fallen har byggnadsnämnden vidarebefordrat
ett ärende till tekniska nämnden. I en annan fråga för hälso- och sjukvårdsnämnden kan
vi se att förvaltningen skickat frågan vidare inom förvaltningen och samtidigt återkopplat
till frågeställaren. Vi kan dock inte se att ett slutgiltigt svar har registrerats på ärendet.

4.4.2.

Analys

Vår bedömning är att de svar som har skickats ut är sakliga och professionella. Dock anser
vi att det är en brist att registrerade svar saknas i två av de 30 ärendena. Vi vet inte om det
beror på att frågeställaren inte har fått svar eller på att svaren inte har registrerats korrekt. Oavsett anledning anser vi att det är en brist att svar inte registrerats. Vi har därför
valt att gå vidare med "stickprov 2" som beskrivs i nästa avsnitt. Vad gäller svarstiden är
vår bedömning att det i hög grad beror på frågeställningens karaktär. Mediantiden på sju
dagar anser vi är acceptabel och väl inom regionens mål på 14 dagar.

4.4.3.

Stickprov 2

I det andra stickprovet har vi genom pseudonym via e-post skickat en begäran om att få ta
del av allmän handling till respektive nämnd. Syftet har varit att se hur lång tid det tar att
få svar på en allmän fråga om information eller begäran om handling samt om handläggningen lever upp till lagstiftningens krav. Regionens mål är att kunna svara frågeställaren
skyndsamt. Totalt skickades sju mail ut, en till respektive nämndspecifik e-postadress
(förvaltningsbrevlåda).
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Nedan redovisas de e-postmeddelanden som skickades till respektive
nämnds förvaltningsbrevlådor samt de svar som erhölls.

Resultat

Fråga
Kultur- och fritidsnämnden

E-postmeddelandet skickades till verksamhetens specifika brevlåda 2017-02-16.

Vilken typ av föreningsbidrag kan man söka från
regionen och hur gör man det?

Per den 2017-03-03 hade inget svar mottagits, vare sig
svar på ställd fråga eller med ett autosvar att verksamheten mottagit meddelandet.

Hej!

Mvh
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Hej!
Vilka läsårstider är det som gäller för gymnasiet
under vårterminen? Har försökt leta efter det på
er hemsida men hittar det inte. Hur ser studieresultateten ut för eleverna på Wisbygymnasiet?

Epostmeddelandet skickades till verksamhetens specifika
brevlåda 2017-02-16 och besvarades dagen efter. I
svarsmailet hänvisades till två olika länkar for vidare
information och svar på ställda frågor.
Något autosvar om att nämnden mottagit epostmeddelandet med ställd fråga har inte mottagits.

Mvh
Socialnämnden

Hej!
Jag undrar vem som har rätt till att få färdtjänst? Jag frågar eftersom vi tycker att min
morfar borde ansöka om detta, då vi inte tycker att han bör köra bil längre. Så därför undrar
vi lite kring vad som gäller kring detta? Kan
jag ta del av det senaste beslutet där ni beviljade färdtjänst.
Tack for hjälpen!
Vänliga hälsningar

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hej!
Vilka öppettider har Vårdcentralen i Klintehamn
och kan jag få influensavaccin där?

Mvh

Byggnadsnämnden

E-postmeddelandet skickades till verksamhetens specifika brevlåda 2017-02-16 och besvarades samma dag.
Något automatiskt svar om att nämnden mottagit epostmeddelandet har inte mottagits.
Meddelandet hade vidarebefordrats till teknikförvaltningen för svar då tekniska nämnden fattar beslut om
färdtjänst.
Frågan besvarades med en kortfattad beskrivning kring
regleringen gällande färdtjänst. Ytterligare information
om färdtjänst bifogades e-postmeddelandet.
Begärt beslut nekades med hänvisning till att ansökan
och beslut gällande färdtjänst hanteras under sekretess.
Ett avslagsbeslut med besvärshänvisning har inte mottagits.
E-postmeddelandet skickades till verksamhetens specifika brevlåda 2017-02-17. Frågan besvarades samma dag
där nämnden informerade om att e-postmeddelandet och
ställda frågor skickats vidare till berörd vårdcentral.
Inget autosvar om att de mottagit e-postmeddelandet har
mottagits.
Senare samma dag besvarade Klintehamns vårdcentral
de vidarebefordrade frågorna.
E-postmeddelandet skickades till verksamhetens specifika brevlåda 2017-02-17.

Hej!
Hur många nya lägenheter planerar regionen att
färdigställa under 2017? Kan jag få ta del av aktuellt bostadsförsörjningsprogram?
JMyh
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Hej!
Jag vill gärna ta del av det regelverk och de riktlinjer som gäller hantering av köldmedia i Visby?
Hälsningar

2017-03-03 hade meddelandet ännu inte besvarats. Ej
heller något autosvar har mottagits.
E-postmeddelandet skickades till verksamhetens specifika brevlåda 2017-02-17 och besvarades samma dag.
Något autosvar mottogs inte.

Hej

Ställd fråga besvarades med att förklara att regionen
följer de förordningar och föreskrifter som finns på området, därefter hänvisades till en bifogad utskrift om
alltomgas för ytterligare information om området.
E-postmeddelandet skickades till verksamhetens specifika brevlåda 2017-02-17 och besvarades nästkommande
vardag, 2017-02-20. Inget autosvar har mottagits.

Jag undrar vilka krav som finns på den som vill
bli god man och hur man går tillväga för att göra

I

Överförmyndarnämnden
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en ansökan
MVH

kraven på god man, därefter hänvisades till två länkar på
regionens hemsida för ytterligare information i frågan.

4.4.4.

Analys

Totalt besvarades fem av de sju mail som vi skickade. De två mail som inte besvarades
skickades till Byggnadsnämnden samt Kultur- och fritidsnämndens nämndspecifika epostadresser. Mailet till byggnadsnämnden skickades ut den 2017-02-17 och mailet till
kultur och -fritidsnämnden den 2017-02-16.
I ett mail, det till Socialnämnden, nekades begäran om handling med hänvisning till sekretess. Inget beslut om avslag eller information om hur beslut kan överklagas bifogades
svaret.
I de fall som mail besvarades, mottogs ett svar samma dag eller nästkommande vardag.
I inget fall förekom en automatisk mottagningsbekräftelse.
Vår bedömning är att de svar som har skickats ut är sakliga och professionella.

4.4.5.

Bedömning

Vår bedömning utifrån stickprovsgranskningarna är att kontrollmålet uppfylls för samtliga nämnder som prövats bortsett från byggnadsnämnden. Den sistnämnda har inte besvarat vår inskickade fråga. Vi finner att Kultur- och fritidsnämnden efter 14 dagar inte
besvarat vår fråga, vilket är en brist. Tekniska nämnden har brustit avseende att nämnden
inte har lämnat en besvärshänvisning vid vägran om utlämnande av allmän handling.

4.5.

Anpassning till informationsteknikens krav

Kontrollmål: Regionen har anpassat sig till den nya informationsteknikens krav
exempelvis avseende e-post, sms och sociala medier

4.5.1.

Iakttagelser

Det finns en officiell regionövergripande Facebook-sida för regionen samt flera underliggande sociala-medier-sidor (se avsnitt 3.2.2). Vad gäller hanteringen av allmänna handlingar som genereras på regionens sociala medier har vi i avsnitt 3.2.2 konstaterat att det
finns regionövergripande riktlinjer för användning av sociala medier.
Tillsynen och hanteringen av den övergripande Facebook-sidan sköts av presskommunikatören. Respektive nämnd är ytterst ansvarig för att hanteringen av allmänna handlingar
på de underliggande sociala-medier-sidorna. Enligt de övergripande riktlinjerna följer
ansvaret för hanteringen befintliga chefsled.
Registraturen uppger att det förekommer att presskomrminikatören översänder inkomna
ärende eller handlingar som kommit in från Facebook sidan för registrering. I de fall det
har förekommit olagliga uttryck, som exempelvis rasistiska kommentarer eller liknande så
genomför sidansvarig en bedömning om inläggen ska tas bort och registreras eller gallras.
Vad gäller kommunikationen av offentlighetsprincipen mot allmänheten finns på den regionövergripande Facebook-sidan information om:
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•

när frågor som inkommer på sidan besvaras,

•

att inlägg på sidan blir allmänna handlingar,

•

att känslig information som t.ex. personuppgifter bör undvikas i kommunikationen via Facebook-sidan,

•

att integritetskränkande uppgifter tas bort, samt att förtal och hets mot folkgrupp
m.m. tas bort.

Vad gäller telefonsamtal; Enligt de intervjuade förekommer ibland att allmänna handlingar som ska registreras inkommer via telefon eller sms. Enligt regionens riktlinjer är mediet, vilket den allmänna handlingen inkommer på inte avgörande för hur ärendet ska
hanteras. Det är enligt regionens riktlinjer innehållet som ska avgöra hanteringen av
ärendet.

4.5.2.

Bedömning

Vår bedömning är att regionen i allt väsentligt har anpassat sig till den nya informationsteknikens krav vad gäller e-post, sms och sociala medier. Det finns riktlinjer för hur allmänna handlingar som inkommer eller upprättas genom sms, telefon, e-post och sociala
medier ska hanteras.

4.5.3.

Rekommendation

Vi rekommenderar att den politiska styrningen vad gäller bedömning av risker som uppstår genom regionens närvaro på sociala medier kan stärkas (se avsnitt 3.2.3). Flera av
regionens riktlinjer som berör hanteringen av allmänna handlingar är inte politiskt antagna utan upprättade på förvaltningsnivå (se avsnitt o). Detta gäller även riktlinjer för
användning av sociala medier. Vi bedömer därför att den politiska styrningen kan stärkas.
Vad gäller den regionövergripande Facebook-sidan bör regionstyrelsen ta ställning till
huruvida brott som förtal och hets mot folkgrupp även ska polisanmälas om det skulle
förekomma på Facebook-sidan. Vi anser att information om att dessa brott även polisanmäls i så fall bör finnas med i informationstexten på Facebook-sidan.
Dokumenthanteringsplanerna är som tidigare konstaterats överlag föråldrade. För att
tydliggöra hur gallring får ske på sociala medier bör befintliga riktlinjer, som exempelvis
gallringsplaner, uppdateras så att det tydliggörs hur handlingar som inkommer på regionens sociala medier får gallras.
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Revisionell bedömning
Vår sammantagna revisionella bedömning är att regionstyrelsens och nämndernas hantering av allmänna handlingar inte är helt ändamålsenlig. Bedömningen grundar sig i vår
bedömning av respektive kontrollmål som redovisas nedan.
Kontrollmal
Det finns ändamålsenliga regler och riktlinjer i Regionen avseende
hantering av allmänna
handlingar.

Bedömning
Ej uppfyllt

Motivering
Flera av regionens regler
och riktlinjer är föråldrade
och bör ses över för att
möta kraven i nu gällande
lagstiftning. Exempelvis är
regionens arkivreglemente
från 1992. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens
dokumenthanteringsplan är
från 2006 och motsvarande
för Hälso- och sjukvårdsnämnden är från 2008.
Sedan dess har organisationsförändringar i regionen
och ny lagstiftning trätt i
kraft, vilket ställer krav på
anpassning av riktlinjerna.

Berörd personal har
givits tillräckliga förutsättningar för att hantera allmänna handlingar.

I allt väsentligt uppfyllt

Lagstiftning och Regionens regler och rikt-

Delvis uppfyllt

Vår bedömning är att berörd personal har givits
tillräckliga förutsättningar
för att hantera allmänna
handlingar. Berörd personal
får genom intränat tillgång
till regler, riktlinjer och rutiner för hantering av allmänna handlingar. Vidare
är vår bedömning att den
centrala registraturen får
tillräckligt med kompetenshöjande insatser för att
hantera sina uppgifter. Däremot skiftar utbudet av de
kompetenshöjande insatserna för handläggare och
förtroendevalda i respektive
nämnd.
Vår bedömning utifrån
stickprovsgranskningarna
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I allt väsentligt uppfyllt

5.1.

är att kontrollmålet är uppfylls för samtliga nämnder
som prövats bortsett från
byggnadsnämnden. Den
sistnämnda har inte besvarat vår inskickade fråga. Vi
finner att Kultur- och fritidsnämnden efter 14 dagar
inte har besvarat vår fråga,
vilket är en brist. Tekniska
nämnden har brustit avseende att nämnden inte har
lämnat en besvärshänvisning vid vägran om utlämnande av allmän handling.
Vår bedömning är att regionen i allt väsentligt har
anpassat sig till den nya
informationsteknikens krav
vad gäller e-post, sms och
sociala medier. Det finns
riktlinjer för hur allmänna
handlingar som inkommer
eller upprättas genom sms,
telefon, e-post och sociala
medier ska hanteras.

Rekommendationer

Vi gör inte bedömningen att regionens riktlinjer som berör hanteringen av allmänna
handlingar går emot gällande lagstiftning. Däremot rekommenderar vi en översyn av arkivreglementen och dokumenthanteringsplaner i syfte att harmonisera dessa med nuvarande organisationsstruktur och nu gällande lagstiftning. Exempelvis är vår uppfattning
utifrån vår tolkning av dokumenthanteringsplanernas syfte att dessa ska vägleda verksamheternas hantering av allmänna handlingar. För att skapa en effektiv politisk styrning
och ordning och reda i hanteringen av allmänna handlingar bör dessa dokument därför
med jämna mellanrum ses över av respektive nämnd.
Vår uppfattning är att en översyn av arkivreglemente och dokumenthanteringsplaner även
kan bidra positivt till att förtydliga gallringsrutiner för allmänna handlingar som inkommer via sociala medier.
Vi anser att nämnderna kan stärka sin politiska styrning av hanteringen av allmänna
handlingar. Ett sätt för nämnden att göra det är att fatta beslut om de mest väsentliga
riktlinjerna, som exempelvis dokumenthanteringsplanen.

Mars 2017
Region Gotland
PwC

37 av 38

Granskning av tillämpningen av offentlighetsprincipen

Mars 2017
Region Gotland
PwC

38 av 38

s-öl

Q. '
ro o
3 n =

"E"
sr
01"

Q.

1
Q.

VI

3

c'
OJ..
^
Q.
l/i

'E'

1
Q.

vt

•£• 3 s- 3

"c' m: o
3 30). 3 f
Q. c

s.

ro x

(D: O

EU; O

O. £

NJ
O

NJ
O

NJ
O

NJ
O

NJ
O

NJ
O

M
O

NJ
O

NJ
O

NJ
O

cn
ö

cn
cb

G)

Cn

(Ti

-*J

*-J

Ln

Ln

-|-l

NJ

h->
NJ
O

H*
H1
H*

Ö
NJ
H1

Ö
NJ
O

H1
NJ
t-1

6
M

NJ

M
NJ
[-*

M
H*

Ö

NJ

NJ

cn

*>

NJ

J>

Ln

oo

--j

-W

O. £

3
£u:

3

3

3
Q.

0.2

3
Q.
f»
3

3

W

J>

-p.

-e>

Ig
EU

£1)

O=

1

NJ
O

S"
o
H*
1—»

un

0=
3
TT
EU
Vi

3

5'

ro

ST

S"
O
K*

6
00

3
U
O.
l/i
3

3

3

ro

Oi:
3
3

ro

NJ
O

NJ
O

NJ
0

cn

cn

M
NJ

S

S

S

eb

NJ
KJ

NJ
NJ

6
cn

g
S
6
NJ

t/i
<

(/l
<
OJ

t/1
7^-

$

EU
O=
D
Vt
TT
EU

O:
=3
vi
TT
OJ

5'
n

5"

5" cr ro
re fD
^r J
—
Oi:
31 H
m Z
i/i NJ
ro 0

CD

S"

7T

n ö'

?r

0)
CL
fl)
LO

O:

OJ

QJ

7?

tu

Q.

ro
i/i

O:
<

c

V)

O:
U
Ln

rt-_

CL
CU
CTQ

z

NJ
O
M

S
=^

NJ

fD

<
M

?r
3

tu
TT

l/l

VI

l / I V )
fl)
EU
TT
TT

l/l
EU
TT

l/l
EU
TT

VI
<
O)

3
tU
l/l

3
fl)
VI

3
fl)

3
O)

3
EU

-«
O;

Ln

Ul

VI

l/l

-5

VI
EU
TT

VI
<
CU

CU

Q:

Vt

^
V)
TT
EU

9
O)
O=
3
in
TT
O)

NJ
O
h-i

vi
TT
CU

"»

cn

H*

5"

5'

V

ff

fD

V)

VI

NJ
O

<
O)
•1
O=
=J

EU
-l
O=
3

£

S"

TT
EU

cn

VI

5'
n>

0

NJ
O

NJ
O

NJ
O

W

t_J

NJ
O

NJ
O

~i
O:
^

CTl

(Ti

CTl

6
<J1

6
<JU

6
OJ

cn

cn

-x]

xj

£•

l-i
NJ

l_i
NJ

o
NJ

O
NJ

*"
5-

U)

cb
NJ

NJ
NJ

O
^O

A
**+l

NJ
h*

G*

V)

l/l

ö

NJ
V»

CU
TT
3
tu
l/i

O
V)

tU
TT
3
O)
l/i

fl)
TT
D
fl)
vi

fl)
Q)

VI

•

VI

l/l

O)

EU

EU

EU

l/l

l/l

l/l

EU

='

J.

EU

l/l

<

VI

(-1

5'
ro

^
tj

O">

ö

O
h-1

cn

Q

3

0:
3

-j

OJ

fl)

VI

oo
Vt

DJ
01

i/i

NJ
01

=•

Vt

3. <
ro S{
Q:
-j

E5-*
0)

cn

3

1 3!

Q- ?T

EU ST

n>

^ s

D

-H =J

O:
3

LA

5'

5'

S

fD

Ln

VI

<

EU
TT
3
EU

Vi

<

O:
3

O:
3
O-i
7^
01

7^
0)

3

Z3

3
ro

VI

fD

?D

0=
3
to
EU
l/i

i?

OJ
-s
0:

3

vi — •
EU £
5" fD
EU
VI

LA
TT
OJ
LA

L/1

Sj ro1

OJ

O:
3

O:

3

OJ
TT
3
EU
l/)

2"
^

TT
OJ

TT
EU
Vi

OJ

1
O:
3

M

VI

tn
<
OJ
—s
0:
U
Ln

NJ
O

*•
5' < 5'
ni
«-^
m ^ ro

EU

cn
6

0:
3
(/i

t-t

VI

0:

5^

vi

iä

EU

O:
H
v»

< ä

3

l*»'

i^
Ki

n

ro1

ro r
9J

EU

M
H-*
00

ÖJ. NJ
ÖP ' 71

h-»
^

S

3
EU

^
(D

H*
NJ

O

= ip
^6

w

"S

?r

5
t/i

S: —

<-f

LO

OJ

sr

cn
6

3' < 5' VI
ro Sj ro £

Q:

V)

NJ
0
h-1

i/i
<

VI

<

f
EU

-H

z
S *
ro
Z
NJ
ÖT vT
ro
o
—\
fD c S
13 rt S"

U!

D
fl)
VI

ro
ro
a o*- — .
Cn

QJ

tu
TT

OJ

ro

H Q)
Z
Ul
OJ

Q. Q.

o;
03 ro
3 <

D

D 3?

O)

lyl
?^Ö'
XOJ

ro
S ro
l/l VI

v»
LO •<

T
o
f
NJ

=T
OJ

vi
?T
"'
W
OJ

Ln

OJ

Qj

-1

Cn
TT
OJ

;*-

NJ
3 NJ
3 m

§
Sifi^H

V!

0-1

Q.

fl)

3

NJ
O

ro

3

3
Q.

ro

cn

n'

EU
TT

3

Q.

cn

U1
TT

Vt

3
Q)
Q.
tfl
3
01:

NJ
O

U3

O)

TT
EU
VI

NJ
O

sa

O:
D
VI

^

3
0}
Q.
w
3
01:
3
3
Q.

3 ro
3

cn
o

LO

EU: O

3 f . 3 f 3 e . 3 f

O. g

cu

Q.
vi
3
OJ:

V)

3S-33-33-33-

NJ
O

-t*

EU: O

3

3
EU
Q.

~ 3 s- 3 S'

0)

O=
D
tn

OJ
0:
D

vt
£1)
TT
3
EU
tn

Vt
£U
TT
EU
VI

LA

TT
OJ
LA

i- 3
3
EU
l/i

LA

O)
O:
13

TT
3
O)
VI

S (D O) "O ^

o-g-a
S f
3 NJ
O

->l

S"

=r CD

ro
0

NJ

SJ

-vj

cb

SJ

(b

o
-J
o

SJ

M

§

cb
^i

M
SJ

w

•>•

vt

OJ

ro

O:
13

Q.

M

s

NJ

OJ
01

QJT

OJ

3

t/1

5"
ro

3
0}

sr

0-1

r+

CL

ro

SJ
0

NJ
O

NJ
O

N>
O

NJ
O

cn
cb
co

cn
<b

o

J-*

OJ
1-^

SJ
00

cn
(b
9°

cn

cb

cn
H>
o

cn
ö
en
cb

^J

Q)

OJ

ro

SJ
0

cn
t-*

O

3"

<

O:
3

NJ
O

SJ

o
•~J
o

0

in _,
ro -n
Ul

i/i

!-»•

ro

5,
0

3
et
p

3
Q"

5'

sr

s

ro
r-f

OJ

vt

ro

SJ

OK

H*

OJ

o

cb

ro

NJ

SJ
0
H*

i

n
OJ

_3
01

H
2

i:

zr
tu

ZL
(U:

aJ
TO

ro
D

ro
zr

i/i

m
5
r?

Q)

-T
ro
ZJ
Q.

ro

ro 2!
j£j.

NJ

OJ:

O

O)

9^

ro
O

O:
<

ro
^»
S

h-*

NJ

OJ

NJ
O

§
M

Ln

U1

H*

M

NJ

C/1

<
OJ

O:
ZJ
W)
?T"

S^
l/l
5'

ro
-n
(M"

ro
tS

3

O:

ro
ÖJ:

3
OJ

v»

m

TO"

OJ
D
6 QH* Oi:
H»
NJ TO
OJ

ro
m

ZJ

n

Q)o

00

Oi

_^ t/1
<
5' OJ
SL O:

OJ

Q_
Q_

z

tu»
ro
u

0)

Q_

X

=3
Ln

NJ
OJ

OJ

Z

O:

NJ

0
M
1—*
NJ

fw
s

C_

C

r*
C

NJ
Q
M

o

ro
3
o*
^

n

^
c±

cn
cb
cb

1-1

O:
3

O
M

ZJ
r-*-

ro

O

,
OJ

^

o
h-»

o
M
SJ
^

t/l
OJ
O:
3

o
t->

6

SJ
M
CTl

O
h-*

cn

i-*
SJ

t-*

10

o

M

cn

O:

SJ

O
cn

5
0)

o
f
o

5'
ro

h-*

2 <
Ql

O:
3

O

en

o
ip
o

M

w
— • t/i
OJ
3^ <

w
OJ

?
Q)
w

3
£U
t/i

(U

">
O=
D
cn
X"
QJ
Vt

l-l-

SJ

O
cn

5' V*
<
ro Q)
-n
O:

yr

SJ

O

cn
o
(.n
h-1
00
Vt

OJ
7*3
OJ
t/i

SJ

O
cn

o
i
Ln
OJ
^T
ZJ
OJ
vt

Granskning av tillämpningen av offentlighetsprincipen

14 mars 2017

Fredrik Carlsson
Projektledare

Mars 2017
Region Gotland
PwC

Carin Hultgren
Uppdragsledare

1av1

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2017/754
28 mars 2017

Louise Billqvist
Handläggare

Tekniska nämnden

Policy för Region Gotlands skogsinnehav
Förslag till beslut



Tekniska nämnden antar policyn för Region Gotlands skogsinnehav.

Sammanfattning

Detta dokument är framtaget för att åskådliggöra hur Region Gotland arbetar för att
förvalta, underhålla och utveckla sitt skogsinnehav. Dokumentet är att betrakta som
en övergripande policy för hur detta arbete ska bedrivas. Policyn kommer,
tillsammans med den skogsbruksplan som tagits fram för det totala skogsinnehavet,
att ligga till grund för en upphandling av en skogsförvaltare.
Region Gotland har idag ett skogsinnehav på sammanlagt 1 763,5 ha produktiv
skogsmark. Regionens skogsmark återfinns till största delen i nära anslutning till
tätorterna, både i och utanför detaljplanelagda områden. Skogsinnehavet är en viktig
tillgång för rekreation, ökad biologisk mångfald och som ekonomisk resurs.
Skogspolicyn behandlar frågor så som långsiktiga mål, avgränsningar och
skogsskötselns inriktning och riktlinjer.

Ärendebeskrivning

Skogspolicyn gäller för trädbevuxen naturmark som ägs av Region Gotland, både
utanför och i detaljplanelagt område. Med trädbevuxen naturmark avses mark som
inte är bebyggd eller anlagd, så som parker, skolgårdar, odlingsmark eller liknande.
Naturreservat på regionens mark har separata skötselplaner och omfattas inte av
policyn. Definitionen av produktiv skogsmark är mark som producerar mer än en
skogskubikmeter per hektar och år.
Skogspolicyn syftar till att samla de intentioner angående skog och trädmiljöer som
ska gälla för Region Gotland, samt förtydliga och ange inriktning för en långsiktig
förvaltning. För Region Gotlands skogsinnehav finns en grön skogsbruksplan för
åren 2017-2024. Skogsbruksplanen visar hur regionens skogsinnehav är indelat i
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zoner med olika egenskaper samt ger en översikt över planerade åtgärder på dessa
områden inom angiven tidsperiod. De tre zonerna utgörs av kvarters- och parkskog,
tätortsnära skog samt produktionsskog. Skogspolicyn anger skötselriktlinjer för
respektive zon. På detaljplanelagda områden har detaljplanens bestämmelser alltid
företräde även om principerna i skogspolicyn bör beaktas så långt det är möjligt.
Skogspolicyn kommer också att fungera som ett ramverk för att upphandla en
skogsförvaltare. Intäkterna från skogsskötseln ska täcka kostnaderna för denna
förvaltning. Förvaltningen kommer att förbättra Region Gotlands förutsättningar att
uppnå långsiktiga mål för:
-

Produktionsskogar med hög kvalitet på såväl generell naturvårdshänsyn som
tillväxt och drivning, för att få ekonomiskt underlag för skogliga
skötselåtgärder.

-

Tillgänglig skog för rekreation och pedagogik

-

Bevarad och utvecklad biologisk mångfald och skogliga ekosystemtjänster

-

Markreserv för eventuell framtida exploatering

Inriktningen för skogsskötseln ska enligt policyn vara att:
-

Förstärka ekosystem
Bevara och utveckla rekreations-, natur- och kulturmiljövärden
Främja historiska och ekologiska värden
Ha en skogsskötsel i ekonomisk balans

Bedömning

I dagsläget har teknikförvaltningen problem att tillhandahålla annan skogsskötsel än
direkta akutåtgärder (exempelvis träd som hänger eller har ramlat över
promenadstigar). Kompetens för egentlig skogsskötsel på driftsidan saknas också
internt. Detta medför att skötseln av regionens skogsinnehav idag är eftersatt vilket
genererar påtryckningar exempelvis från allmänheten och ålägganden från
Skogsstyrelsen utifrån skogsvårdslagen. Upphandlingen av en skogsförvaltare är tänkt
att avhjälpa denna problematik samt förbättra rekreationsvärden för allmänheten,
pedagogiska värden för barn och ungdomar, ge förbättrad trygghet, stärka ekologiska
värden, samt främja en god ekonomisk förvaltning av en resurs som i dagsläget står
outnyttjad.
Policyn kommer också genom sina riktlinjer att vara ett stöd för de tjänstemän,
politiker och entreprenörer som arbetar med skogsinnehavet. Den kommer att ge en
gemensam utgångspunkt när svar ska ges på frågor och önskemål gällande skog som
ägs av regionen.
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Policy för Region Gotlands skogsinnehav
Bakgrund
Region Gotlands skogsinnehav uppgår (år 2017) till 1 763,5 ha produktiv skogsmark.
Sammanlagt 91 procent av innehavet utgörs av barrskog. Naturreservat på regionens mark
omfattas av separata skötselplaner. Regionens skogsmark återfinns till största delen i nära
anslutning till tätorterna, både i och utanför detaljplanelagda områden.
Fastighetsförvaltningsavdelningen ansvarar för skog som återfinns på detaljplanelagd
regionägd kvartersmark medan Planerings- och utvecklingsavdelningen, samt Gata-,
parkavdelningen ansvarar för skog som återfinns på övrig regionägd mark.
Skogsinnehavet har höga natur-, kultur- och rekreationsvärden samtidigt som det
representerar en förnyelsebar ekonomisk resurs. I tätbebyggda områden överstiger skogens
rekreationsvärde virkesvärdet flera gånger.1 Skogen är en stor och fri resurs för allmänheten
och många vistas i skogen för att få naturupplevelser, motionera, plocka svamp och bär,
träffa människor eller bara finna lugn och ro. Flera fritidsaktiviteter är kopplade till skogen
såsom ridning, orientering, skidåkning och promenader. Skogen är också viktig för
naturstudier och annan pedagogisk verksamhet samt en viktig lekplats för barn.
Vetenskapliga undersökningar pekar på att vistelse i naturen medför många hälsoeffekter,
så som sänkt blodtryck, förbättrad koncentrationsförmåga, minskad stress, förkortad
återhämtningstid efter sjukdom samt minskad ångest och depression.
När nya områden i Gotlands tätorter och småorter exploateras ökar betydelsen av den
närbelägna skogen. Det är i områden som ligger i och runt våra samhällen som de flesta rör
sig och som alltså har störst betydelse för medborgarnas möjligheter till motion, avkoppling
och upplevelser. I samband med att orterna utvecklas är det också på sin plats att
uppmärksamma skogsområdens viktiga miljöfunktioner så kallade ekosystemtjänster, t.ex.
bullerdämpning, syrebildning, filtrering av dagvatten, luftrening mm.
I Region Gotlands Miljöprogram, fastställt av regionfullmäktige 2015-11-23, anges att
Region Gotlands ska förvalta egna skogar med största möjliga miljöhänsyn i skogsbruket
och utveckla ett variationsrikt skogsbruk. Bruka tätortsnära skog med särskilda hänsyn till
tillgänglighet och skogens sociala värden. En annan punkt anger även att Region Gotland
ska planera för en markanvändning och förvaltning som bidrar till att ekosystemens
förmåga att leverera olika ekosystemtjänster bevaras och utvecklas.

Avgränsning
Skogspolicyn gäller för trädbevuxen naturmark som ägs av Region Gotland, både utanför
och i detaljplanelagt område. Med trädbevuxen naturmark avses mark som inte är bebyggd
eller anlagd, så som parker, skolgårdar, odlingsmark eller liknande. Naturreservat på
regionens mark har separata skötselplaner och omfattas inte av denna policy. Definitionen

1

Mattson L. 2003. Skogens välfärdsekonomiska rekreationsvärde. Sveriges lantbruks universitet 2003.

av produktiv skogsmark är mark som producerar mer än en skogskubikmeter per hektar
och år.

Syfte, mål och inriktning
Denna skogspolicy syftar till att samla de intentioner angående skog och trädmiljöer som
ska gälla för Region Gotland, samt förtydliga och ange inriktning för en långsiktig
förvaltning. För Region Gotlands skogsinnehav finns en grön skogsbruksplan för åren
2017-2024. Skogsbruksplanen visar hur regionens skogsinnehav är indelat i zoner med olika
egenskaper samt ger en översikt över planerade åtgärder på dessa områden inom angiven
tidsperiod.
På detaljplanelagda områden har detaljplanens bestämmelser alltid företräde även om
principerna i skogspolicyn bör beaktas så långt det är möjligt.
Mål

Regionens skogsägande syftar till att uppnå långsiktiga mål för:
-

Produktionsskogar med hög kvalitet på såväl miljöhänsyn som tillväxt och drivning,
för att få ekonomiskt underlag för skogliga skötselåtgärder

-

Tillgänglig skog för rekreation och pedagogik

-

Bevarad och utvecklad biologisk mångfald och skogliga ekosystemtjänster

-

Markreserv för eventuell framtida exploatering

Inriktning

Närheten till, och bevarande av väl tilltagna strövområden är viktiga faktorer för en
attraktiv region med god livskvalitet. Region Gotland har goda förutsättningar för ett
rörligt friluftsliv, inte minst i form av skogar i anslutning till tätorterna. Skogarna har ett
samhällsekonomisk värde för regionen, dels som resurs i förebyggande hälsovård, dels som
besöksmål och dels som bidrag till en attraktiv boendemiljö. Vad som upplevs som en
attraktiv, estetiskt tilltalande skog varierar dock från person till person och Region Gotland
strävar därför efter att variera utseendet i rekreationsskogarna för att erbjuda varierade
naturupplevelser.
Förstärka ekosystem

Naturens gratistjänster, ekosystemtjänsterna, ska upprätthållas och förstärkas. De ska
beaktas i planering och skötsel. För skogen är de viktigaste funktionerna vattenrening,
näringscykler, klimatreglering, fotosyntes, samt skogsprodukter som virke, svamp, bär och
viltkött. Till tjänsterna räknas också biologisk mångfald och möjligheterna till rekreation,
utbildning och naturturism. I arbetet med planeringen av skötselåtgärder i skogsinnehavet
ska hänsyn tas till arbeten med grön infrastruktur. Skötseln ska medverka till att skapa en
mer stormfast skog samt ta tillvara på terrängens förutsättningar. Kemiska
bekämpningsmedel får inte användas inom skogsbruket.
Väl tilltagna skyddszoner ska sparas/främjas vid alla öppna diken, naturliga vattendrag,
bryor, naturliga småvatten och våtmarker för att minska kväve/kvicksilverläckage,

grumling, öka andelen död ved mm. Skogsbruksåtgärder ska så långt möjligt utföras på ett
sådant sätt att markskador undviks.
Bevara och utveckla rekreations-, natur- och kulturmiljövärden

För regionens skogsskötsel är rekreations-, natur- och kulturmiljövärden likställda mål och
skogen ska skötas så att dessa värden bevaras, utvecklas och görs tillgängliga. Exempelvis
kan åtgärder som gynnar biologisk mångfald vidtas i samband med gallring eller
föryngringsåtgärder.
Främja historiska och ekologiska värden

Regionen ska arbeta för att bevara och främja de öppna, småskaliga natur- och
kulturmarkerna i landskapet. Skyddsvärda natur- och kulturmiljöer bevaras genom formellt
skydd, exempelvis naturreservat. Särskild vikt läggs vid att skydda våtmarker och olika typer
av skog. Anläggning av bestånd för lövskogsproduktion bör göras inom lämpliga områden i
samband med föryngringsåtgärder.
I samband med planerade skogliga åtgärder vill Region Gotland sträva mot att med enkla
metoder främja olika bestånds historiska och ekologiska värden. En sådan åtgärd kan
exempelvis vara att i samband med gallring avverka trädslag som inte hör hemma i äldre
hamlings- och ängsmiljöer.
Region Gotland avser att bidra till en hållbar utveckling av skogsnäringen. Inhemska växtoch djurarter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd främst genom åtgärder för
att gynna död ved, gamla träd och flerskiktade bestånd.
Skogsskötsel i ekonomisk balans

Produktionsmålet är att stärka skogliga värden. Förvaltningen av skogsinnehavet har som
mål att vara ekonomiskt självbärande. Planeringen av skogsbruket ska syfta till att
skogsbrukets intäkter inom en budgetperiod täcker samtliga omkostnader för t.ex. personal,
material, skötselåtgärder, skogsvägunderhåll för hela skogsinnehavet. Det innehav som är
klassat som produktionsskog bör stå för huvudparten av den ekonomiska intäkt som
bekostar skötseln av den mer kostnadskrävande tätortsnära samt kvarters- och parkskogen.
Eventuellt överskott från skogsförvaltningen bör återinvesteras i skogsverksamheten,
exempelvis genom åtgärder för att öka det estetiska och rekreationsmässiga värdet i
tätortsnära skogsområden inklusive insatser för att öka tillgängligheten. I dagsläget (2017)
är bedömningen att Region Gotlands totala innehav av skog klassad som produktionsskog
kan bära både sina egna kostnader samt kostnaderna för tätortsnära skog samt kvartersoch parkskog. Detta förhållande ska upprätthållas.
Skogsinnehavet har inget avkastningskrav i syfte att generera intäkter till Region Gotland
utöver de som behövs för den skogliga verksamheten inklusive skötselkrävande åtgärder..
En situation där ett minskat innehav av produktionsskog medför att kostnaderna för
skötsel av tätortsnära skog samt kvarters- och parkskog måste täckas av skattemedel ska
undvikas. Ett aktivt skogsbruk, i det skogsinnehav som i Region Gotlands skogsbruksplan
klassas som produktionsskog, är en förutsättning för att kunna uppnå denna policys
intentioner och verkställa planerade åtgärder i skog med höga rekreationsvärden.

Zonindelning

Region Gotlands skogsinnehav delas in i tre olika skötselzoner. Varje zonområde har sina
egna förutsättningar och därmed skötselambitioner. Indelningen förtydligar och anger
inriktningen för en långsiktig förvaltning.
Skötselzonerna är följande:
Kvarters- och parkskog

13 procent av Region Gotlands skogsmark utgörs av kvarters- och parkskog. Denna typ av
skog omger många bostäder och nyttjas ofta av närboende för rastning av hundar,
lekområde för barn etc.
Skötselriktlinjer:
I dessa skogar är huvudmålen för skogsskötseln rekreation, attraktiv boendemiljö och god
tillgänglighet. Hänsyn bör tas till:


de krav som barn i olika åldrar ställer på skog och natur. T.ex. klätterträd, tätare
snår och ris till kojor sparas



de natur- och kulturvärden som finns. Speciell hänsyn tas till gamla träd, särskilt de
långlivade arterna



att hålla stigarna öppna och att skogen ska upplevas som trygg genom
dagsljusinsläpp och viss utblick

Vid skötsel av skogen är målet att skapa variationsrika skogar med stor framkomlighet.
Då brukningsenheterna ofta är små och ligger nära bostäder utförs skogsvårdsåtgärder
främst motormanuellt. Människor som vistas i närområdet ska kunna fråga och
diskutera med dem som utför arbetet.
-Föryngring: Naturlig föryngring är huvudregeln. Plantering får vidtas för att skapa
spännande variation i miljön.
-Röjning: Röjning bör utföras målmedvetet för mångfald och bibehållen framkomlighet.
-Gallring: Främst gallring för att öka lövandel och gynna grova träd.
-Föryngringsavverkning: Trakthyggesbruk ska undvikas. Inga kala ytor större än 0,1 ha
ska skapas. Skogen sköts främst genom röjning och gallring med gynnande av brynkaraktär
och grova träd. Farliga träd undanröjs och en balanserad mängd död ved ska eftersträvas.
-Ris: Vid arbete i dessa områden ska det mesta av riset tas bort för bibehållen
framkomlighet i skogen.
-Markskador: Körskador ska minimeras. Uppkomna skador ska åtgärdas snarast.
Tätortsnära skog

33 procent av Region Gotlands skogsmark utgörs av tätortsnära skog. Skogen har ett högt
rekreationsvärde och här vistas många människor dagligen. Dessa områden utgörs ofta av
större sammanhängande områden än kvarters- och parkskogen. Det finns gott om spår,
stigar, kojor, och friluftsanläggningar som används av motionärer, ryttare, cyklister eller
vandrare.

Skötselriktlinjer:
I dessa skogar är huvudmålen för skogsskötseln rekreation och tillgänglighet.
Hänsyn bör tas till:


de krav som barn i olika åldrar ställer på skog och natur



de natur och kulturvärden som finns. Speciell hänsyn tas till gamla träd, särskilt de
långlivade arterna

Vägar och stigar för promenad och motion underhålls för att undvika hindrande vegetation
och farliga träd. Vid skötsel av skogen är målet att skapa variationsrika skogar med stor
framkomlighet Skogsvårdsåtgärder utförs främst maskinellt. Människor som vistas i
närområdet ska kunna fråga och diskutera med dem som utför arbetet.
-Föryngring: Naturlig föryngring ska ske i första hand. Plantering får vidtas då inga andra
lämpliga alternativ finns, denna ska då anpassas till ståndorten och gärna ske med blandade
trädslag. Markberedning får inte försämra framkomligheten.
-Röjning: Röjning bör utföras målmedvetet och noggrant med bibehållen framkomlighet.
-Gallring: Främst används maskiner för gallring.
-Föryngringsavverkning: Långa omloppstider med kontinuerligt trädskikt eftersträvas.
Inga kala ytor större än 0,5 ha bör skapas. Småskalig och successiv föryngring ska vara
inriktningen.
Metoder såsom luckhuggning eller skärmställning tillämpas, beroende på lämplighet. Detta
möjliggör viss ekonomisk avkastning.
-Ris: Vid skogsarbete i dessa områden ska huvuddelen av det grövre riset tas bort för att
behålla god framkomlighet i skogen. Vid röjning tas riset bort främst i anslutning till
välfrekventerade platser och stigar.
-Markskador: Körskador och andra markskador ska minimeras. Uppkomna skador ska
åtgärdas snarast.
Produktionsskog

54 procent av Region Gotlands skogsmark är klassad som produktionsskog.
Skötselriktlinjer:
Produktionsskogen ska skötas med variation och med de trädslag och metoder som är
lämpliga för växtplatsen ifråga, kombinerat med långsiktighet och förmåga att leverera en
bra avkastning och värdeutveckling samtidigt som den biologiska mångfalden bibehålls.
Förutom en hög miljöhänsyn tas hänsyn till förekommande stigar, leder och andra
anläggningar för friluftslivet.
-Föryngring: Plantering och i lämpliga fall naturlig föryngring. Metod och trädslag avgörs
av vad som är ståndortsmässigt ekonomiskt mest lämpligt. Skonsam markberedning är
tillåten dock ej i område med kända fasta fornlämningar.
-Röjning: Normal röjning utförs.
-Gallring: Främst maskinell gallring.

-Föryngringsavverkning: Avverkningsmetod väljs efter ekonomiska och miljömässiga
kriterier.
Allmän ordlista om skogsbegrepp
Avverkning, fällning av träd. Slutavverkning, gallring m.m.
Avverkningsrester, biomassa bestående av grenar, stubbar, toppar och småträd efter avverkning
sedan industrivirke tillvaratagits.
Bestånd, samling av träd eller skogsplantor som växer inom en viss areal och som har viss likhet i
artsammansättning, ålder, diameter m.m.
Biobränsle, energibärare som härstammar från eller består av biomassa.
Bioenergi, energi som utvinns genom förbränning av biomassa vars inlagrade energi ytterst har sitt
upphov i solvärme som inlagrats i växtligheten via fotosyntesen.
Biologisk mångfald, ett uttryck för artrikedom, genetisk variation inom en art, variation mellan
naturtyper och förekomst av olika ekologiska och biologiska processer och funktioner som
upprätthålls i naturmiljön.
Biomassa, levande material med biologiskt ursprung som inte eller endast i ringa grad
omvandlats kemiskt.
Blädning, avverkningsform där beståndet hålls fullskiktat d.v.s. träd i alla diameterklasser. Kräver
skuggtåliga träd och hög bonitet.
Bonitet, en växtplats naturgivna virkesproducerande förmåga mätt som m3sk per ha och år.
Drivning, innefattar fällning, kvistning, kapning och mätning av träd samt skogstransport.
Fri utveckling, skogsmark som undantas från all skogsskötsel för att bevara skogsbiotoper i sitt
naturliga tillstånd.
Fröträd, träd vars fröproduktion får ge upphov till naturlig föryngring.
FSC, Forest Stewardship Council verkar för ett miljöanpassat och ekonomiskt livskraftigt bruk av
skogen.
Fub, fastkubikmeter under bark. Volymen 1 kubikmeter på trädstammar exklusive topp och bark.
Grenar ingår inte.
Föryngringsåtgärd - Avverkning i syfte att åstadkomma ny skog genom skogsodling eller naturlig
föryngring.
Gagnvirke, skogsvirke av sådan dimension och beskaffenhet att det ekonomiskt kan förädlas.
Gallring, beståndsvårdande utglesning av skog under tillvaratagande av virke av sådan dimension
och beskaffenhet att det ekonomiskt kan förädlas.
Grot, förkortning för grenar och toppar. Vardaglig benämning på skogsbränsleråvara som blir över
efter gallring eller slutavverkning.
Grön skogsbruksplan, visar hur produktions- och miljömål kan förenas på en fastighet.
Hektar, ha, 10 000 kvadratmeter.
Impediment, mark vars virkesproducerande förmåga är mindre än 1 m3sk/ha och år. Område där
avverkning annat än enskilda träd är förbjudet enligt skogsvårdslagen.
M3sk, skogskubikmeter, volymen 1 kubikmeter beräknad på trädstammar inklusive topp och bark
ovan stubbskär. Grenar ingår inte.
Manuellt skogsarbete, skogsarbete med motorsåg.
Markberedning, bearbetning av skogsmark i avsikt att åstadkomma en gynnsam grobädd för frön
eller växtplats för plantor. Markberedning frilägger mineraljorden.
Markvegetationstyp, skogstyp urskild på grundval av växterna som växer i fält- och
bottenskiktet.
Naturlig föryngring, föryngring främst genom självsådd.
Omloppstid, produktionstid för en trädgeneration från sådd, naturlig föryngring eller plantering till
slutavverkning.
Produktion, från bestånd, under viss tid producerad biomassa, t.ex. stamvolym.
Produktiv skogsmark, mark som är lämplig för skogsproduktion och som inte i väsentlig grad
används för annat ändamål. Den kan producera minst 1 m3sk per ha och år i genomsnitt under
beståndets växttid.
Rundvirke, eventuellt barkade men i övrigt obearbetat virke. Används bland annat till massa och
sågtimmer.

Röjning, Beståndsvårdande utglesning av plant- och ungskog utan att gagnvirke tas tillvara.
Skifte, sammanhängande friliggande område som utgör del av brukningsenhet.
Skogsbruksplan, planeringsunderlag för skogsbruket på en fastighet eller ett större skogsinnehav.
Skogsmark, mark som enligt Skogsvårdslagen är lämplig för virkesproduktion (producerar
minst 1 m3sk/ha och år) och som inte i väsentlig utsträckning används till annat ändamål.
Skogsskötsel, (ibland det samma som skogsvård) uppdragning, vård och förnyelse av
skogsbestånd så att växtplatsens produktionsförmåga uthålligt nyttjas på ändamålsenligaste sätt och
med hänsyn till natur-, kultur- och övriga intressen.
Skogsvård, synonymt med skogsskötsel, åtgärder för att skapa ny fullväxt skog av god kvalitet i
någon bemärkelse.
Skogsvårdslagen, lag som reglerar användningen av skogsmark.
Skotare, ofta hjultraktor, fordon avsett för terrängtransporter av helt uppburet virke.
Skördare, skogsavverkningsmaskin som utför såväl fällning som upparbetning, vanligen med ett
enda aggregat, kallat engrepsskördare.
Slutavverkning, avverkning som i princip omfattar alla befintliga träd på en yta.
Stubbrytning, uppdragning av stubbar inklusive rotsystem vid föryngring.
Vindfälle, träd eller stam som fallit för storm eller hård vind.
Virkesförråd, volymen gagnvirke i ett bestånd eller liknande.
Åldersfördelning, skogsmarks relativa fördelning på olika åldersklasser.
Åldersklasser, klass av skogsbestånd eller enskilda träd vars gränser bestäms av åldern av
träden i beståndet
Juridiskt ramverk
Berörda lagar
Vid skötsel av kommunens mark gäller som för alla markägare ett ramverk av olika lagar av vilka de
viktigaste berörs nedan.
Skogsvårdslagens (SKL) viktigaste regler gäller återväxtskyldighet efter föryngringsavverkning,
skydd mot omfattande insektsangrepp, skydd för ädellövskogen och skydd av områden med höga
naturvärden. Lagen stadgar också minsta ålder för att föryngringsavverkning och anmälnings- eller
samrådsplikt för olika åtgärder.
Kulturminneslagen (KML) är den centrala lagen för kulturmiljövården i Sverige.
Lagen innehåller detaljerade bestämmelser om bland annat fasta fornlämningar, fornfynd,
byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen, vissa kulturföremål samt ortsnamn. Den myndighet som
har det övergripande ansvaret är Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen på
länsnivå.
Miljöbalken är brett regelverk för hela miljöområdet. I de så kallade allmänna hänsynsreglerna
finns regler som är giltiga för all verksamhet. Härefter är det för skogsverksamheten främst reglerna
regler om naturvård om som är relevanta. Till exempel finns regler för strandskydd och olika
former av skyddade områden.
Plan och bygglagen(PBL) är en lag som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande i
Sverige. PBL innehåller bland annat bestämmelser om översiktsplaner, detaljplaner, bygglov,
byggtillsyn, "svartbyggen" och byggnadsnämndernas verksamhet. För skogsförvaltningens
vidkommande är det främst de delar av lagen som reglerar detaljplaner som är relevanta.
Fastighetsbildningslagen(FBL) reglerar bl.a hur indelningen av marken i fastigheter får förändras,
servitutsbildning och hur marken får byta ägare. Förutom regler om olika typer av servitut så är det
främst i samband med fastighetsaffärer som lagen blir aktuell för skogsverksamheten.
Jordabalkens sjunde till femtonde kapitel reglerar olika typer av nyttjanderätter. En nyttjanderätt
är en rätt för en person att på visst angivet sätt använda någon annans fastighet. För skogens
förvaltning relevanta nyttjanderätter märks framför allt mark- och jaktarrenden samt rättigheter för
vägars nyttjande.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2017/1017
28 april 2017

Louise Billqvist
Handläggare

Tekniska nämnden

Avslutad badplatsskötsel
Förslag till beslut



Tekniska nämnden vidhåller, efter information om resultat av genomfört
dialogarbete, enligt tidigare beslut från 2016-06-29 att Region Gotlands
frivilliga serviceåtagande avslutas vid badplatserna Hammars, del av Ireviken,
Katthammarsvik, Lausviken, Sandhamn och Skär, Valleviken, samt vid
besöksplatsen Lergrav.

Sammanfattning

2016-06-16 fattade tekniska nämnden beslut om att förvaltningen skulle träffa
berörda intressenter vid de bad- och besöksplatser som aktualiserats för eventuell
besparad skötsel. De aktuella platserna har pekats ut i enlighet med den
badplatsstrategi som tekniska nämnden antog 2014-12-18. De utpekade platserna är
följaktligen badplatser på privatägd mark där Region Gotland har ett frivilligt
åtagande och där det antingen finns näringsverksamhet som gagnas av närheten till
badplatsen eller badplatser där det är ett lågt besökstryck.
Bedömning

Förvaltningen har genomfört dialogmöten vid berörda platser under 2016.
Intressenterna vid de olika platserna upplever i olika stor grad utmaningar kopplat till
ett avslutat skötselåtagande från Region Gotland. Intressenter vid en del av platserna
motsätter sig helt förslaget medan andra diskuterar möjligheter för övertagande av
skötselansvaret. Resultatet av denna dialog finns beskrivet i Bilaga 1.
Den avslutade skötseln vid badplatserna i förslaget är en förutsättning för att kunna
genomföra tidigare beslutade besparingar inom budgeten för drift och underhåll av
bad- och besöksplatser.
Beslutsunderlag

TKF Tjänsteskrivelse – avslutad badplatsskötsel
Badplatsstrategi, 2014-12-18
Bilaga 1, 2017-04-28
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11 maj 2017

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Dispensansökan från fordonsförbudet gällande innanför Visby
ringmur
Förslag till beslut

•Dispens från gällande förbud mot trafik med motordrivet fordon i Visby innerstad
medges inte för ”foodtrucks”.

Bakgrund

Arrangören för Nat West Island Games på Gotland har sökt om dispens från
gällande förbud mot motordrivet fordon i Visby innerstad. Som skäl anges att
”Spelen är ett stort evenemang och att ca 3500 personer från 24 olika öar kommer att
delta. På Stora Torget arrangeras ett ”Games Street” som skall vara en mötesplats för
Iland Games deltagare, gotlänningar och turister. Det kommer att finnas ett
scenprogram med bland annat intervjuer, prisutdelningar och musik. Det kommer att
finnas en bar som drivs av en gotländsk krögare. Det kommer att finnas
marknadsstånd där det bland annat kommer säljas gotländska produkter. Vi kommer
att sälja profilerade Island Games produkter och arrangera prova-på aktiviteter.”
Förvaltningens trafikplanerare Lennart Klintbom har prövat ansökan om dispens och
har med stöd av gällande delegationsordning beslutat avslå ansökan.
Delegations beslut är det samma som om nämnden själva har fattat beslutet och en
eventuell överklagan av beslutet skall göras till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Eftersom det efter beslutet framkommit att arrangören i något läge i processen blivit
lovade att det skulle vara möjligt att få tillstånd för ”foodtrucks” har Lennart
Klintbom beslutat att dra tillbaka tidigare avslag på dispensansökan och hänskjuta
ärendet till Tekniska nämnden för bedömning.
Bedömning

Tekniska nämnden har beslutat om förbud mot trafik med motordrivet fordon i
Visby innerstad (TN § 145 2008-05-28) Beslutet gäller årligen från lördag vecka 24 till
söndag vecka 35. Det finns inga upplåtna platser för ”foodtrucks” i Visby innerstad
under någon del av året.
I Tekniska nämndens beslut (TN § 120 2015-05-27) anges principer för att bevilja
tillstånd för ”foodtrucks” och de platser som upplåts för ändamålet anges. I beslutet
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anges fem ställen där allmänplats kan upplåtas för ändamålet. Ingen av dessa platser
ligger i Visby innerstad.
I arrangemanget Island Games tillståndsbevis från Polismyndigheten (Dnr:
A408.707/2016) anges ingen yta där uppställning av ”foodtrucks” medges. Offentlig
plats får inte hyras ut i andra hand. Det betyder att arrangören NatWest Iland Games
Gotland inte kan hyra ut plats till ”foodtrucks”. Varje ”foodtruck” skall därför söka
ett eget tillstånd för begagnande av offentligplats om en dispens från bilförbudet
skulle medges.
Beslutet om förbud mot trafik med motordrivet fordon i Visby innerstad har
beslutats för att förbättra miljön och säkerheten för gående. Med tanke på detta finns
anledning att vara restriktiv med dispenser från gällande förbud.
Ett tillstånd för ”foodtrucks” på Stora Torget blir prejudicerande och det kan därför
vara lämpligt att nämnden tar ett principiellt beslut i frågan. Med hänvisning till vad
Tekniska nämnden tidigare beslutat angående bilförbud och ”foodtrucks” kvarstår
min bedömning i ärendet.
Beslutsunderlag

TN § 145 2008-05-28
Polismyndigheten (Dnr: A408.707/2016)
Teknikförvaltningen
Mark- och stadsmiljöenheten

Lennart Klintbom
Trafikplanerare
Skickas till
TKF mark- och stadsmiljöenheten, Island Games.
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3 maj 2017

Tekniska nämnden

Utvärdering färdtjänst annan kommun/län
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner utvärderingen.

Sammanfattning

Syftet är att utvärdera regeländringen som innebär att färdtjänstberättigad på Gotland
har möjlighet att åka färdtjänst i annan kommun/län max 3 mil oavsett var brukaren
befinner sig i landet, från 1 november 2016. I tidigare regelverk fick brukaren åka
färdtjänst i hela Stockholms län. I andra kommuner på fastlandet så gällde den
kommunens regler för färdtjänst. Det var den färdtjänstberättigades skyldighet att ta
reda på vilka regler som gällde i den kommunen de besökte. Det var svårt för brukare
att veta vilka regler som gällde var samt svårkontrollerat regelverk för Region
Gotland när fakturorna för resorna kom.
Utfallet av antal resor samt kostnaden för resor i annan kommun/län före och efter
regeländringen redovisas i tabell 1 under rubriken bedömning.
Kollektivtrafikenheten hade 2016 fått i uppdrag av tekniska nämnden att se över var
besparingar kan göras i både särskild och allmän kollektivtrafik. Färdtjänst i annan
kommun/län är inget som regionen enligt lag är skyldiga att erbjuda sina
medborgare. Av alla resor i annan kommun/län så sker 96 % av resorna i
Stockholms län. Kollektivtrafiken i Stockholms län är anpassad så att även personer
med funktionsvariationer eller gånghjälpmedel ska kunna nyttja trafiken. Tekniska
nämnden beslutade i februari 2016, TN §39 TN2015/2538 att ändra regelverket för
färdtjänst i annan kommun till att gälla max 3 mil. Resan kan ske från vilken plats
som helst och man kan åka vart som helst dock max 3 mil. Regionfullmäktige RF
§134 beslutade fullmäktige om ändringarna..
Bedömning

Region Gotland har gjort en genomgång av regler hos kommuner/län på fastlandet
och den visar att de flesta har begränsning på antalet mil, en del har även
begränsningar av antalet biljetter och det sistnämnda är något som Region Gotland
inte har valt att använda.
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Information om de nya reglerna har annonserats på hemsidan samt i dagstidningar
och alla som beställt biljetter det senaste året har fått ett personligt brev hemskickat i
god tid innan de nya reglerna trädde i kraft den 1 november 2016.
Studiebesök har genomförts i Nynäshamn både vid båtterminalen samt
pendeltågsstationen. Detta för att säkerhetsställa att alla ska kunna nyttja trafiken
oavsett funktionsvariationer eller gånghjälpmedel, att terminal, perrong samt tåg är
handikappanpassade. Ledsagarservice som är gratis, finns att boka mellan
båtterminalen och tågperrongen samt även för ombordstigning på tåget.
I tabell 1 visas en jämförelse av kostnader och antal resor under 5 månader
1 nov 2015 – 31 mars 2016 samt 1 nov 2016 – 31 mars 2017.
Gamla regler

Nya regler

År/månad Kostnad
2015

Antal resor

År/månad
2016

Kostnad

Antal resor

Nov

53 836

79

Nov

21 949

37

Dec

43 645

86

Dec

22 286

54

2016

2017

Jan

30 637

46

Jan

7 962

18

Feb

22 303

29

Feb

8 043

28

Mars

43 461

57

Mars

18 716

36

193 882

297

78 956

165

Summa

Tabell 1. Jämförelser av kostnader och antalet resor under 5 månader.

Synpunkter från brukare
Endast tre synpunkter har inkommit till kollektivtrafikenheten angående regelverket
för färdtjänst i annan kommun/län.
Två av synpunkterna handlade om ombordstigning vid Nynäshamns tågstation.
Studiebesök i Nynäshamn har klartgjort att det inte finns något hinder med att resa
med pendeltåget från Nynäshamn.
En synpunkt handlade om ledsagarservice på annan ort än Stockholm. Det kommer
alltid att finnas ställen på andra orter i Sverige som inte kan erbjuda samma
ledsagarservice som Stockholm län kan göra. Vid de tillfällena kan man använda sig
av sin biljett och boka en taxi som kan hjälpa till med byten mellan till exempel buss
och tåg om stationerna ligger en bit ifrån varandra.
För att kollektivtrafikenheten ska kunna hjälpa och stötta de brukare som nyttjar
biljetterna är det viktigt att alla synpunkter kommer oss tillhanda och det är också
något som kunderna informeras om.
Har en brukare ett stort och varaktigt funktionshinder som medför att brukaren till
exempel har svårt att klara av flera byten på sin resa finns möjlighet att ansöka om
2 (3)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1041

rikfärdtjänst. Då genomförs en utredning om brukaren är berättigad till att resa på
annat sätt.
Slutsats
Kollektivtrafiken i Stockholms län är i möjligaste mån anpassad så att alla ska kunna
nyttja kollektivtrafiken oavsett funktionsvariation.
Ledsagarservice finns på alla större stationer i Stockholms län.
Ledsagarservice finns mellan båtterminalen samt tågperrongen i Nynäshamn.
Färdtjänst i annan kommun/län ska vara ett komplement till den allmänna
kollektivtrafiken och är inte lagstadgad.
Antalet resor har minskat med nästan 45 % under dessa fem månader som
utvärderingen genomförts. Det är intressant är att se på februari månad 2016 samt
februari månad 2017 där vi har samma antal resande under respektive år men till
nästan bara en tredjedel av kostnaden.
Kostnaderna för resor i annan kommun/län har minskat under de fem första
månaderna med ca 60 % jämfört med föregående år. Detta är något högre än vad
Region Gotland budgeterat enligt besparingsförslaget som var 50 % för 2017.
Att det skulle vara ett flertal brukare som har avstått från att åka på fastlandet för att
regelverket är ändrat finns i dagsläget inget som tyder på. Detta eftersom det endast
har inkommit ett fåtal synpunkter till kollektivtrafikenheten. Det finns alltid
möjlighet för dem som vill resa längre en 3 mil att ansöka om riksfärdtjänst.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Tjänsteskrivelse
TN 2017/1044
4 maj 2017

Pernilla Johansson

Tekniska nämnden

Infrastrukturförbindelse
Förslag till beslut



Tekniska nämnden beslutar om att en bro byggs till kryssningskajen.

Sammanfattning

I projektet med att lösa infrastrukturfrågan kopplat till kryssningskajen och dess
kryssningsbesökare, har Teknikförvaltningen genomarbetat och analyserat flertalet
lösningar. Dessa förstudier visar på att en brobyggnation kompletterad med
shuttlebussar är den bästa lösningen.
Förslaget är att bygga en bro över Färjeleden och därifrån styra besökare via
Palissaderna och vidare genom Södergravar till Söderport.
Trafikverkets krav på att Region Gotland inte får låta besökare promenera längs med
eller korsa Färjeleden har styrt förutsättningarna för förstudierna och de olika
lösningarna som har granskats. Det finns också ett stort behov av att kunna erbjuda
en gratislösning för de som inte vill bekosta en shuttle.

Bedömning

Att bygga en bro som angör allmän platsmark på den östra sidan om Färjeleden och
som också blir öppen för allmänheten för att komma ner till gångvägen mot tex
Södra hällarna, anser teknikförvaltningen var en god lösning.
Kostnaden för en brobyggnation är beräknad till ca 25 miljoner kr och
teknikförvaltningen ansöker om bidrag för att bygga hela eller delar av en brolösning
genom statlig medfinansiering.
Tidsplanen för byggnationen efter genomförd projektering och upphandling
beräknas till 6-7 månader.
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Beslutsunderlag

Muntlig redovisning vid teknikförvaltningens arbetsutskott.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Ärendenr TN 2017/432
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Per Seigerlund

Datum 2017-05-04

Tekniska nämnden

Yttrande granskning av detaljplan del av Visby
Artilleriet 1:33, Stora Törnekvior m.fl. (BN 2016/9921)
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att överlämna förvaltningens yttrande till
Byggnadsnämnden
Bakgrund

Ifrågavarande detaljplanförslag har tidigare överlämnats för samråd och ställs
nu ut för granskning.

Detaljplanens syftar till att möjliggöra utbyggnad av Stora Törnekvior, inklusive
gång- och cykelbanor, fram till cirkulationsplatsen vid Stenhuggaren på
Visbyleden. Västra Törnekvior och Trädgårdsgatan planläggs för anslutning till
Stora Törnekvior. Regionen är huvudman för den allmänna platsmarken och
ansvarar för och bekostar genomförandet av detaljplanen. Planerat
genomförande är hösten 2017.

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Telefon 0498-26 90 00 vxl

E-post regiongotland@gotland.se
Webbplats www.gotland.se
Org nr 212000-0803
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Planområdet ägs av regionen förutom en fastighet som ägs av Telia Sonera
från vilket ett mindre område måste inlösas. Eventuellt kan staketet längsmed
koloniområdets norra sida behöva flyttas något åt söder vilket inte bedöms
påverka några kolonilotter.
Naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller uppnås med god marginal rörande
de närmast belägna småhusfastigheterna i Furulund.
Innan antagande av detaljplanen ska arkeologisk undersökning göras.
Dagvattenhanteringen redovisas i samband med projektering av gatan.
Utbyggnaden inom planområdet är en del av helhetslösningen för hela A7området. Genomförandet finansieras fullt ut genom inkomster från försäljning
av mark och byggrätter. Årliga driftskostnader, exklusive kapitalkostnader,
beräknas uppgå till ca 700 000 kr kronor årligen för hela yttre A7-området
varav ca 200 000 för det aktuella planområdet.
Teknikförvaltningens yttrande avseende detaljplanen

Sedan samrådet har planbeskrivningen kompletterats angående det rörliga
friluftslivet, infrastrukturfrågor och trafikbuller. I övrigt är planförslaget
detsamma som i samrådet.
Tekniska nämnden saknar i dagsläget budget för att sköta drift och underhåll
på A7-området varför anslag för detta krävs när detaljplanen antagits.
Inga synpunkter i övrigt.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
förvaltningschef
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Teknikförvaltningen

Ärendenr 2016/1157
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Region Gotland

Datum 2017-05-03

Tekniska nämnden

Yttrande granskningsförslag detaljplan Sanda Runne
1:26
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att överlämna förvaltningens yttrande till
Byggnadsnämnden
Bakgrund

Ifrågavarande detaljplanförslag har tidigare överlämnats för samråd.
Planområdet är beläget mellan Västergarn och Klintehamn, direkt öster om
länsväg 140. Området är ca 9,7 ha stort och utgörs till ca 90% av fastigheten
Sanda Runne 1:26. Inom planområdet finns även fastigheten Sanda Runne
1:67. Båda fastigheterna är i privat ägo. Exploatörerna/fastighetsägarna
ansvarar för planens genomförande.

Syfet med planen är att utveckla ett bostads och fritidshusområde. Området
som föreslås rymma 23 fastigheter för friliggande villor och fritidshus och två
fastigheter för fem radhusenheter.
Detaljplaneförslaget har stöd i planprogrammet för Västergarnsområdet (BN
2005-05-17 § 130).
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Telefon 0498-26 90 00 vxl

E-post regiongotland@gotland.se
Webbplats www.gotland.se
Org nr 212000-0803
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Området angörs från länsväg 140. Lokalgatan utförs enligt regionens standard
och ska ha en körbana på 3,5 till 4,5 meter. Vägområdesbredden är 7,5 meter
förutom en sträcka om ca 90 meter i den södra delen där det p.g.a. rådande
markägoförhållanden är 6 meters bredd. För att bredda vägområdet i denna del
föreslås ett markbyte där ett 1,5 meter brett område av fastigheten Runne 1:59
regleras över till gatumarken och ett område om ca 550 kvm regleras över till
Runne 1:59 från Runne 1:26. Vändplatser ska ha en minsta radie på 9 meter.
Regionen är inte huvudman för allmän plats.
En samordning av gatunätet med vägsamfälligheten Sanda S:125 norr om
planområdet har bedömts vara ogenomförbart p.g.a. att detta avvisats av de i
samfälligheten ingående fastigheterna.
Området ska anslutas till det regionala vatten- och spillvattennätet. Inom
området ansvarar exploatören för utbyggnaden av VA-nätet. Till
spillvattennätet kan även de intilliggande fastigheterna Sanda Runne 1:58 och
1:59 liksom den befintliga byggnaden inom Runne 1:67 anslutas.
Dagvattnet får inte anslutas till regionens spillvattennät utan ska omhändertas
lokalt. Eventuellt kan ett mindre område behövas för temporär uppsamling av
dagvatten vid kraftig nederbörd och snösmältning. Innan plangenomförandet
ska en utredning av hur dag- och markvatten kan omhändertas inom varje
nybildad fastighet genomföras.
Avfallshantering sker genom regionens försorg. För två av de tillkommande
fastigheterna saknas väganslutning med vändplan. Sopkärlen får där dras av
fastighetsägarna ca 70 meter till närmaste vägkorsning.
Gemensamhetsanläggning ska bildas för VA-ledningar, dagvattenhanteringen,
gator, gångstråk och övrig allmän platsmark. Denna skall förvaltas av en
samfällighetsförening.
Exploateringsavtal ska tas fram mellan regionen och exploatören. Detta avtal
skall reglera exploatörens ansvar för genomförande av detaljplanen. Säkerhet
för genomförandet motsvarande kostnaderna för anläggande av infrastrukturen
ska ställas till regionen innan undertecknande av exploateringsavtalet.
Utbyggnaden av infrastrukturen beräknas till ca 3,2 Mkr. Till detta kommer
kostnader för planläggning, lantmäteriförrättning, geotekniska och arkeologiska
utredningar mm. Intäkterna från tomtförsäljning beräknas till 12 Mkr.
Teknikförvaltningens yttrande avseende detaljplanen

Tekniska förvaltningens yttrande på samrådsförslaget att avtal om anslutning
till väg 140 ska tecknas med Trafikverket och inte med regionen har ändrats på
ett ställe men står kvar på sidan 15 i avsnittet om exploateringsavtal.
Tidigast möjliga anslutning till regionens VA-nät måste revideras från 2018 till
2019.
Den föreslagna breddningen av vägområdet i den södra delen av planområdet
har endast redovisats i planbeskrivningen. Detta bör även framgå av
plankartan.
Den dagvattenutredning som ska göras innan plangenomförandet bör göras
innan antagande av detaljplanen.
Förvaltningen har i övrigt inget att erinra mot detaljplaneförslaget.
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Patric Ramberg
förvaltningschef
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Teknikförvaltningen

Ärendenr TN 2017/1011

Per Seigerlund

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2017-05-04

Tekniska nämnden

Yttrande på samrådshandling på förslag till detaljplan
för Visby Renen 4 (BN 2016/9561)
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att överlämna förvaltningens yttrande till
Byggnadsnämnden
Bakgrund

Ifrågavarande detaljplanförslag har överlämnats för samråd. Planområdet ligger
i Solbergaområdet och utgörs av fastigheten Gotland Visby Renen 4, en
privatägd uppvuxen villatomt på 1010 kvm.

Detaljplanens syfte ändra gällande detaljplan för att möjliggöra att fastigheten
kan avstyckas i två ungefär lika stora fastigheter. Detaljplaneförslaget bedöms
vara förenlig med översiktsplan och fördjupad översiktsplan för området.
På den bebyggda delen utökas byggrätten något. På den nybildade fastigheten
ska det bli möjligt att uppföra en huvudbyggnad i två plan med en
byggnadsarea på högst 125 kvm. Huvudbyggnad får högst innehålla två
lägenheter. Möjlighet att ordna parkering för minst två bilar ska finnas inom
den egna fastigheten.
Den nybildade fastigheten ska anslutas till fjärrvärme, el, tele, fiber samt
regionalt VA.
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Telefon 0498-26 90 00 vxl

E-post regiongotland@gotland.se
Webbplats www.gotland.se
Org nr 212000-0803
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Fastighetsägaren ansvarar för genomförande av detaljplanen och alla därmed
förenade kostnader.
Planförslaget innehåller ingen allmän platsmark.
Teknikförvaltningens yttrande avseende detaljplanen

Genomförande av detaljplanen medför inte något annat deltagande från
regionen än upprättande av förbindelsepunkt för VA för den nybildade
fastigheten. Eftersom detaljplaneförslaget endast syftar till att möjliggöra
avstyckning av en småhusfastighet från en befintlig småhusfastighet föreligger
inget behov av att upprätta exploateringsavtal mellan regionen och
exploatören.
Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget till detaljplan.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse
TN 2015/2493
5 maj 2017

Michael Modin

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Offentlig toalett på Östercentrum mellan
Din sko och Swedbank
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Marken i gränden mellan Din Sko och Swedbank ägs ej av Region Gotland.
Det pågår ett projekt inom teknikförvaltningen för att se över hela situationen kring
offentliga toaletter i Visby, förhoppningen är att detta ska lösa stora delar av
problematiken i Visby.
Bedömning

Marken i gränden mellan Din Sko och Swedbank ägs ej av Region Gotland.

Beslutsunderlag

Inkommit medborgarförslag 2015-08-25 om uppförande av Urinoar eller offentlig
toalett

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionfullmäktige, förslagsställaren
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MEDBORGARFRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

var snäll och sätt upp en urinränna ollor töa ,mellan
din sko o swedbank .eller sätt upp kamerabevakning
och skicka böter.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera, fristående ark som fogas till detta.0Texta tydligt.

idot är inte trevligt for oss andra att ga i all urin
stanken är förfärlig ,och i dag stod en herre och
urinerad mitt på dagen ska vi andra ha det så

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgartorslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

Q
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1032
Datum

Dick Svennefelt

Tekniska nämnden

Konsekvensutredning
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen

Sammanfattning

Konsultrapport utifrån givet uppdrag från tekniska nämnden om att
konsekvensbeskriva kostnadsminskningar för räddningstjänsten under 2018 och
2019.
Ärendebeskrivning

Konsekvensutredningen visar på ett antal förslag på hur eventuella
kostnadsminskningar skulle påverka räddningstjänstens organisation och den
upplevda tryggheten på Gotland.
För 2018 föreslås en teknisk åtgärd vad det gäller avskrivningstider för
investeringskostnader (i huvudsak fordon) som skulle klara den kostnadsminskning
som nämnden efterfrågar. Förslaget påverkar inte beredskapsorganisationen. Här
föreslår utredningen att nämnden fattar ett beslut om en sådan åtgärd.
För 2019 så redovisas ett antal förslag på kostnadsminskningar. De olika förslagen
påverkar organisationen på olika sätt utifrån vilka val som eventuellt fattas.
I samtliga förslag så innebär det att ett nytt handlingsprogram för Lagen om skydd
mot olyckor måste antas innan en förändring kan genomföras.
Utredarens bedömning är att det är olämpligt att genomföra ytterligare neddragningar
av den gotländska räddningstjänsten.
Kravet på att nå 90% av Gotlands befolkning skulle fortfarande kunna uppnås med
förslagen, men uthålligheten och den fortsatta beredskapen vid olika händelser skull
drastiskt försämras till en icke acceptabel nivå.
Utredarens förslag är att tillföra ytterligare medel för att säkra upp bemanningen med
heltidpersonal i Hemse motsvarande vad som är genomfört i Slite.
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Bedömning

Anvisning: Förvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut.
Förvaltningens bedömning är att den föreslagna tekniska lösningen för
kostnadsminskningar 2018 genomförs.
Förvaltningens bedömning för kostnadsminskningar för 2019 är ej genomförbara
utan att ett nytt handlingsprogram för Lagen om skydd mot olyckor har antagits.
Förslagen för 2019 skulle ge en alldeles för låg beredskapsnivå för Gotland,
framförallt i uthållighetsaspekt.

Beslutsunderlag

Ett uppdrag från Tekniska Nämnden
Analys av besparingskrav på 0,7 mnkr 2018 + 2,2 mnkr från 2019 för
Räddningstjänsten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Markupplåtelse för NMR i Almedalen 2017
NMR (Nordiska Motstånds Rörelsen) har ansökt hos polismyndigheten om att få hyra
mark av Region Gotland de tre sista dagarna under Almedalsveckan 2017. Ärendet har
remitterats till Region Gotland/Tekniska Nämnden och handlagts av
teknikförvaltningen som följt ordningslagen och enligt delegation gett klartecken om
markupplåtelsen. Polisen har därefter beviljat ansökan.
Delegationsbeslutet kan enligt kommunallagen inte överprövas av Tekniska Nämnden.
Tekniska Nämnden anser det felaktigt att arrangörer/organisationer som tydligt står
för antidemokratiska och våldsbejakande budskap får hyra mark av Region Gotland.
Utöver det hyser Tekniska nämnden stor oro för trygghet och säkerhet i stadsmiljön
både i anslutning till Almedalsveckan som arrangemang och för besökare som pekas ut
av NMR som dess motståndare eller som på grund av utseende eller ursprung riskerar
att utsättas för hot eller våld. Detta utifrån ett flertal exempel som rapporterats i
media från andra platser där NMR och liknande organisationer funnits på plats.
Men också utifrån de erfarenheter som finns från organisationens närvaro på Gotland i
oktober 2016, då ett flertal politiker, journalister, myndighetspersoner och
representanter för svenska kyrkan utsattes för hot och hat från NMR eller anonyma
personer med liknande sympatier.
Tekniska Nämnden kommer att skyndsamt se över möjligheten att införa nya kriterier
för markupplåtelser som ger lagliga möjligheter att avslå liknande ansökningar i
framtiden.
Tekniska Nämnden ser det som ytterst angeläget och av särskild vikt att
Polismyndigheten omprövar beslutet att ge tillstånd för NMR att få hyra mark under
Almedalsveckan 2017.
Återkallelsebestämmelserna i ordningslagen 3 kap. 18 §.
Punkt 2. Polisen får återkalla ett tillstånd, om tillstånd har meddelats enligt 1 § och det
är av särskild vikt för regionen att det återkallas.
Punkt 4. Polisen får återkalla ett tillstånd om det gäller för bestämd tid och det är av
väsentlig betydelse för trafiken eller för allmän ordning och säkerhet att det återkallas.
Tekniska Nämnden har vid sammanträde 2017‐05‐31 beslutat översända denna
skrivelse till Polismyndigheten

Fastställd av regionfullmäktige
Framtagen av ledningskontoret
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Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
Gotland påverkas alltmer av omvärlden. Den ökade globaliseringen och regionernas ökade
betydelse i Europa innebär att Region Gotland, med ansvar för regional utveckling och
tillväxt, har en viktig roll att fylla internationellt som företrädare för Gotland och därmed
säkerställa att regionens intressen och internationella samarbetsmöjligheter tillvaratas.
Gotland har lång erfarenhet av att arbeta internationellt. Redan under tidigt 1990-tal engagerade sig Gotland i flera europeiska nätverk med koppling till strategisk utveckling i örelaterade frågor samt Östersjöfrågor. När det kommer till EU-finansierade projekt har
Gotland drivit och deltagit i flertalet projekt. Gotland har även en lång tradition av att driva
utomeuropeiska projekt i bland annat Tanzania och Ukraina. Detta har framför allt gjorts
via finansiering från Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD).
Förutsättningar
Ett framgångsrikt internationellt samarbete kräver fortlöpande kompetensutveckling, såväl
bland förtroendevalda som bland tjänstepersoner. Språkkunskaper, kunskaper om det
europeiska samarbetets verktyg och möjligheter, kunskaper om samhällsförhållanden och
kultur i andra regioner, kompetens i projektledning och projektarbete i samband med internationellt samarbete är några exempel på kunskapsområden som kan stärka och utveckla
Gotlands roll på den internationella arenan.
De rådande ekonomiska förutsättningarna inom Region Gotland medför stor arbetsbelastning på de olika förvaltningarna. Detta får dock inte lägga hinder i vägen för ett strategiskt
fortsatt utvecklingsarbete. Även om arbetet med till exempel EU-projekt kan ses som
tidskrävande är det, om kärnverksamheten får stå i fokus, en investering för framtiden som
utvecklar medarbetarna och organisationen samtidigt som det kan tillföra externa medel.
Syfte
Syftet med den internationella strategin är att klargöra hur Region Gotlands internationella
arbete ska bidra till att uppnå de strategiska mål som finns i det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 20251, vilket är Region Gotlands övergripande styrdokument för
hur Gotland vill möta framtidens utmaningar tillsammans med näringslivet, myndigheter,
civilsamhället, akademi och andra aktörer.
Strategin syftar även till att tydliggöra hur Region Gotlands samtliga nämnder och förvaltningar i större utsträckning kan integrera det internationella arbetet i sina verksamheter för
att kunna förstärka, förbättra och utveckla Gotland.
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Mål
De övergripande målen för Region Gotlands internationella strategi är:
 att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och
tillväxt på Gotland, samt
 att utveckla Region Gotlands verksamheter.
Internationalisering ska vara integrerat i Region Gotlands samtliga verksamheter. Det innebär att internationellt arbete inte är ett avgränsat sakområde, utan ett ansvar för alla nämnder och förvaltningar där sakkunskap finns. Goda kontakter med nationella myndigheter

1

Kommer att ersättas av en Regional utvecklingsstrategi (RUS) under 2018.

2 (8)

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020

Region Gotland

och nätverk ökar möjligheterna till framgång i det internationella arbetet. Genom att sträva
mot de uppsatta målen ska Region Gotlands internationella arbete leda till:






ökad internationell samverkan mellan olika aktörer som ger en tydlig nytta för den
egna verksamheten och gotlänningarna,
en ökad extern finansiering genom olika samarbetsprojekt,
en ökad kompetens inom Region Gotland, men även hos andra aktörer på Gotland,
genom erfarenhets- och kunskapsutbyte,
en ökad kulturell förståelse mellan människor med olika bakgrund, samt
en tydligare roll och profil för Region Gotland i nationella och internationella
sammanhang.

Region Gotlands behov och långsiktig nytta ska styra engagemang och deltagande i det
internationella arbetet. Målen ska brytas ner och konkretiseras per nämnd, och aktiviteter
redovisas i nämndernas verksamhetsplaner. Till stöd för arbetet finns ett nätverk som utgörs av förvaltningarnas utsedda internationella kontaktpersoner.
Prioriteringar
Europa 2020-strategin är EU:s övergripande strategi för tillväxt, jobb och välstånd2. Den
regionala utvecklingen är en central fråga i Europa 2020-strategin och samtliga regionala
tillväxtstrategier ska ta hänsyn till strategin. Även alla EU:s fonder och program syftar till
att uppfylla målen i Europa 2020-strategin och det är därför logiskt att Region Gotlands
internationella insatser tar sin utgångspunkt i Europa 2020-strategin.
Under de kommande åren är det viktigt att Region Gotland prioritera utifrån mervärde,
nytta och resurser inför medverkan i projekt och nätverk och för andra åtaganden med
koppling till det internationella arbetet. Region Gotland finns representerat i flera nationella
nätverk och beredningar, bland annat inom Sveriges kommuner och Landsting (SKL).
Medlemskapen är viktiga att aktivt nyttja för kunskapsinhämtning och påverkansarbete. För
att optimera medlemskapen i internationella nätverk kommer Region Gotland, utifrån relevans och resurser, att aktivt arbeta med medlemskapen i Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR)3, Union of the Baltic Cities (UBC), Organization of World Heritage
Cities (OWHC) samt Stockholmregionens Europakontor. Region Gotlands engagemang i
Hansan är fortsatt en prioriterad uppgift, och ska, liksom engagemanget i övriga prioriterade nätverk och projekt, eftersträva synergieffekter dem emellan.
Region Gotland kommer även att fortsätta att prioritera sitt engagemang i ICLD.
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Det är viktigt att sakfrågan i förstahand styr arbetet och inte geografin. Genom att säkerställa att projekt ligger i linje med befintliga strategier kan de skapa ett mervärde till redan planerade insatser.
Arbetssätt
Region Gotlands internationella arbete ska vara ett verktyg till att nå de mål och inriktningar som är fastställda i styrdokument. Arbetet ska präglas av nyfikenhet och samtidigt vara
målinriktat, såväl vid studiebesök och konferenser som vid medverkan i projekt. Resultat
och erfarenheter från projekt, resor och konferenser ska dokumenteras, spridas och delas
2
3

http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm
Se bilaga för mer information om Region Gotlands nätverk.
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med kollegor på hemmaplan. Nya kontakter och möjliga projektidéer ska följas upp. Genom att arbeta på detta sätt blir Region Gotland en relevant, attraktiv och kunnig samarbetspartner som samtidigt bidrar till ökad förståelse för mervärdet av internationella relationer på Gotland.
För att skapa förutsättningar för engagemang i nätverk och andra utvecklingsaktiviteter
avsätts medel i regionstyrelseförvaltningens budget med syftet att stimulera förvaltningarna
att arbeta med internationella aktiviteter4.
För att uppnå Region Gotlands mål med det internationella arbetet krävs ofta samverkan
med andra aktörer. Region Gotland har bland annat en överenskommelser om samverkan
med Länsstyrelsen i Gotlands län där internationella frågor ingår liksom en partnerskapsöverenskommelse med Uppsala universitet campus Gotland där internationalisering är ett
av samverkansområdena.
Framgångsfaktorer
För att Region Gotland ska uppnå målen med den internationella strategin krävs:
-

Tydliga prioriteringar som utgår från Region Gotlands strategiska styrdokument och
som har tydlig koppling till ordinarie verksamhet och dess behov.

-

Långsiktighet, uthållighet och aktivt engagemang – nya kontakter och relationer tar tid
att bygga upp och resultat kan därför inte alltid ses direkt.

-

Att Region Gotland aktivt ska identifiera möjligheterna för delfinansiering av verksamhetsutveckling via externfinansiering som ligger väl i linje med styrdokument och utvecklingsmål.

-

Tydlig styrning och uppföljning från såväl den politiska ledningen som förvaltningsledningarna för ett hållbart och långsiktigt internationellt arbete.

-

Att Region Gotlands aktivt och strategiskt använder sig av medlemskapen i nationella
och internationella nätverk för påverkansarbete, kunskapsutveckling och nya perspektiv för både politiker och tjänstepersoner. Medverkan ska värderas utifrån relevans,
mervärde, kostnad och arbetstid/restid. Deltagandet ska kontinuerligt utvärderas, följas
upp och redovisas.
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Ett internationellt perspektiv är viktigt för den verksamhetsutveckling som kontinuerligt
behövs för att förbättra, anpassa eller förändra regionens verksamheter för att möta omvärldsförändringar och för att nå uppsatta mål. Viktiga förutsättningar för verksamhetsutveckling skapas genom ett internationellt fokus, där personella och finansiella resurser avsätts för att få tillgång till extern projektfinansiering, omvärldsinformation, kompetens och
idéer.

4

Region Gotland arbetar med att jämställdhetsintegrera samtliga styrdokument och verksamheter vilket även gäller det internationella
arbetet. I tillsättning av uppdrag, arbetsgrupper, fördelning av stimulansmedel etc. är det därför centralt att ta i beaktande om en jämn
könsfördelning, fördelning av ålder, erfarenheter, boendeort med mera.
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GENOMFÖRANDE – ansvar och arbetsfördelning
Politikerorganisation

Regionfullmäktige har det övergripande ansvaret för att strategin följs. Rapportering av

det internationella arbetet görs årligen till regionfullmäktige i samband med årsredovisningen.

Regionstyrelsen leder och samordnar det övergripande internationella arbetet och ansvarar även för de långsiktiga relationerna med vänorterna och de internationella nätverken.
Regionstyrelsen fattar beslut om val av politiska företrädare till internationella uppdrag,
både vad gäller styrelseposter och permanent deltagande i kommittéer och arbetsgrupper.
Rapportering av det internationella arbetet görs årligen till regionstyrelsen i samband med
årsredovisningen. Den beslutar även om eventuell revidering av strategin.

Nämnderna ansvarar för att det internationella perspektivet integreras i verksamheten och
att möjligheter till extern medfinansiering undersöks, samt de samarbeten och nätverk som
är ämnesspecifika utifrån deras uppdrag.
Tjänstemannaorganisation

Koncernledningsgruppen (KLG) agerar styr/avstämningsgrupp för koncernövergripande frågor och prioriteringar.

Förvaltningscheferna ansvarar för och bevakar den internationella utvecklingen inom

sina respektive områden, samt för att undersöka möjligheten till extern medfinansiering av
beslutad verksamhetsutveckling. Förvaltningschefen ansvarar också för att utse en internationell kontaktperson till det interna internationella nätverket.

EU-samordnaren har i uppdrag att hålla sig ajour med EU-agendan och utveckling som

påverkar Region Gotland och Gotland i stort. EU-samordnaren är övergripande kontaktperson för Region Gotlands internationella nätverk och stödjer förvaltningarna i deras nätverksaktiviteter. Vidare ska samordnaren bistå Region Gotlands samtliga verksamheter med
aktuell information om utbildningsmöjligheter i EU-relaterade frågor, omvärldsbevakning
samt projektstöd. Primär kontakt med förvaltningarna sker genom det interna internationella nätverket som EU-samordnare är sammankallande av.

Förvaltningarnas internationella kontaktpersoner företräder den egna förvaltningen i
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det internationella nätverket. Kontaktpersonen ska, med stöd av EU-samordnaren, ansvara
för informations- och kunskapsförmedling med syftet att stimulera förvaltningens internationella arbete. Tillsammans bildar kontaktpersonerna ett nätverk som träffas regelbundet
för kunskaps- och informationsutbyte.
Uppföljning och utvärdering
Varje förvaltning ansvarar för att det internationella arbetet beskrivs, rapporteras och utvärderas i nämndens verksamhetsberättelse. Redovisningen ska innehålla:
- Pågående EU-projekt och andra internationella projekt.
- Övrigt internationellt arbete.
- Verksamhetsrelaterade effekter och resultat av det internationella arbetet.
- Där det är möjligt ska rapportering ske med könsuppdelad statistik.
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För att tydliggöra det internationella arbetet och visa på resultat ska årligen en sammanställning med goda exempel redovisas. Detta görs av EU-samordnaren i samarbete med
förvaltningarnas internationella kontaktpersoner. För den regiongemensamma utvärderingen ansvarar regionstyrelsen. Syftet är att det arbetssätt som tillämpas för det internationella
arbetet blir mer resultat- och kunskapsinriktat. Fokus läggs på ett ökat lärande i verksamheterna.
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Bilaga 1 - Förteckning över Region Gotlands internationella nätverk
Stockholmsregionens Europakontor
Region Gotland är medlem av Stockholmregionens Europaförening som äger Stockholmregionens Europakontor. Dem har sin bas i Bryssel och verksamheten syftar till att hålla
Stockholmsregionen ajour med EU-agendan samt profilera regionen i Bryssel. Region Gotland har en styrelseplats i Stockholmregionens Europaförening och kan på så sätt vara med
och påverka utvecklingen av organisationen.
Hemsida: http://www.stockholmregion.org
Årlig medlemsavgift: 200 000 kronor (2017).
Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR)
Nätverket består av cirka 120 regioner från 28 länder och har till syfte att påverka EU så att
EU:s politik främjar en balanserad territoriell utveckling. Gotland har varit medlem i
CPMR sedan tidigt 1990-tal och är idag medlemmar i två av nätverkets sex arbetsgrupper:
Island Commission som arbetar med ö-frågor, och Baltic Sea Commission som arbetar
med Östersjörelaterade frågor. För Gotland är det viktigt att vara aktiva inom detta nätverk
för regionala utvecklingsfrågor där vi kan möta andra regioner med liknande utmaningar.
Hemsida CPMR: www.cpmr.org
Hemsida Baltic Sea Commission: http://www.balticseacommission.eu/
Hemsida Island Commission: http://www.islandscommission.org/en/
Årlig medlemsavgift:13 372 euro (CPMR 7180 euro, Baltic Sea Commission 1600 euro
(kostnaden kommer öka) Island Commission 4592 euro).
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Union of the Baltic Cities (UBC)
UBC är ett nätverk med cirka 100 medlämsstäder från länder i Östersjöområdet. Huvudsyften är att främja samarbete och utbyte av erfarenheter mellan städerna, och här kan Region
Gotlands kommunala uppdrag få input i sitt arbete, samt hitta partners till eventuella projekt. Arbetet är uppdelat i sju arbetsgrupper. Nätverket gjorde ett omtag under 2015 då
arbetsgrupper slogs ihop, en ny hemsida lanserades och inriktningen i nätverket ändrades
och mer fokus lades på projektsamarbete och erfarenhetsutbyt. Sekretariatet är placerat i
Gdansk.
Hemsida: www.ubc.net
Årlig medlemsavgift: 1200 euro (2017).
Organization of World Heritage Cities (OWHC)
Ett nätverk för städer som finns med på FN:s världsarvslista; platser värda att bevara för
framtiden. OWHC samarbetar framför allt i frågor kring de särskilt anpassade utvecklingsinsatser som kan behövas i världsarvsstäderna under ledning av städernas borgmästare.
Sekretariatet ligger i Quebec. Inom OWHC finns en särskild grupp för de nordeuropeiska
världsarvsstäderna med ett regionalt sekretariat för nordvästra Europa och Nordamerika i
Regensburg.
Hemsida: http://www.ovpm.org/.
Årlig medlemsavgift: 2700 euro (2017).
Hansan
Hansan är ett nätverk med 185 medlemsstäder i 16 länder. En stad är årligen värd för Hansedagen, där 75-120 städer årligen deltar på Hansemarknaden, med kulturgrupper och
konstnärer samt på interna möten och seminarier för att främja utbyte mellan städerna. Det
finns också en ideell förening som ansvarar för Hansan som en av Europarådet certifierad
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Cultural Route. Därutöver finns Hansa Business som vänder sig inte bara till städer utan till
enskilda företag för att främja handel mellan städerna. Sekretariatet ligger i Lübeck. Gotland innehar platsen som vice ordförande både i nätverket och i föreningen. Gotland står
värd för Hansadagarna 2025.
Hemsida: www.hanse.org.
Årlig medlemsavgift: Ingen medlemsavgift. (Varje organisation täcker sina egna kostnader
för deltagande i olika aktiviteter, årlig kostnad för web-medverkan är 50 euro).
B7 Baltic Islands
Gotland var med och bildade nätverket B7 1989. Nätverket har haft en stor betydelse för
Gotland i Östersjöfrågor och i EU-policy arbetet men har under senare år haft en lägre
aktivitetsgrad med fokus på konst- idrotts och ungdomsutbyten.
Hemsida: http://www.b7.org/.
Årlig medlemsavgift:1000 euro (2017).
Nordiskt Nätverk för Vuxnas lärande (NVL)
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande som Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk,
administrerar på uppdrag av Nordiska Ministerrådet (NMR). Inom NVL finns det ett nordiskt önätverk där Bornholm, Gotland och Åland deltar. Nätverket fokuserar på särskilda utmaningar och
möjligheter inom ”glesbygden”, förnärvarande och framöver är integrationsfrågor
prioriterad ur olika perspektiv.
Hemsida: http://nvl.org/.
Årlig medlemsavgift: Arbetstid (övriga kostnader står NMR för).
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)
ICLD arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. Med fokus på
individens fri- och rättigheter syftar ICLD:s program till att stärka lokala och regionala politiskt styrda organ, decentraliseringsprocesser, lokalt självstyre och medborgardeltagande i
den svenska regeringens prioriterade samarbetsländer. SKL är ICLD:s huvudman. Lunds
Universitet, Region Gotland och SKL utgör ICLD:s styrelse.
Hemsida: www.icld.se.
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Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Medlemsorganisation för alla Sveriges kommuner, landsting och regioner som har till uppgift att stötta och bidra med verksamhetsutveckling och fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. SKL har till uppgift att ge service och professionell rådgivning inom alla de områden kommuner, landsting och regioner är verksamma. Region Gotland är aktiva inom flera nätverk och beredningar som drivs av SKL, både på tjänstepersonnivå och politikernivå.
Hemsida: www.skl.se
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